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This master thesis is done for Fortum Power and Heat Co. Thesis is background report for 

year 2018 decommissioning plan update which will be sent to Ministry of Economic affairs 

and Employment at the end of year 2018. Information about work phases and radiation doses 

is collected from multiple internal reports. Based on this information, work-specific radia-

tion protection actions are considered. Thesis also includes few totally new radiation dose 

estimations for example for work phases during preparation phase. 

 

Decommissioning of reactor pressure vessel is the most demanding work phase during Lov-

iisa nuclear power plant decommissioning. Thesis includes MCNP-modeling of pressure 

vessel in different situations. Output of the modeling is a radiation field around the pressure 

vessel, inside containment. Results are presented with color surfaces photos. 

At the end of the thesis is presented updated collective radiation dose estimations and ideas 

how to develop decommissioning plan in the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos sijaitsee Loviisassa Hästholmenin saarella. Voima-

laitoksen omistaa ja sitä käyttää Fortum Power and Heat Oy. Loviisan voimalaitos käsittää 

kaksi voimalaitosyksikköä, joista ensimmäinen (Loviisa 1) aloitti kaupallisen sähköntuotan-

non toukokuussa 1977 ja toinen (Loviisa 2) tammikuussa 1981. Alun perin laitoksille myön-

nettiin käyttölupa 30 vuodeksi, mitä on myöhemmin pidennetty 50 vuoteen. Nykyisen käyt-

töluvan puitteissa laitokset suljetaan vuosina 2027 ja 2030. Tällä hetkellä on meneillään sel-

vitys käyttöluvan jatkon taloudellisista sekä turvallisuusteknisistä edellytyksistä. 

 

Loviisan laitokset ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita, joiden alkuperäinen läm-

pöteho oli 1375 MW ja sähköteho 440 MW. Sähkötehoa on myöhemmin nostettu nykyiseen 

510 MW:iin ja lämpötehoa 1500 MW:iin. 

 

Ydinvoimalaitosten tehokäytön aikana reaktorin neutronisäteily aiheuttaa reaktoria ympä-

röivien materiaalien aktivoitumista. Lisäksi reaktorin primääripiirin veden sisältämien akti-

voituneiden korroosiotuotteiden ja poltto-aineesta vuotaneiden aineiden vaikutuksesta ta-

pahtuu pintojen kontaminoitumista. Aktivoituneiden ja kontaminoituneiden komponenttien 

ja rakenteiden purkaminen ja loppusijoittaminen kuuluu ydinvoimalaitosten käytöstäpois-

toon.  

 

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston voidaan tehdä kolmella vaihtoehtoisella tavalla: välitön 

purkaminen, valvottu säilytys tai pitkäaikainen säilytys (Nuclear Energy Agency , 2006). 

Välitön purkaminen tarkoittaa käytöstäpoiston aloittamista välittömästi reaktorin tehokäytön 

päätyttyä. Välitön purkaminen aloitetaan yleensä lyhyellä, muutamia vuosia kestävällä val-

misteluvaiheella, ennen varsinaisten purkutoimenpiteiden aloittamista. Valvottu säilytys tar-

koittaa laitoksen saattamista turvalliseen tilaan ja käytöstäpoiston suorittamista myöhem-

min, esimerkiksi laitosalueella olevien muiden laitosyksiköiden käytöstäpoiston yhteydessä. 

Pitkäaikainen säilytys tarkoittaa laitoksen saattamista tilaan, jossa sitä on tarkoitus säilyttää 

määrittelemätön aika kymmenistä jopa satoihin vuosiin. 
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Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoistostrategiaksi on valittu välitön purkaminen. Käytös-

täpoisto aloitetaan laitoksen käytön päätyttyä kolmen vuoden valmisteluvaiheen jälkeen. 

Aktiivisten ja kontaminoituneiden prosessinosien ja rakenteiden purun jälkeen haetaan va-

pautusta ydinenergialain mukaisista lupavelvoitteista (Säteilylaki).  

 

Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoisto voidaan jakaa ajallisesti kolmeen vaiheeseen. En-

simmäinen vaihe alkaa noin 5 vuotta ennen laitosten sulkemista, jolloin laitoksen oma käyt-

töhenkilökunta alkaa tekemään valmistelevia töitä. Valmistelevia töitä jatketaan laitoksen 

alasajon jälkeen, jolloin alkaa varsinainen 3 vuotta kestävä valmisteluvaihe. Toinen vaihe 

alkaa 3 vuotta alasajon jälkeen ja kestää 5 vuotta ja 3 kuukautta. Toisessa vaiheessa suorite-

taan suurin osa purkutöistä. Ajallisesti kolmas vaihe alkaa 31 vuotta alasajon jälkeen, jolloin 

puretaan itsenäistetty käytetyn polttoaineen varasto ja siihen liittyvät apujärjestelmät. Kol-

mas vaihe kestää 3 vuotta. Kolmannen vaiheen jälkeen vapautetaan vapaarajan alittavat lai-

toksen rakennukset ja rakenteet valvonnasta. 

 

Nykyisen suunnitelman mukaan käytöstäpoisto alkaa Loviisa 1 voimalaitoksella vuonna 

2027 ja Loviisa 2 voimalaitoksella 2030. Molempien laitosyksiköiden valmisteluvaiheiden 

kestoksi on arvioitu noin 3 vuotta, jonka jälkeen aloitetaan varsinaiset purkutyöt. Purkutyöt 

LO1 -voimalaitosyksiköllä aloitetaan vuonna 2030 ja LO2 -voimalaitosyksiköllä vuonna 

2033 (Kaisanlahti, 2012).  

 

Valmisteluvaiheen aikana käytetty ydinpolttoaine siirretään reaktorista vaihtolatausaltaa-

seen ja sieltä noin kahden vuoden jäähtymisen jälkeen käytetyn polttoaineen varastolle. Val-

misteluvaiheen aikana myös tyhjennetään prosessijärjestelmät vedestä, suoritetaan primää-

ripiirin dekontaminointi sekä rakennetaan tarvittavat tilat käytöstäpoiston suorittamista var-

ten.  

 

Vaikka käytetty polttoaine on siirretty pois reaktorista sekä koko reaktorihallista, on purku-

laajuuteen kuuluvalla alueella vielä runsaasti aktiivisuutta. Monet prosessijärjestelmät ja be-

tonirakenteet lähellä reaktoria ovat aktivoituneet ja primäärivesi on kontaminoinut prosessi-

putkia, tukirakenteita sekä laitteistoja. Näitä kohteita purettaessa on kiinnitettävä huomiota 

työkohteiden säteilysuojeluun ja varmistettava, ettei kontaminaatio leviä ympäristöön. 
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Aktiivisten komponenttien ja rakenteiden purku ja käsittely on säteilytyötä. Säteilytyölle 

asetetaan säteilylaissa sekä –asetuksessa vaatimuksia mm. työntekijöiden vuosittaisille sä-

teilyannoksille sekä työntekijöiden terveydentilalle. (L 27.3.1991/592) Käytöstäpoiston ai-

kana työvaiheet vastaavat säteilysuojelullisesti suurelta osin vuosihuollon aikaisia töitä, jo-

ten vastaavia säteilysuojelumenettelyitä toteutetaan myös käytöstäpoistossa. Jokaisella val-

vonta-alueen työntekijällä on henkilökohtainen dosimetri, johon kirjautuu työntekijän saama 

säteilyannos. Myös käynninaikaiset kenkäraja- ja suojautumiskäytännöt pidetään voimassa. 

Työvaiheiden suunnittelussa noudatetaan ALARA-periaatetta. Käytöstäpoiston aikana on 

oikeaoppisiin suojavarusteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota sillä työvaiheet sisältävät 

paljon aktivoituneiden ja kontaminoituneiden komponenttien ja rakenteiden paloittelua, jol-

loin kappaleeseen sitoutunut aktiivisuus pääsee leviämään hienojakoisena pölynä ja kaasuna. 

 

Tämä raportti on tehty Työ- ja elinkeinomisnisteriöön toimitettavan käytöstäpoistosuunni-

telman tausta-aineistoksi. Raportissa kuvataan käytöstäpoiston työvaiheiden säteilysuojelu-

menetelmiä, työmääriä, säteilysuojeluhenkilöstön henkilömääriä sekä arvioidaan työnteki-

jöille aiheutuvia annoskertymiä. Annoskertymät määritellään työkohteen sisältämän aktiivi-

suuden ja arvioidun työskentelyajan sekä etäisyyden perusteella. Paineastian aktiivisuuden 

määrittämisessä on käytetty hyväksi Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP) mal-

linnusta. Raportin pohjana on vuonna 2008 tehty Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoiston 

työsuunnitelma, aikaisemmat annoslaskelmat sekä aktiivisuusinventaari. 
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2 KÄYTÖSTÄPOISTON PERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

 

Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoistostrategiaksi on valittu välitön purkaminen. Välitön 

purkaminen tarkoittaa purkutoimenpiteiden käynnistämistä lyhyen valmistelujakson jäl-

keen. Välittömän purkamisen haittapuolina on suuremmat säteilyannokset purkuhenkilökun-

nalle verrattuna viivästettyyn purkamiseen, jolloin aktiivisuus on pienentynyt radioaktiivi-

sen puoliintumisen ansiosta. Välitön purkaminen valittiin käytöstäpoistostrategiaksi, koska 

se on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto ja se helpottaa ammattitaitoisen purkuhenkilö-

kunnan ja ajankohtaisen tiedon saatavuutta. Viivästetyssä käytöstäpoistossa aiheutuu myös 

huomattavia lisäkustannuksia kiinteistöverosta välittömään käytöstäpoistoon verrattuna. 

Laitoksen järjestelmien ja rakenteiden kunnon aleneminen myös edellyttäisi kunnossapito-

toimia, jos laitoksen käytöstäpoistoa viivästytettäisiin. Välittömän purkamisen etuina on 

myös mahdollinen laitospaikan uudelleenkäyttö sekä tunnetut lupamenettelyt.  Lisäksi ydin-

energialain (YEL) mukaan käytöstäpoistoa ei saa tarpeettomasti viivästää (L 

11.12.1987/990). 

 

Laitoksen tehokäytön päätyttyä käytetty ydinpolttoaine siirretään reaktorista latausaltaaseen 

jäähtymään noin 18 kuukaudeksi ennen sen siirtoa käytetyn polttoaineen varastolle. Poltto-

aineen reaktorista poistamisen jälkeen aloitetaan välittömästi aktivoituneiden prosessijärjes-

telmien tyhjennys. Prosessivedet käsitellään nykyisen suunnitelman mukaan NURES-lait-

teistolla, joka poistaa vesistä merkittävimmät radioaktiiviset isotoopit. NURES käsittelyn 

jälkeen vesiä tarvittaessa vanhennetaan nestemäisten jätteiden varaston säiliöissä. Kun ve-

sien aktiivisuuspitoisuus alittaa viranomaisen määrittämän vapaarajan ne vapautetaan val-

vonnasta ja suoritetaan päästöluvanvarainen hallittu uloslasku mereen. (Ropponen, 2016) 

 

Järjestelmien tyhjennyksen jälkeen suoritetaan primääripiirin dekontaminointi, jos se katso-

taan tarpeelliseksi. Dekontaminoinnin tarkoituksena on pienentää säteilytasoja primääripii-

rin prosessiputkien läheisyydessä sekä pienentää putkien sisäpinnoilta irtoavan/höyrystyvän 

kontaminaation määrää. Dekontaminoinnilla on hyvin merkittävä rooli työntekijöiden saa-

man säteilyannoksen pienentämisessä esimerkiksi höyrystintilassa tehtävissä purkutöissä. 

Toisaalta dekontaminointi tuottaa sekundäärijätettä, joka on myös käsiteltävä ja loppusijoi-

tettava. (Linden, 1994) 
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Purkulaajuus koskee kaikkia laitoksen aktivoituneita ja kontaminoituneita prosessin osia, 

rakenteita ja järjestelmiä. Merkittävimmille gamma- ja beetasäteilyä emittoiville nuklideille 

käytöstäpoiston aikana aktiivisuuspitoisuuden rajana rajoittamattomalle vapautukselle käy-

tetään arvoa 0,1 Bq/g. Aktiivisuuskatteen raja-arvona pidetään arvoa 0,4 Bq/cm2. (YVL D.4) 

Purkuvaiheen jälkeen haetaan vapautusta ydinenergialain lupavelvoitteista, minkä jälkeen 

jäljelle jääneitä laitoksen rakenteita voidaan käsitellä normaalien rakennusmääräysten mu-

kaisesti ja purkaa ne normaalin teollisuuslaitoksen tapaan. (Mayer, 2008) 

 

Loviisan voimalaitoksen käytöstäpoiston keskeisimpänä ideana on suurten komponenttien, 

kuten paineastian ja höyrystimien poistaminen ja loppusijoittaminen kokonaisina. Suurten 

komponenttien kokonaisina poistamisen etuina ovat pienemmät säteilyannokset, alhaisem-

mat kustannukset sekä nopeampi toteutus. Haasteita suurten komponenttien kokonaisena 

loppusijoittamisessa syntyy komponenttien nostoissa, haalauksissa ja käsittelyssä.  Purku-

työt pyritään tekemään mahdollisimman pitkälle kauko-ohjattuna säteilyannoksien pienen-

tämiseksi. Esimerkiksi reaktorihallin Polar-nosturia ja Brokk 300-sarjan piikkausrobottia 

(Liite 2) voidaan käyttää kauko-ohjatusti. 

 

Kaikki käytöstäpoiston aikana syntyvä loppusijoitettava purkujäte loppusijoitetaan laitosalu-

eella sijaitsevaan voimalaitosjäteluolan (Liite 1) yhteyteen louhittaviin purkujätetiloihin. Ti-

lat louhitaan peruskallioon -110m tasolle. Purkujätteelle louhittaviin tiloihin asennetaan sil-

tanosturit loppusijoituspakkausten siirtelyä varten. Käytöstäpoiston loputtua tilat suljetaan 

ja luolan ajotunneli täytetään osittain betonisilla tulpilla ja murskeella. 

 

Loviisan voimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisesta huolehtii Posiva Oy ja 

loppusijoituspaikkana toimii Eurajoki. Virallista Loviisan voimalaitoksen polttoaineen lop-

pusijoitusaikataulua ei ole vielä sovittu, mutta polttoainetta on varauduttava säilyttämään 

vuoteen 2065 asti. Ennen laitosten alasajoa on käytetyn polttoaineen varasto itsenäistettävä, 

jota varten on luotava toiminnot joilla varmistetaan polttoaineen eheys, riittävä jäähdytys, 

säteilysuojaus sekä kriittisyyden hallinta. Käytetyn polttoaineen käsittely ei kuulu käytöstä-

poiston laajuuteen vaan käsitellään oman erillisenä työnään. Käytöstäpoiston viimeisenä 

purkuvaiheena vaiheena puretaan itsenäistetty käytetyn polttoaineen varasto. 
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3 SÄTEILYSUOJELUN PERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT  

 

Ydinvoimalaitoksissa ja muissa säteilylähteitä tai muuta säteilevää materiaalia käyttävissä 

työpaikoissa on laadukas säteilysuojelu tärkeä osa työturvallisuutta. Loviisan voimalaitosten 

käytöstäpoiston aikana on purettavalla alueella huomattava määrä radioaktiivisia järjestel-

miä ja rakenteita, joiden purkua suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota seuraavissa kap-

paleissa esitettyihin periaatteisiin. 

 

3.1 Yleiset säteilysuojelun periaatteet 

 

Säteilysuojelun periaatteet pohjautuvat kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) 

suosituksiin, jotka ovat saaneet laajan kansainvälisen hyväksynnän ja ovat pohjana myös 

Suomen ja EU:n säteilysuojelusäädöksissä.   

 

Oikeutusperiaate: "Toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin siitä aiheutuva haitta" 

 

Optimointiperiaate (ALARA): "Toiminta on järjestetty niin, että toiminnasta aiheutuva ter-

veydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein 

mahdollista" 

 

Yksilönsuojaperiaate: "Työntekijöiden ja väestön yksilön säteilyaltistus ei ylitä vahvistettuja 

enimmäisarvoja, annosrajoja" 

 

Näiden periaatteiden pohjalta on muodostettu Säteilylaki  ja Säteilyasetus , joiden noudatta-

mista Suomessa valvoo Säteilyturvakeskus. Säteilylain 9 luvun § 32:n kohdassa 1 vaaditaan 

toiminnanharjoittajalta että: "Selvitetään ennalta säteilytyöntekijöihin kohdistuva säteilyal-

tistus ja siihen vaikuttavat tekijät, missä tulee ottaa huomioon myös tavanomaisesta poik-

keavat työskentelyolosuhteet". (L 27.3.1991/592) 
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3.2 Säteilysuojelun periaatteet Loviisan voimalaitoksella 

 

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustavoitteeksi tuotantokäytön aikana on asetettu sätei-

lyannosten ja henkilökontaminaatiotapausten jatkuva pienentäminen. Onnistuneen säteily-

suojelun lähtökohtana pidetään mahdollisimman alhaisia säteilytasoja, hyvää työn suunnit-

telua ja ammattitaitoista töiden toteutusta asiaan kuuluvilla työvälineillä.  

 

Operatiivisen säteilysuojelun perustana on laadukas toiminnan suunnittelu, modernit sätei-

lysuojelumenetelmät, laitteet ja suojavarusteet, tarkoituksen mukaiset työtavat, aikaisempien 

kokemuksien hyväksikäyttö sekä yhteistyö eri organisaatioiden sekä muiden ydinvoimaloi-

den kanssa. (Hirvelä, 2017)  

 

Laadukkaan säteilysuojelun varmistamiseksi käytetään paljon resursseja. Loviisan voima-

laitoksella on 13 henkilöä käsittävä säteilysuojeluryhmä, joka koostuu päälliköstä, säteily-

valvojista sekä insinööreistä. Säteilyturvallisuusryhmän päällikkö toimii säteilyn käytön tur-

vallisuudesta vastaavana johtajana. (L 27.3.1991/592 § 18) Säteilyvalvojat vastaavat käy-

tännön säteilysuojelun toteuttamisesta. Pääsääntöisiin työtehtäviin kuuluu mm. valvoa ma-

teriaalivirtoja valvonta-alueen rajan yli, suorittaa mittauksia työkohteilla, huolehtia asialli-

sista suojavarusteista sekä työntekijöiden annosseurannan järjestäminen. Säteilysuojeluinsi-

nöörit koordinoivat säteilyvalvojien töitä sekä osallistuvat säteilysuojelun suunnitteluun ja 

kehitykseen. Lisäksi Fortumin Keilalahden pääkonttorilla työskentelee suunnittelijoita jotka 

ovat erikoistuneet erinäisiin kohdealueisiin, kuten vuosihuoltosuunnitteluun ja säteilyturval-

lisuusanalyyseihin. Vuosihuoltojen ajaksi voimalaitokselle palkataan lisäksi joukko määrä-

aikaisia työntekijöitä avustamaan säteilyvalvonnan töissä. 
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4 ANNOSLASKENNAN PERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

 

Annoslaskennan lähtökohtana käytetään laitoksen eri komponenteille ja järjestelmille mää-

ritettyjä aktiivisuusinventaareja sekä työsuunnitelmasta saatuja työskentelyaikoja sekä etäi-

syyksiä. Aktiivisuusinventaarissa on komponenteille ja rakenteille määritetty aktiivisuus-

konsentraatiot tehokäytön päätyttyä, käytöstäpoiston alkaessa. Aktiivisuusinventaareja päi-

vitetään säännöllisesti ja suurin osa tässä työssä esitetyistä annosarvioista on laskettu vuonna 

2008 tehdyn aktiivisuusinventaarin (Taulukko 2) perusteella. Tätä työtä kirjoitettaessa uusi 

aktiivisuusinventaari on valmistunut (Taulukko 3), mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Uuden 

aktiivisuusinventaarin tuloksia hyödynnetään paineastian MCNP-mallinnuksessa. Annosar-

viota laskettaessa on tehty oletus, että oikeaoppisella operatiivisella säteilysuojelulla voidaan 

ehkäistä sisäiset annokset sekä beetasäteilyn annokset, jolloin ulkoinen gammasäteily on ai-

noa absorboituneen annoksen aiheuttaja. Monissa tilanteissa Co-59 aktivoitumistuote Co-60 

on otettu huomioon ainoana gammasäteilyn lähteenä, sillä se on selkeästi dominoivin nuklidi 

käytöstäpoiston aikana. (Ketolainen, 2008) 
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5 MCNP MALLINNUS 

 

Monte Carlon menetelmä on todennäköisyyspohjainen mallinnusmenetelmä, jota käytetään 

usein ongelmien ratkaisuun, joiden ratkaisu deterministisesti on hyvin hankalaa tai mahdo-

tonta. Monte Carlon menetelmää käytetään erityisesti optimoinnissa, numeerisessa integ-

roinnissa sekä todennäköisyysjakaumien muodostamisessa. Menetelmää käytti ensimmäisen 

kerran italialaisamerikkalainen tiedemies Enrico Fermi tutkiessaan neutronien diffuusiota. 

Ensimmäinen moderni versio Monte Carlon menetelmästä kehitettiin 1940-luvun lopulla 

Los Alamosin Kansallisessa Laboratoriossa (LANL) ydinaseiden kehitysprojektissa. Myö-

hemmin menetelmä yleistyi myös muiden tieteen alojen kuin ydintekniikan keskuudessa, 

kuten virtaus-tekniikassa ja taloustieteissä.  

 

MCNP-mallinnus (Monte Carlo N-Particle Transport Code) on Monte Carlo -mallinnusme-

netelmän sovellus. Se on suunniteltu jäljittämään monien eri tyyppisten ja energisten hiuk-

kasten liikkumista väliaineessa tai tyhjössä. (Werner, 2017) MCNP-mallinnuksen peruspe-

riaate poikkeaa deterministisistä menetelmistä huomattavasti. Esimerkiksi neutroneja mal-

linnettaessa ei pyritä mallintamaan neutronivuota vaan ongelmaa lähestytään yhden neutro-

nin näkökulmasta. Mallinnettavan hiukkasen kulkeutumista mallinnetaan käyttäen hyväksi 

yksittäisten vuorovaikutustapahtumien todennäköisyyksiä sekä satunnaislukuja. Menetel-

män etuina on muun muassa että vuorovaikutukset tapahtuvat tarkoissa pisteissä, jolloin väl-

tytään vuon integroimiselta tilan yli. Tämä mahdollistaa monimutkaisempien ja heterogee-

nisten geometrioiden mallintamisen. Samoin törmäykset tapahtuvat tunnetuilla energioilla, 

jolloin vuota ei tarvitse integroida energian suhteen, jolloin vuorovaikutukset voidaan käsi-

tellä jatkuvaenergisinä. (Leppänen, 2017) MCNP-mallinnusta käytetään hyväksi monilla 

ydinvoimatekniikkaan ja säteilyn muuhun käyttöön liittyvillä osa-alueilla, kuten reaktori-

suunnittelussa, kriittisyyden määrittämisessä, säteilysuojauksien suunnittelussa ja dosimet-

riassa. (Werner, 2017) Tässä työssä MCNP-ohjelmalla mallinnetaan Loviisan voimalaitok-

sen paineastian ympärilleen tuottama fotonivuo kaksi vuotta tehokäytön päätyttyä. Seuraa-

vaksi esitellään MCNP-ohjelman toimintaperiaatteet. Liitteessä 3 esitetään laskennan etene-

minen käyttäen esimerkkinä paineastian ¼ paksuudelle tehtyä input-tiedostoa. Varsinainen 

mallinnus on esitelty kappaleessa ”7.1 Reaktorin paineastia”. 
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5.1 MCNP 6.2 

 

MCNP 6.2 on tällä hetkellä uusin saatavilla oleva versio ohjelmasta. Ohjelmalla ei ole graa-

fista käyttöliittymää vaan se on komentorivipohjainen. Tarvittavat lähtötiedot kuten geomet-

ria, lähde ja materiaalit syötetään input-tiedostoon. Input-tiedosto ajetaan ohjelmalla ja tu-

lokseksi saadaan tekstipohjainen output-tiedosto, jonka tulkitsemiseen tarvitaan visualisoin-

tiohjelma. Input-tiedosto on esitelty tarkemmin liitteessä 3. Varsinaisen output-tiedoston li-

säksi saadaan määrätyin välein tulostuvia välituloksia sisältävä tiedosto sekä mahdollisesti 

Weight Window painoarvohilaston output-tiedosto. Weight Window painoarvohilasto kes-

kittää laskennan määritettyyn osaan geometriaa, jolloin laskennan tarkkuus paranee tällä alu-

eella. 

 

5.2 MCNP Visual Editor 

 

MCNP Visual Editor (VisEd) on MCNP-ohjelman mukana tuleva sovellus, jolla voidaan 

visualisoida input-tiedostoa ennen varsinaisen laskennan aloittamista. Visualisointi on hyö-

dyllinen työkalu erityisesti geometriaa rakennettaessa. Ohjelmalla voidaan tarkastaa että pin-

tojen määrityksessä ei ole päällekkäisyyksiä ja että jokainen solu on paikoillaan. Ohjelmalla 

voidaan myös piirtää näkyviin Weight Window painoarvohila laskentageometrian päälle. 

Visual Editor pitää myös sisällään laajan materiaalikirjaston, josta materiaalien tiedot saa-

daan suoraan input-tiedostoon syötettävässä muodossa.  

  

5.3 Output-tiedosto ja tulosten tulkinta 

 

Output-tiedosto sisältää laskennan tuloshilat tekstimuodossa. Tekstimuotoisia tuloksia on 

usein hankala tulkita suoraan, jolloin tulosten visualisointi työkalut ovat tarpeellisia. MCNP 

Mesh Visualizer on Fortumin sisäiseen käyttöön kehitetty ohjelma, joka muuntaa saadut tu-

loshilat väripintakuvaksi. Mesh Visualizerilla pystytään myös yhdistämään useita tuloshiloja 

yhdeksi summahilaksi, muuttamaan fotoniantoisuus annosnopeudeksi sekä kääntämään tu-

loshila haluttuun asentoon. Varsinainen visualisointi on kuitenkin karkeaa ja kannattaa tehdä 
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kaupalliseen käyttöön kehitetyillä ohjelmistoilla, kuten OriginPro:lla. Kuvassa 1 on Ori-

ginPro:lla piirretty väripintakuva paineastiaa ympäröivästä säteilykentästä reaktorihallissa. 

 

 

 

Kuva 1. OriginPro 2018 ohjelmalla piirretty väripintakuva Loviisan reaktorihallista xy-tasossa paineastian sy-

dänvyöhykkeen korkeudella. 
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6 KÄYTÖSTÄPOISTON VALMISTELUVAIHE 

 

Käytöstäpoiston valmisteluvaiheen säteilyannokset aiheutuvat säteilytilanteen kartoittami-

sesta, polttoaineen siirroista, suodattimien poistoista sekä prosessien huuhteluista ja vesi-

tyksistä, eli työt vastaavat suurelta osin normaalin vuosihuollon aikaisia tehtäviä. Valmiste-

luvaihe kestää arviolta 3 vuotta molemmilla laitosyksiköillä ja säteilyannosnopeudet ovat 

arviolta 70% vuosihuoltojen aikaisista, lähinnä radioaktiivisen puoliintumisen ansiosta. 

Valmisteluvaiheen kollektiivinen säteilyannos saadaan summaamalla valmisteluvaiheen 

työvaiheiden absorboituneet annokset yhteen 

 

Taulukko 1. Valmisteluvaiheen työvaiheiden annosarviot 

Työvaihe Kollektiivinen annos [manSv] 

Reaktori ja polttoaine 0,0004 

Prosessivesien käsittely 0,002 

Primääripiirin dekontaminointi 0,002 

Säteilytilanteen kartoitus  0,35 

Tilajärjestelyt 0,12 

Yhteensä 0,47 

 

6.1 Reaktori ja polttoaine 

 

Reaktorin viimeisen alasajon jälkeen aloitetaan polttoainesiirrot reaktorista vaihtolatausal-

taaseen normaalien vuosihuoltokäytäntöjen mukaisesti. Polttoainetta säilytetään reaktorira-

kennuksen vaihtolatausaltaassa noin 18 kuukautta ennen siirtoa käytetyn polttoaineen varas-

tolle. Siirrot toteutetaan laitoksen omalla polttoaineen siirtosäiliöllä, johon voidaan ladata 30 

polttoainenippua kerrallaan. (Mayer, 2008) Gamma-annosnopeus polttoaineen siirtosäiliön 

pinnalla on 0,03 mSv/h ja metrin päässä astiasta 0,02 mSv/h. Neutroniannosnopeus astian 

pinnalla 0,02 mSv/h ja metrin päässä astiasta 0,01 mSv/h. (Salmela, 2017) Käynninaikana 

tehtävästä 30 polttoainenipun siirroista aiheutuu noin  0,01 mSv säteilyannos työntekijää 

kohden ja siirtoon osallistuu 4 työntekijää (Kanerva, 2018).   Kaikkien reaktorissa olevien 
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313 polttoainenipun siirrosta aiheutuu noin 0,4 manmSv kokonaisekvivalenttiannos laitos-

yksikköä kohden.  

 

6.2 Prosessivesien käsittely 

 

Ennen purkutöiden aloittamista on prosessivedet tyhjennettävä järjestelmistä. Tyhjennettä-

viä prosessivesiä on Loviisa 1:n puolella yhteensä 2750 m3. Loviisa 2:n puolella käsiteltäviä 

prosessivesiä on noin 1000 m3 enemmän. Syy tähän on TH02B0001-säiliö, joka on molem-

mille laitoksille yhteinen ja voidaan tyhjentää vasta kun käytetty polttoaine on siirretty pois 

Loviisa 2:n latausaltaasta. (Ropponen, 2016) Loviisa 2:n järjestelmien kokonaistilavuus on 

3730 m3. Prosessivedet sisältävät aktiivisia isotoopeja kuten Co-60, Ni-63, Ag-108m Cs-137 

ja Te-123m. Ennen vesien vapauttamista mereen on kokonaisaktiivisuuden sekä isotooppi-

kohtaisten aktiivisuuksien alitettava vapautusrajat. Lisäksi prosessivedet sisältävät boorihap-

poa n. 14g/litra. (Koskinen, 2015) 

 

Nuklidikohtaisia pitoisuuksia voidaan pienentää ajamalla vedet ioninvaihtomateriaalien läpi. 

Käytettävät ioninvaihtomateriaalit  ovat tuotenimiltään Cs-Treat ja Co-Treat. Cs-Treat on 

kehitetty poistamaan ensisijaisesti cesiumin isotooppeja. Vastaavasti Co-Treat on kehitetty 

poistamaan koboltin isotooppeja mutta suodatukseen jää myös osa hopeasta, nikkelistä ja 

antimonista. Tarvittaessa ioninvaihtokäsittelyn jälkeen prosessivesiä voidaan vielä vanhen-

taa laitoksen tyhjissä varastosäiliöissä, kunnes aktiivisuus alittaa vapaarajat. (Koskinen, 

2015) 

 

Prosessivesien käsittelyyn on ehdotettu useampia eri käsittelystrategioita. Käsittelystrate-

gian lopulliseen valintaan tulee vaikuttamaan teknologian kehittyminen sekä laitteistojen 

hintakehitys. Myös tulevaisuudessa tapahtuvat polttoainevuodot ja muut prosessivesien ak-

tiivisuuteen vaikuttavat tekijät on otettava huomioon. Tällä hetkellä suunniteltu strategia pi-

tää sisällään ioninvaihdon, haihdutuksen ja vanhennuksen. Lähestulkoon kaiken absorboitu-

van annoksen voidaan katsoa syntyväksi käytettyjen Cs-Treat ja Co-Treat suodatin kolonnin 

käsittelystä.  
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Prosessivesien käsittelyn annosarvio voidaan määrittää aikaisemmin suunniteltujen vastaa-

vien vesienpuhdistusjärjestelmien annosarvioiden perusteella. Unkarin Paksin voimalaitok-

selle suunnitellun NURES-järjestelmän käytön annosarvioksi arvioitiin vuonna 1995 4 

manmSv. (Cumlander, 1995) Saksan Grafenrheinfeldin voimalaitokselle suunnitellun ve-

sienpuhdistusjärjestelmän annosarvio on laskettu Microshield ohjelmalla prosessivesien ak-

tiivisuusinventaaria hyödyntäen. Grafenrheinfeldiin suunnitellun laitteiston kokoamisesta ja 

purkamisesta on laskettu aiheutuvaksi 1 manmSv kollektiivinen annos. Prosessijärjestelmän 

käytöstä on laskettu aiheutuvaksi 0,7 manmSv kollektiivinen annos. (Nieminen, 2018) Li-

säksi työvaiheesta syntyvän sekundäärisen jätteen käsittelystä aiheutuvan säteilyannoksen 

huomioiden voidaan annosarvio pyöristää 2 manmSv:iin. Loviisan voimalaitoksen prosessi-

vesien aktiivisuudet ovat pienempiä kuin Grafenrheinfeldissä, mutta käsiteltäviä vesiä on 

enemmän. Säteilyannosten skaalaus toteutetaan järjestelmissä olevien kokonaisaktiivisuuk-

sien suhteella. Loviisan prosessivesien kokonaisaktiivisuus määritetään eri järjestelmistä vii-

meisen 18 vuoden aikana mitattujen arvojen perusteella valiten konservatiivisesti aina koko 

mittaushistorian suurin arvo.(Rautio, 2018) Aktiivisuutta määritettäessä otetaan huomioon 

kaikki löydetyt isotoopit alle vuorokauden puoliintumisajan omaavia nuklideja lukuun otta-

matta. Suhdeluvuksi saadaan 1,96, jolloin annosarvioksi saadaan 3,92 manmSv. Annosarvio 

on yhtenevä Paksin laitokselle esitetyn arvion kanssa ja prosessivesien aktiivisuuksien kon-

servatiivisen valinnan ansiosta voidaan 4 manmSv pitää hyvänä arviona työvaiheesta kerty-

västä suurimmasta kollektiivisesta annoksesta. Laskettu arvo on molempien laitosten pro-

sessivesien käsittelystä aiheutuva säteilyannos. Laitosyksiköiden välillä annokset jakautuvat 

aktiivisuuksien perusteella seuraavasti, LO1 1,5 manmSv ja LO2 2,5 manmSv. Laskennassa 

ei ole huomioitu käytetyn polttoaineen varaston vesien käsittelyä, koska se ajoittuu itsenäis-

tetyn käytetyn polttoaineen varaston käytöstäpoiston yhteyteen. 

 

6.3 Primääripiirin dekontaminointi 

 

Valmisteluvaiheeseen kuuluu myös primääripiirin pääkiertoputkiston dekontaminointi. De-

kontaminointi on tehty kerran aikaisemmin Loviisa 2 laitosyksiköllä. Tällöin kollektiivista 

annosta työstä kertyi 15,3 manmSv, jota voidaan pitää edustavana arviona käytöstäpoistoa 

edeltävästä dekontaminoinnista. (Ketolainen, 2008) 
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Käytöstäpoiston valmisteluvaiheen aikana primääripiiri tyhjennetään ja huuhdellaan koko-

naisuudessaan. Huuhtelun jälkeen primääripiiri dekontaminoidaan. Lopullinen dekontami-

nointilaajuus riippuu eri osajärjestelmien kontaminaatiotasoista.  

 

Dekontaminoinnin suunnittelussa käytetään hyväksi vuonna 1994 saatuja kokemuksia, kun 

Loviisa 2 laitoksen primääripiiri dekontaminointiin vuosihuolloissa aiheutuvien säteilyaltis-

tusten pienentämiseksi. Tuolloin dekontaminointilaajuus käsitti koko primääripiirin ja osan 

sen apujärjestelmistä. Työmenetelmänä käytettiin Siemens AG:n kehittämää CORD-mene-

telmää, joka perustuu oksidikerroksessa olevan kromin hapettamiseen ensin permangaaniha-

polla  (HMnO4), jonka jälkeen varsinainen dekontaminointi suoritetaan oksaalihapolla 

(C2H2O4), joka liuottaa oksidikerrostumat ja pelkistää permangaanihapon. Menetelmällä 

päästiin hyviin tuloksiin dekontaminointikertoimen (DF) vaihdellen eripuolilla järjestelmää 

6 ja 180 välillä keskiarvon ollessa 40. Kaikkiaan dekontaminoinnilla saatiin poistettua 98% 

primääripiirin oksidikerrostumista. Metallia primääripiiristä poistettiin yhteensä 290 kg ja 

aktiivisuutta 41 000 GBq. Työhön osallistuvan henkilökunnan kollektiivinen säteilyannos 

oli vuonna 1994 noin 20 manmSv. (Linden, 1994) 

 

Käytöstäpoistoa edeltävän dekontaminoinnin yksityiskohtainen suunnittelu on tarkoitus 

tehdä vasta lopullisessa käytöstäpoistosuunnitelmassa, kun tiedetään sen hetkiset aktiivi-

suustasot ja soveltuvat tekniikat. Käytöstäpoistoa edeltävä dekontaminointimenetelmä voi 

olla myös huomattavasti tehokkaampikin kuin vuonna 1994 suoritettu, koska dekontaminoi-

tavia komponentteja ei tarvitse enää käyttää. Dekontaminoinnilla voidaan kuitenkin olettaa 

päästävän vähintään yhtä hyviin tuloksiin, kuin vuonna 1994 ja oletusta käytetään hyväksi 

laskettaessa höyrystintilassa työskentelevien ihmisten säteilyannoksia. 

 

6.4 Säteilytilanteen kartoitus ja tilajärjestelyt 

 

Kolme vuotta kestävän valmisteluvaiheen aikana tehdään edellä mainittujen töiden lisäksi 

säteilytilanteen kartoituksia sekä valmistellaan tiloja varsinaisia käytöstäpoistotöitä varten. 
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Säteilytilanteen kartoituksesta syntyvää kollektiivista säteilyannosta voidaan arvioida sätei-

lyvalvojille vuosihuoltojen aikana aiheutuvien säteilyannosten kautta. Säteilyvalvojien kes-

kimääräinen säteilyannos vuosihuollossa on 2,5 mSv/laitosyksikkö ja käytöstäpoiston aikai-

seen säteilysuojeluorganisaatioon kuuluu 10 säteilyvalvojaa. Säteilyturvallisuusryhmän 

koko ja tehtävien jako on määritetty kappaleessa 10. Annosnopeudet valmisteluvaiheen ai-

kana ovat radioaktiivisen puoliintumisen ansiosta noin 70 %  vuosihuoltojen aikaisesta ja 

työmäärä noin 20 kertainen. Näiden arvojen pohjalta säteilytilanteen kartoituksista arvioi-

daan syntyväksi noin 350 manmSv kollektiivinen säteilyannos laitosyksikköä kohden.   

Tilajärjestelyihin kuuluu muun muassa haalausreittien teko, jätteenpakkauspisteiden raken-

taminen sekä keveiden rakenteiden purkaminen ja siivous. Valmisteluvaiheen aikaiseen or-

ganisaatioon kuuluu yhteensä 107 henkilöä, jotka tekevät vain käytöstäpoistoon liittyviä 

töitä. Luku pitää sisällään myös käytöstäpoiston suunnitteluun, työnjohtoon ja esimerkiksi 

vartiointiin tarvittavan henkilökunnan, jotka eivät lähtökohtaisesti osallistu säteilyn alaiseen 

työhön. Varsinaisiin valvonta-alueen työtehtäviin osallistuu 62 työntekijää, joiden keski-

määräinen säteilyannos valmisteluvaiheen aikana on 0,62 mSv/a (Ketolainen, 2008). Koko 

valmisteluvaiheen tilajärjestelyiden kollektiiviseksi säteilyannokseksi saadaan noin 120 

manmSv/laitosyksikkö.    
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7 AKTIVOITUNEEN MATERIAALIN KÄSITTELY 

 

Tässä kappaleessa käsitellään aktivoituneen materiaalin käytöstäpoistotöiden eri työvai-

heista henkilökunnalle aiheutuvaa säteilyaltistusta. Työvaiheista kuvataan työkohde, käytet-

tävät työmenetelmät, säteilysuojelulliset toimenpiteet säteilyannoksen minimoimiseksi, ar-

vioidut työmäärät sekä aiheutuva säteilyannos. Annosarvion määrittämiseen käytetään työ-

suunnitelmassa (Mayer, 2008) esitettyjä työmääriä sekä aktiivisuusinventaariota (Taulukko 

2). Annosarviossa oletetaan että operatiivisella säteilysuojelulla ehkäistään sisäiset annokset 

sekä beetasäteilystä aiheutuvat annokset. (Ketolainen, 2008) Annosarviot on esitetty kollek-

tiivisena annoksena yhtä laitosyksikköä kohden. Aktivoituneeseen materiaaliin kuuluu reak-

torin sisäosat, paineastia, suojaelementit, säätösauvat, kuivasiilo, reaktoria ympäröivät beto-

nirakenteet sekä höyrystintilan lattia. 

Taulukko 2. Keskeisten osien aktiivisuudet purkuhetkellä, 2 vuotta tehokäytön päättymisen jälkeen.(Eurajoki, 

2008) 

Purkukohde 

Aktiivisuus 

[TBq] 

Reaktorin paineastia 560 

Reaktorin sisäosat 33 085 

Suojaelementit 61 800 

Säätösauva-absorbaattorit                                                                                 

Reaktorin sydäninstrumentointi 

Välitankojen alaosat 

Materiaalinäytteet 

Reaktorin lämpöeristelevystö 

Reaktorin biologinen suoja 

Höyrystintilan aktivoitunut lattia 

115 

1 093 

6 

3 

11 

44 

<0,002 

LAITOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ 

LO1 + LO2 

96 717  

193 500 
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7.1 Reaktorin paineastia 

 

Loviisan voimalaitoksen molempien reaktoreiden paineastiat ovat neuvostoliittolaisen 

Izhoran tehtaan valmistamia. Materiaalina on käytetty kuumalujaa niukkaseosteista CrMoV-

terästä (15X2MØA). Paineastian rungon massa on 214 tonnia, korkeus 11,80 metriä ja hal-

kaisija 3,84 metriä. Paineastian sylinteriosan seinämänpaksuus on 140 mm ja kannen 220 

mm. Paineastian runkoon on tehty yhteensä 17 yhdettä ja kanteen 37 läpivientiä säätösauvoja 

ja 18 sydäninstrumentointia varten. (Launiainen, 2016) Paineastia on suurin yksittäinen kä-

siteltävä komponentti käytöstäpoiston aikana. Paineastia on tarkoitus irrottaa ja loppusijoit-

taa kokonaisena.  

 

7.1.1 Reaktorin paineastian käytöstäpoiston annosarvio 

Paineastian käsittely on yksi käytöstäpoiston ajan vaativimmista työvaiheista paineastian 

suuren massan, koon sekä korkeiden säteilytasojen ansiosta. Näistä syistä on työvaiheet 

suunniteltava huolellisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nostoreitteihin, toimintaan vi-

katilanteissa kuten jännitteen menetyksessä sekä mahdollisesti irtoavan aktiivisuuden eris-

tämiseen ympäristöstä esimerkiksi reaktorihallin ilmastointijärjestelmällä.  Paineastian nos-

tojen vaikutusta laitosturvallisuuteen poikkeustilanteissa on käsitelty tarkemmin Käytöstä-

poiston turvallisuussuunnitelmassa. (Oinonen, 2017) 

 

Paineastian käsittelyn säteilyturvallisuussuunnitelman sekä työvaiheiden annosarvion teke-

miseksi on määritettävä annosnopeudet paineastian ympäristössä. Annosnopeudet määrite-

tään MCNP-ohjelmalla, johon mallinnetaan paineastian geometria, syötetään nuklidikoostu-

mus aiemmin määritetystä aktiivisuusinventaarista sekä määritetään ”weight window” pai-

noarvohilasto laskentatarkkuuden parantamiseksi halutulla tarkastelualueella. Lopuksi 

MCNP-laskennan tulokset havainnollistetaan väripintakuvina xy- ja yz-tasoissa. 

 

MCNP-mallinnus tehdään kahteen tilanteeseen. Ensimmäisessä paineastiasta on purettu suo-

jaelementit, reaktorin sisäosat ja reaktoripesä. Tyhjennetty paineastia on täytetty ilmalla, jol-

loin tilanne vastaa työvaihetta, jossa paineastia on nostettu ylös reaktorikuopasta reaktori-

hallin +25-tason yläpuolelle, aiheuttaen reaktorihallin säteilytasojen huomattavan nousun. 
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Työvaihe on kuvattu tarkemmin kappaleessa ”7.1.3 Paineastian nosto ja pakkaus”. Toisessa 

tilanteessa malliin on lisätty säteilysuoja ympäröimään sydänvyöhykettä pienentämään an-

nosnopeutta reaktorihallin +25-tasolla. 

 

7.1.1.1 Geometrian mallinnus 

Paineastian geometria rakennetaan tekstitiedostomuotoon määrittämällä ensin koordinaa-

tisto. Koordinaatistoon määritetään pintoja kuten eri säteisiä sylintereitä sekä tasoja, jotka 

toimivat solujen ”cell” rajapintoina. Solut muodostetaan kirjoittamalla solun numeron pe-

rään sitä ympäröivät pinnat. Solulle määritetään myös materiaali ja materiaalin tiheys sekä 

fotonien tärkeys ”photon importance”.  

 

Paineastian geometria koostetaan kahdesta sisäkkäisestä sylinteristä. Sisempi sylinteri on 9 

mm paksu metallinen pinnoite paineastian sisäpinnalla. Sisempää sylinteriä ympäröi varsi-

nainen paineastia, jonka seinämän paksuus on 140 mm. Sylintereitä rajaa korkeussuun-

nassa kaksi tasoa 242 cm etäisyydellä toisistaan, rajaten väliinsä paineastian sydänvyöhyk-

keen. Sydänvyöhyke on nimensä mukaisesti reaktorin sydämen eli polttoaineen korkeu-

della. Tällä korkeudella myös reaktorin neutronivuo saa suurimman arvonsa, jolloin pai-

neastian materiaalien aktivoituminen on suurinta. Sydänvyöhykkeen lisäksi myös paineas-

tian muut osat kantta lukuun ottamatta on mallinnettu geometriaan, mutta laskennassa kai-

ken aktiivisuuden oletetaan keskittyvän sydänvyöhykkeelle. Paineastian malli on raken-

nettu muokkaamalla paineastiasta aikaisemmin tehtyä mallia vastaamaan käytöstäpoiston 

tilannetta.    

 

Paineastia mallinnetaan myös teräksestä ja betonista koostuvan säteilysuojan kanssa. Sätei-

lysuoja koostetaan myös sisäkkäisistä sylintereistä betoniosan paksuuden ollessa 240 mm 

ja sitä ympäröivän teräsverhouksen 60 mm. Säteilysuojan korkeus on 3 metriä, jolloin se 

peittää koko sydänalueen. (Mayer, 2008) Kuvassa 2 on esitetty MCNPX Visual Editor -oh-

jelmalla havainnollistettu kuva tehdystä geometriasta. 
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Kuva 2. Paineastian ja säteilysuojan geometria MCNPX Visual Editor ohjelmalla mallinnettuna. 

 

 

7.1.1.2 Nuklidikoostumus 

Paineastialle on laskennallisesti määritetty aktiivisuusinventaari. Aktiivisuusinventaari on 

käyttöiän, neutronivuon, neutronispektrin, aktivoituvan materiaalin isotooppi kohtaisten 

mikroskooppisten vaikutusalojen, tiheyden sekä isotooppien suhteellisten osuuksien funktio. 

Aktiivisuusinventaarin määritys on tehty sisäisessä raportissa reaktoreiden sulkemisajan-

kohdalle vuosille 2027 ja 2030 (Kupiainen, 2017). Paineastian mallinnuksessa on lasken-

nassa käytetty uudempaa, vielä julkaisematonta, aktiivisuusinventaaria, joka on määritetty 

ajankohdalle 2 vuotta reaktoreiden alasajon jälkeen. Työssä käytetty aktiivisuusinventaari 

on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Paineastian annosnopeuslaskennassa käytetty aktiivisuusinventaari. 

  
Isotooppi Metalliverhous [GBq] 1/4 Paineastia [GBq] 3/4 Paineastia [GBq] 

Cr-51 435  171,1 68 127,4 16 282,5 

Fe-55 229 053,5 415 589,9 106 791,0 

Ni-63 40 171,6 829,8 192,4 

Co-60 35 476,0 28 239,0 13 498,1 

Co-58 9073,0 435,6 453,0 

Fe-59 5436,4 10 440,1 3911,5 

Mn-54 3406,6 14 054,9 14 198,1 

Ni-59 411,5 8,6 2,2 

C-14 (orgaaninen) 156,8 14,1 4,2 

C-14 156,8 14,1 4,2 

Co-57 55,7 2,8 3,1 

Nb-94 18,3 0,0 0,0 

Mo-93 0,0 3,3 5,6 

Tc-99 0,0 20,2 4,6 

Total 758 430 537 856 155 346 

 

Aktiivisuusinventaari on laskettu erikseen paineastian sisäpinnan metalliverhoukselle, pai-

neastian rungon sisemmälle ¼ ja ulommalla ¾. Ilmoitetut aktiivisuudet ovat koko paineas-

tian aktiivisuuksia, mutta annosnopeuslaskennassa on aktiivisuuden oletettu keskittyneen 

homogeenisesti sydänvyöhykkeelle. 

 

7.1.1.3 Weight Window painoarvohilasto 

Laskentatarkkuuden parantamiseksi MCNP-ohjelmalla määritettiin kyseisille laskenta geo-

metrioille painoarvohilasto. Painoarvohilasto määritettiin normaalin laskentageometrian 

päälle ja laskenta suoritettiin kolme kertaa varianssin vähentämiseksi. Painoarvohilasto 

koostuu sisäkkäisistä sylintereistä, hilan paksuuden vaihdellessa materiaalin tiheyden mu-

kaan. Paineastian tapauksessa eri tiheyksiset hilavyöhykkeet jaettiin materiaalien rajapinto-

jen perusteella. Hilan paksuudeksi kaikissa materiaaleissa valittiin gammasäteilyn puoliin-

tumispaksuutta aineessa pienempi arvo, jolloin laskennassa menetettyjen hiukkasten määrä 
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on mahdollisimman pieni.  Hilapaksuudet on esitetty taulukossa 4 ja havainnollistettu ku-

vassa 3. 

 

Taulukko 4. Weight Window painoarvohilapaksuudet. 

Materiaali 

Hilapaksuus 

[cm] 

Ilmatila paineastian sisässä 35,40 

Paineastian seinä 0,72 

Säteilysuojan betoni  1,60  

Säteilysuojan teräsverhous 0,24 

Ilmatila paineastian ulkopuolella 36,10 

  

 

Kuva 3. Paineastian ja säteilysuojan päälle mallinnettu Weight Window painoarvohilasto. 
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7.1.1.4 Laskennan tulokset 

Kaikkien reaalisten suureiden määrittämisen jälkeen MCNP input tiedostoon määritetään 

vielä haluttu laskentahilan koko. Kyseisessä tilanteessa haluttiin tietää paineastian noston 

vaikutus reaktorihallin säteilytasoihin, joten laskenta-alueeksi määritettiin lieriö, jonka säde 

on 18 metriä ja korkeus 13 metriä. Hilakooksi valittiin riittävän laskentatarkkuuden ja järke-

vän tiedostokoon sekä laskenta-ajan perusteella 5 cm x 5 cm x 5 cm kuutio.  

 

Aktiivisuusinventaarin perusteella säteilylähde on jaettu kolmeen osaan, joten laskentakin 

suoritettiin kolmessa osassa jokaiselle lähteelle erikseen. Jokaiselle lähteelle laskenta suori-

tettiin kolmeen kertaan ”weight window” painoarvohilastoa iteroiden. Lopulta tulokseksi 

saadut kolme tuloshilaa yhdistettiin yhdeksi summahilaksi. Summahilaa voidaan tarkastella 

eritasoissa ja kulmissa hilakoon ollen ainoa rajoittava tekijä. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty Ori-

ginPro 2018-ohjelmalla piirretyt väripintakuvat  summahiloista xy- ja yz-tasoissa paineas-

tian aktiivisimmalta kohdalta, sydänalueen keskeltä. Kuvissa annosnopeudet on ilmoitettu 

yksikössä mSv/h ja akselien pituudet metreissä. 
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Kuva 4. MCNP-mallinuksen lopullinen tuloshila xy-tasossa sydänvyöhykkeen keskikohdalla. Akselien mitta-

asteikko on ilmoitettu metreissä ja annosnopeuden yksikkö on millisieverttiä tunnissa. 

 

Väripintakuvasta huomataan että säteilytasot koko reaktorihallissa ylittävät 1 mSv/h rajan. 

10 mSv/h raja kulkee noin 9 metrin päässä ja 100 mSv/h raja noin metrin päässä paineas-

tian seinästä. Pinta-annosnopeus paineastian kyljestä on noin 300 mSv/h. Ylemmästä pro-

fiilikuvasta nähdään että annosnopeus pienenee huomattavasti reaktorin paineastian seinä-

män vaikutuksesta. Seuraavaksi päätettiin tarkastella tilannetta yz-suunnassa, jotta voidaan 

havainnoida muun muassa pääkiertopiirin putkiyhteyksien katkaisusta paineastiaan synty-

neiden reikien vaikutusta.    
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Kuva 5. MCNP-mallinnuksen lopullinen tuloshila yz-tasossa. Kuvasta huomataan että korkea yli 100 mSv/h 

annosnopeusalue sijaitsee vain sydänvyöhykkeen välittömässä läheisyydessä. 

 

YZ-tason väripintakuvasta huomataan että paineastia aiheuttaa huomattavan säteilytason 

nousun koko reaktorihallissa myös korkeussuunnassa. Pääkiertopiirin putkiyhteyksien aukot 

paineastiassa eivät mallin mukaan aiheuta säteilytason nousua aukkojen läheisyydessä. Mal-

lia voidaan tältä osin pitää konservatiivisena, koska todellisuudessa aukkoihin on tarkoitus 

hitsata kiinni 20 mm paksut metallilevyt. Metallilevyjä ei ole mallinnettu laskennassa käy-

tettyyn geometriaan. 

 

Säteilysuojalla ympäröidyn paineastian laskenta suoritettiin samaan tapaan kuin edellä kol-

messa eri osassa kolmeen kertaan painoarvohilastoa iteroiden. Saadut summahilat xy- sekä 

yz-tasoissa on esitetty kuvissa 6 ja 7.  
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Kuva 6. Paineastian ja säteilysuojan MCNP-mallinnuksen lopullinen tuloshila xy-tasossa. 

 

Kuvasta 6 huomataan että annosnopeus säteilysuojan ulkopinnasta on noin 400 µSv/h, joka 

alittaa työsuunnitelmassa esitetyn 500 µSv/h arvon. Koko reaktorihallin säteilytasot pienen-

tyvät noin kertoimella 10, mutta pysyvät kuitenkin niin korkeina että ylimääräistä oleskelua 

reaktorihallissa on vältettävä ennen paineastian siirtämistä väliaikaiseen säteilysuojattuun 

säilytyspaikkaan 
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Kuva 7. Paineastian ja säteilysuojan MCNP-mallinnuksen tuloshila yz-tasossa.   

 

Kuvasta 7 huomataan että mitoitetulla säteilysuojalla saadaan aikaan haluttu annosnopeuden 

lasku myös korkeussuunnassa. Sivuprofiilista nähdään että pinta-annosnopeus nousee sätei-

lysuojan ylä- ja alapuolelta noin arvoon 10 mSv/h. Pinta-annosnopeuden nousu voi johtua 

paineastian ja säteilysuojan välistä siroavasta säteilystä tai paineastian sisäpuolelta seinämän 

läpi tulevasta säteilystä. Säteilysuojan geometria mallinnettiin alkavaksi välittömästi pai-

neastian seinämästä, joten mahdollinen siroava säteily voi olla suurempi, koska todellisuu-

dessa paineastian ja säteilysuojan väliin jää pieni rako. Kyseistä tilannetta varten mallinnet-

tiin tilanne, jossa raon paksuus on 10 mm. Yz-tason väripintakuva, jossa säteilysuoja on 10 

mm irti paineastiasta on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Paineastian ja säteilysuojan välisestä 10 mm raosta siroava säteily. 

 

Verrattaessa kuvia 7 ja 8 huomataan että 10 mm raolla ei ole juurikaan merkitystä säteilyta-

son nousuun, joten säteilyn oletetaan tulevan paineastian sisältä. Säteilytasoja voitaisiin pie-

nentää pidentämällä säteilysuojaa. Tämä nostaisi kuitenkin kuorman painoa entisestään ja 

hankaloittaisi nostoja ja kuljetuksia, joten toimenpiteen ei katsota olevan ALARA-periaat-

teen mukainen.  

 

7.1.1.5 Laskennan epävarmuus 

MCNP laskennan tuloksen epävarmuuteen vaikuttavat muun muassa lähtötietojen tarkkuus, 

mallinnettava geometria sekä laskenta-aika. Laskennan tarkkuudesta puhuttaessa on vaikut-

tavat tekijät ovat MCNP laskenta algoritmit, mallinnetun lähteen ja geometrian tarkkuus 

sekä virheet input-tiedostossa. MCNP laskenta algoritmit ovat pitkälle kehitettyjä ja laajassa 

käytössä toimiviksi todettuja, joten sen aiheuttamaa epätarkkuutta voidaan pitää merkityk-

settömänä. Suurin epätarkkuus syntyy lähteenä käytetystä aktiivisuusinventaarista sekä geo-
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metriasta. Aktiivisuusinventaari on ennuste vuosille 2029 ja 2031, jolloin sen paikkansa pi-

tävyys riippuu reaktorin tulevasta käytöstä. Geometria on yksinkertaistettu niin, että kaiken 

aktiivisuuden katsotaan olevan sydänvyöhykkeen alueella, jolloin laskennan tarkkuuteen 

syntyy virhettä kauempana sydänvyöhykkeestä. 

 

Lähtötiedoista johtuvan epätarkkuuden lisäksi laskenta sisältää tilastollista virhettä. Tilastol-

lista virhettä eli tulosten hajontaa voidaan pienentää kappaleessa ”7.1.1.3 Weight Window 

painoarvohilasto” esitetyllä varianssin vähennys menetelmällä sekä laskenta-aikaa pidentä-

mällä. MCNP Mesh Visualizer ohjelmalla voidaan tarkastella epätarkkuutta solukohtaisesti. 

Laskennassa käytettyä fmesh4 laskentahilan tulosten tarkkuuttaa voidaan pitää riittävänä, 

jos epätarkkuus on alle 10%. Kaikissa suoritetuissa laskennoissa päästiin alla 10% epätark-

kuuksiin. Kuvassa 9 on esitetty ilman säteilysuojaa olevan paineastian sydänvyöhykkeen 

keskikorkeuden tulosten (kuva 4) epätarkkuudet. (Shultis, 2011)      

 

Kuva 9. Paineastian xy-tason laskentatulosten epätarkkuudet. 

Väripintakuvasta huomataan, että epätarkkuus on koko reaktorihallin alueella alle 3 %, jol-

loin laskentatuloksia voidaan pitää luotettavina. 
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7.1.2 Reaktorin paineastian irrotus 

Ennen paineastian irrotuksen aloittamista reaktorin sisäosat siirretään säilytykseen viereisiin 

kaivoihin ja paineastia sekä sen ympäristö täytetään puhtaalla vedellä putkiyhteisiin asti. 

Paineastian sisäpuolelle asennetaan säteilysuojasylinteri ja kaikki automaatioyhteydet pois-

tetaan. Lisäksi muita rakenteita ja järjestelmiä reaktorihallista puretaan, jotta paineastiaa 

mahdutaan käsittelemään. (Mayer, 2008) 

 

7.1.2.1 Työmenetelmät 

Paineastian irrottaminen vaatii prosessiyhteiden katkaisuja sekä betonirakenteiden purkua. 

Purkaminen aloitetaan yhdealueen lämpöeristelevystöstä. Lämpöeristelevystön jälkeen pu-

retaan tasolta +10.85 alempi biologinen säteilysuoja. Seuraavaksi katkaistaan kaikki put-

kiyhteet paineastiaan. Katkaisumenetelmänä käytetään jyrsimistä tai plasmaleikkuria. Kat-

kaistuihin putkiyhteyksiin hitsataan kiinni 20 mm paksut teräslevyt suojaamaan paineastian 

sisäpinnan säteilyltä. Levyjen hitsaamisen jälkeen voidaan paineastian vedenpinta nostaa ta-

solle +14,70, jolloin lisäsäteilysuoja reaktorin sisältä voidaan poistaa. Reaktorin kannen 

kiinnitystasolla oleva palje leikataan plasmaleikkurilla irti paineastiasta. Paineastian päälle 

asennetaan 180 mm paksu teräksinen säteilysuojakansi, jolloin säteilysuojana toiminut vesi 

voidaan pumpata pois. Tyhjä paineastia nostetaan ja putkiyhteet viimeistellään niin että pai-

neastia saadaan sovitettua betoniseen säteilysuojaan. Nosto tehdään kauko-ohjatusti, koska 

annosnopeus reaktorin sydänalueen kohdalla ylittää 300 mSv/h arvon. (Mayer, 2008) 

 

Taulukko 5. Paineastian irrotuksen eri työvaiheiden työmääräarviot (Eurajoki, 1993)  

Työvaihe Työmäärä hth 

Lämpöeristyslevystön purku 300 

Ylempien putkiyhteiden katkaisu 300 

Ylempien sulkulevyjen hitsaus 150 

Säteilysuojan purku 280 

Alimpien putkiyhteiden katkaisu 300 

Alempien sulkulevyjen hitsaus 150 

Kiilojen irrotus 170 

Yhteensä 1650 
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7.1.2.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Paineastian irrotuksessa tärkeimmät säteilysuojelulliset toimenpiteet ovat työvaiheiden hyvä 

suunnittelu sekä oikeaoppisten suojavarusteiden käyttö. Työvaiheet ovat paljon aikaa vieviä, 

joten väliaikaisten säteilysuojien rakentamisella työkohteiden ympärille suoran säteilyaltis-

tuksen pienentämiseksi on merkittävä vaikutus työntekijän saamaan säteilyannokseen. (Ke-

tolainen, 2008)  

 

Erinäisiä leikkausmenetelmiä käytettäessä on suojauduttava oikeanlaisella hengityssuo-

jaimella syntyviä aktiivisuutta sisältäviä höyryjä ja pienhiukkasia vastaan. Työkohde on tar-

vittaessa eristettävä ja varustettava suodatetulla kohdepoistolla. Pölyävissä kohteissa on 

myös käytettävä hengityssuojaimen lisäksi lisähaalaria sekä suojakäsineitä. (Koskinen, 

2012) 

Taulukko 6. Paineastian irrotuksen työvaiheiden annosnopeudet ja kollektiiviset annokset. (Ketolainen,2008) 

 Annosnopeus Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Lämpöeristyslevystön purku 0,22 0,07 

Ylempien putkiyhteiden katkaisu 0,19 0,06 

Ylempien sulkulevyjen hitsaus 0,11 0,02 

Säteilysuojan purku 0,09 0,03 

Alempien putkiyhteiden katkaisu 0,22 0,07 

Alempien sulkulevyjen hitsaus 0,22 0,03 

Kiilojen irrotus 0,14 0,02 

Yhteensä                                                                                    0,3 

 

7.1.3 Paineastian nosto ja pakkaus 

Reaktorin paineastian siirtoihin käytetään reaktorihallin Polar-nosturia. Nostot reaktorikui-

lusta väliaikaiseen varastointipaikkaan ja siitä edelleen kuljetusajoneuvon kyytiin suorite-

taan kauko-ohjatusti. Ennen välivarastointipaikkaan nostamista paineastian aktiivisempien 

osien ympärille asennetaan säteilysuoja käsittelyn mahdollistamiseksi. Kuvassa 10 on esi-

tetty paineastia nostohetkellä ennen siirtoa kuvassa oikealla näkyvään säteilysuojaan. 
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Kuva 10. Reaktorikuopasta reaktorihallin +25-tason yläpuolelle nostettu paineastia. Noston tässä vaiheessa 

reaktorihallin annosnopeus nousee kauttaaltaan yli 1 mSv/h. Kuvassa oikealla näkyy avoinna oleva säteily-

suojasylinteri, johon paineastia siirretään kauko-ohjatusti. Myös säteilysuojan sulkeminen suoritetaan kauko-

ohjatusti automatisoidulla sulkumekanismilla. (Mayer, 2008) 

 

7.1.3.1 Työmenetelmät 

Ennen paineastian nostoa reaktorikuilusta sen päälle asennetaan säteilysuojakansi ja vesi 

poistetaan paineastian sisästä. Kannen asennuksen jälkeen paineastia nostetaan kuilusta 

kauko-ohjatusti suoraan säteilysuojan sisään. MCNP-mallinnuksen perusteella säteilyn an-

nosnopeudet reaktorihallissa nousevat niin korkeiksi että nosturin kuljettajan täytyy ope-

roida nosturia kameroiden avulla reaktorihallin ulkopuolelta. Toinen vaihtoehto on käyttää 

reaktorihallissa olevaa säteilysuojattua nosturin ohjauskoppia. 

 

Paineastian säteilysuoja koostuu kahdesta teräksellä vuoratusta betonisesta sylinterin puo-

likkaasta, jotka on saranoitu yhteen. Säteilysuojasylinterin materiaaleina on 240 mm paksui-

nen betonirunko jota peittää 60 mm paksu teräsverhoilu. Säteilysuoja on mitoitettu niin että 
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se peittää 3 metrin matkalta reaktorin sydänalueen ja että annosnopeus säteilysuojan pinnalla 

on alle 0.5 mSv/h, mikä mahdollistaa seuraavissa työvaiheissa tarvittavan käsittelyn.  

 

Kun paineastia on nostettu säteilysuojan sisään, voidaan saranoita käyttää kauko-ohjatusti ja 

sulkea säteilysuojasylinteri. Säteilysuojan sulkemisen jälkeen sen tukijalat irrotetaan, jolloin 

se voidaan kääntää kyljelleen kääntöalustan avulla. Kääntämisen jälkeen säteilysuojakannen 

kiinnityspultit katkaistaan, jotta myöhempi käsittely segmenttitilassa on mahdollista. Kyljel-

lään oleva paineastia irrotetaan kääntöalustasta ja nostetaan väliaikaiseen säteilysuojattuun 

säilytyspaikkaan +25.40 tasolla. Paineastian ja säteilysuojan yhteismassa on 280 tonnia. 

(Mayer, 2008) 

 

Taulukko 7. Paineastian noston ja pakkauksen työmäärä arviot. (Eurajoki, 1993) 

 Työmäärä 

Työvaihe hth 

Säteilysuojan asennus 190 

Paineastian kääntö 250 

Säiteilysuojakannen pulttien katkaisu  20 

Nosto säilytyspaikkaan 200 

Yhteensä 660 

 

7.1.3.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Säteilysuojasylinterin käyttö on tärkein yksittäinen säteilysuojelutoimenpide paineastian 

pakkaamisessa. Kauko-ohjatusti suoritettava Polar-nosturin operointi pidentää nosturikuskin 

etäisyyttä paineastiaan huomattavasti, millä on merkitystä erityisesti ennen kuin paineastia 

saadaan säteilysuojasylinterin sisään. Jos paineastian ulkopinta on kontaminoitunut edellis-

ten työvaiheiden aikana, on lähestyttäessä käytettävä kontaminaatiolta suojaavaa varustusta. 

(Koskinen, 2012)  
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Taulukko 8. Paineastian noston ja pakkauksen työmäärä arvio (Ketolainen, 2008) 

 Annosnopeus Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Säteilysuojan asennus 0,02 0,004 

Paineastian kääntö 0,24 0,06 

Säiteilysuojakannen pulttien katkaisu 3,40 0,07 

Nosto säilytyspaikkaan 0,22 0,04 

Yhteensä 0,17 

 

7.1.4 Paineastian kuljetus 

Paineastia ja siihen kiinnitetty säteilysuojasylinteri nostetaan segmenttitilassa olevan kulje-

tusajoneuvon kyytiin. Kuljetusajoneuvossa on 12-akselinen kuljetusalusta, jonka kantavuus 

on 326 tonnia. Kuljetusajoneuvo siirtää paineastian pihatasolta lähtevää ajontunnelia pitkin 

loppusijoitustilaan. (Mayer, 2008) 

 

7.1.4.1  Työmenetelmät 

Kuljetusajoneuvo ajetaan ensin tyhjänä reaktorihallin segmenttitilaan ajoliuskaa pitkin. 

Kääntöalusta siirretään +25.40 -tasolta kuljetusajoneuvon päälle. Paineastia ja siihen kiinni-

tetty säteilysuojasylinteri nostetaan väliaikaisesta säilytyspaikasta kääntöalustan päälle ja sä-

teilysuojan tukijalat kiinnitetään alustaan. Lastattu kuljetusajoneuvo ajetaan ramppia pitkin 

piha-alueelle, josta alkaa ajotunneli loppusijoitustilaan. Ajotunneli on 1500 metriä pitkä ja 

korkeuseroa pihatason ja loppusijoitustilan välillä on 110 metriä. (Mayer, 2008) 

Taulukko 9. Paineastian kuljetuksen työmäärä arvio (Eurajoki, 1993) 

 Työmäärä 

Työvaihe hth 

Kääntöalustan nosto segmenttialueelle 140 

Paineastian nosto kuljetusyhdistelmälle 190 

Kuljetus 120 

YHTEENSÄ                                                                                               450 
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7.1.4.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

 

Paineastian nostot suoritetaan kauko-ohjatusti, joten erillistä suojautumistarvetta ei ole. Jos 

paineastian pinta on kontaminoitunut on käytettävä kontaminaatiolta suojaavaa suojavarus-

tusta, lisähaalareita ja kumihanskoja. Suoralta säteilyltä suojaudutaan säteilysuojasylinterin 

avulla. Lisäksi kuljetusajoneuvoon voidaan asentaa lisäsäteilysuoja kuljettajan saaman sä-

teilyannoksen pienentämiseksi. (Koskinen, 2012) 

 

Taulukko 10. Paineastian kuljetuksen annosarviot (Ketolainen, 2008) 

Työvaihe Annosnopeus Kollektiivinen annos 

 mSv/h manSv 

Kääntöalustan nosto segmenttialueelle 0,06 0,01 

Paineastian nosto kuljetusyhdistelmälle 0,30 0,06 

Kuljetus 0,15 0,02 

Yhteensä 0,09 

  

 

7.1.4.3 Vaihtoehtoinen paineastian siirtotapa 

Paineastian käsittelyä ja siirtoa on tutkittu ja se voitaisiin hoitaa myös kahden kääntöalustan 

avulla. Tällöin ei paineastiaa tarvitsisi siirtää väliaikaiseen säilytyspaikkaan, vaan se voitai-

siin lastata välittömästi kuljetusajoneuvon kyytiin toista ajoneuvon lavalla olevaa kääntö-

alustaa hyväksikäyttäen. Tällainen menettelytapa säästäisi työvaiheita ja olisi nopeampi to-

teuttaa, jolloin saavutettaisiin taloudellisia säästöjä sekä pienennettäisiin työntekijöiden sä-

teilyaltistusta. Vaihtoehtoisen siirtotavan suunnittelu on kuitenkin vielä kesken, joten tässä 

raportissa oletetaan siirron tapahtuvan yhdellä kääntöalustalla. 

 

7.1.5 Paineastian loppusijoittaminen 

Käytöstäpoistossa syntyvää purkujätettä varten rakennetaan erilliset tilat nykyisen voimalai-

tosjäteluolan yhteyteen. Paineastiat loppusijoitetaan kokonaisina niille erikseen louhittuihin 

siiloihin. Paineastian siiloon laskun jälkeen reaktorin sisäosat ja suojaelementit kasataan sen 

sisään normaalien reaktorin kasaus käytäntöjen mukaisesti. Lopuksi paineastia täytetään be-

tonilla ja kansi suljetaan, jolloin se toimii tiiviinä loppusijoituspakkauksena. 
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Vaihtoehtoisena tapana tutkitaan mahdollista paineastian loppusijoittamista tyhjänä kyljel-

leen, jolloin reaktorin sisäosat loppusijoitettaisiin erillisiin loppusijoituspakkauksiin. Tämä 

vaihtoehto on esitetty tarkemmin luvussa 7.2.3. (Kälviäinen, 2018)  

 

7.1.5.1 Työmenetelmät 

Kuljetusajoneuvon siirrettyä paineastia loppusijoitusluolaan -110-tasolle, käännetään pai-

neastia pystyyn kääntöalustassa 250 tonnin siltanosturin avulla. Säteilysuojasylinteristä 

poistetaan kääntökorvakkeiden tukirengas ja säteilysuoja valmistellaan siiloon laskua var-

ten. Paineastia säteilysuojineen siirretään siltanosturilla siilon päälle ja lasketaan alas siilon 

pohjalle rakennetun perustuksen varaan. Paineastian sisäpuolinen osa täytetään betonilla sä-

teilysuojan alareunaan saakka. Säteilysuojan ja peruskallion välinen tila täytetään murs-

keella. Lopuksi päälle asennetaan vielä betonielementtirakenteet, jotka injektoidaan kiinni 

siiloon ja säteilysuojasylinteriin. Paineastia pidetään auki reaktorin sisäosien loppusijoitusta 

varten. 

 

Taulukko 11. Paineastian loppusijoittamisen työmääräarvio. (Eurajoki, 1993) 

 Työmäärä 

Työvaihe hth 

Paineastian kääntö pystyyn 140 

Siirto siiloon 190 

Siilon valu ja täyttö 

Paineastian kannen avaus 

490 

100 

YHTEENSÄ                                                                                           920 

 

7.1.5.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Paineastian ympärillä oleva betonista ja teräksestä koostuva säteilysuoja on tärkein säteily-

suojelullinen tekijä ja sen eheyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota paineastian siirtojen 

aikana. Nostot on mahdollista suorittaa kauko-ohjatusti, jolloin oleskelua paineastian lähei-

syydessä voidaan välttää. 
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Taulukko 12. Paineastian loppusijoittamisen annosarvio. (Ketolainen,2008) 

 

Työvaihe 

Kollektiivinen annos 

manSv 

Paineastian kääntö pystyyn 0,08 

Siirto siiloon 0,02 

Siilon valu ja täyttö 

Paineastian kannen avaus 

0,10 

0,06 

YHTEENSÄ                                                                                          0,26 

 

7.2 Reaktorin sisäosat 

 

Reaktorin sisäosat käsittävät tukikorin, suojaputkiyksikön, reaktorin pesän ja reaktorin pesän 

pohjan. Reaktorin sisäosien poisto reaktorista vastaa vuosihuollon aikaisia töitä eikä niitä 

käsitellä tässä raportissa sen tarkemmin. Reaktorin sisäosien käytöstäpoiston alkutilanteessa 

tukikori ja suojaputkiyksikkö ovat päällekkäin kaivossa 1. Reaktorin pesän pohja on tuki-

renkaan varassa kaivossa 2. Reaktorin pesä on sijoitettu +25.40 tasolle suojasylinterin sisään. 

Paineastia on poistettu ja siirretty loppusijoitustilaan. 

 

7.2.1 Työmenetelmät 

Reaktorin pesä käännetään kääntöalustassa kiinni olevassa suojasylinterissä vaaka-asentoon. 

Suojasylinteri lukitaan kääntöalustaan ja nostetaan segmenttitilassa olevalle kuljetusalus-

talle, jonka päällä se kuljetetaan loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilassa reaktorin pesä 

käännetään takaisin pystyasentoon ja siirretään loppusijoitustilassa paineastian sisään. 

Reaktorin pesän pohjan siirtoa varten suojasylinteri laitetaan kaivon 2 päälle ja pesän pohja 

nostetaan suojasylinterin sisään. Reaktorin pesän pohja kuljetetaan loppusijoitustilaan sa-

malla tavalla kuin reaktorin pesä. Pesä ja pesän pohja voidaan kuljettaa myös yhdellä kertaa, 

mikä edellyttää että myös reaktorin pesä sijaitsee alkutilanteessa kaivossa 2. 

 

Reaktorin tukikorin kaivosta 1 poimintaa varten täytyy suojaputkiyksikkö ensin siirtää kai-

voon 2. Tukikorin siirto tapahtuu muuten samoin kuin reaktorin pesän ja pesän pohjan siirto. 
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Viimeisenä siirretään suojaputkiyksikkö loppusijoitustilaan suojasylinterin sisässä. Loppu-

sijoitustilassa sisäosat kasataan reaktorisiilossa olevan paineastian sisään normaalien reak-

torin kasauskäytäntöjen mukaisesti. (Mayer, 2008) 

 

Taulukko 13. Reaktorin sisäosien purkuun ja loppusijoitukseen tarvittava työmäärä arvio. (Eurajoki, 1993) 

 Työmäärä 

Työvaihe       hth 

Siirto dekontaminointikaivoon       40 

Siirto siirtosäiliöön       80 

Kuljetus loppusijoitustilaan       30 

Siirto paineastiaan                                                                             130 

YHTEENSÄ                                                                                     280 

 

7.2.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Säteilysuojasylinteri on merkittävin säteilysuojelullinen tekijä reaktorin sisäosien siirroissa.  

Säteilysuojasylinteri on modifioitu versio vuosihuollon aikana käytettävästä säteilysuoja-

sylinteristä ja sen pohja on suojattu erillisellä teräspäädyllä. Modifioinnin jälkeen on mah-

dollista kääntää sylinteri vaaka-asentoon. 

 

Taulukko 14. Reaktorin sisäosien käsittelystä aiheutuvan kollektiivisen annoksen arvio. (Eurajoki, 1993) 

 Kollektiivinen säteilyannos 

Työvaihe manSv 

Purku ja pakkaus 0,02 

Kuljetus ja loppusijoitus 0,02 

YHTEENSÄ 0,04 

 

7.2.3 Reaktorin sisäosien vaihtoehtoinen käsittelytapa 

Kappaleessa 7.1.5 esitettiin vaihtoehtoinen tapa loppusijoittaa paineastia tyhjänä kyljelleen. 

Tällöin reaktorin sisäosat pakattaisiin voimalaitoksella niille suunniteltuihin loppusijoitus-

pakkauksiin. Tällöin säästettäisiin huomattava määrä henkilötyötunteja reaktorin luolassa 
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uudelleen kasauksesta ja kollektiivinen säteilyannos jäisi noin 0,01 manSv pienemmäksi. 

Lisää työaika- sekä annossäästöjä saavutetaan myös suojaelementtien erilaisesta käsittelystä 

(kappale 7.3.4). (Kälviäinen, 2018) 

 

7.3 Suojaelementit 

 

Reaktorissa on yhteensä 36 suojaelementtiä. Suojaelementit ovat polttoaine-elementtien kal-

taisia, ruostumattomasta austeniittisestä teräksestä valmistettuja, reaktorin ulkokehälle sijoi-

tettuja elementtejä. Suojaelementtien kobolttipitoisuus on hyvin alhainen (0,022-0,027 %) 

ja niiden tehtävä on suojata reaktorin paineastiaa ennenaikaiselta haurastumiselta. Ennen 

vuotta 2005 suojaelementin käyttöikänä reaktorissa pidettiin 8 vuotta, jonka jälkeen ne siir-

retään varastoaltaisiin. Käytöstäpoiston valmisteluvaiheen aikana suojaelementit siirretään 

varastointialtaista käytetyn polttoaineen varastolle. Suojaelementtejä arvioidaan kertyvän 

voimalaitoksen käytön aikana yhteensä 290 kappaletta, koska vuosina 2005 ja 2006 asen-

nettuja elementtejä on tarkoitus käyttää käyttöluvan loppuun asti. Suojaelementit ovat käy-

töstäpoiston aktiivisimmat jätteet, niihin on sitoutunut noin puolet kaikesta käytöstäpoisto-

laajuuteen kuuluvasta aktiivisuudesta. (Mayer, 2008)  

 

7.3.1 Työmenetelmät 

Suojaelementtien siirto reaktorista latausaltaaseen tapahtuu normaalien latauskäytäntöjen 

mukaisesti. Käytöstäpoiston valmisteluvaiheen aikana suojaelementit siirretään käytetyn 

polttoaineen varastolle. Käytetyn polttoaineen varastolta suojaelementit siirretään laitoksen 

sisäisellä siirtosäiliöllä dekontaminointikaivoon 2A9101. Kun suojaelementit ovat dekonta-

minointikaivossa, kaivo täytetään vedellä ja siirtosäiliön kansi poistetaan. Kaivon päälle 

asennetaan säteilysuojaksi 300 mm teräksinen kansi. Kannen päälle asennetaan ARK-II -

nostolaite, jolla suojaelementit siirretään yksitellen apurakennuksen kuljetuskäytävällä si-

jaitsevaan siirtosäiliöön. Siirtosäiliöllä suojaelementit kuljetetaan loppusijoitusluolaan, jossa 

ne pakataan paineastian sisään. (Mayer, 2008) 
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Taulukko 15. Kaksi vuotta jäähtyneen viimeisen suojaelementtierän käytöstäpoistosta aiheutuva säteilyannos 

ja vaadittava työmäärä (Ketolainen, 2008). 

 Kollektiivinen annos Työmäärä 

Työvaihe manSv hth 

Purku 0,0005 40 

Pakkaus 0,007 80 

Kuljetus 0,008 30 

Loppusijoitus 0,011 130 

YHTEENSÄ 0,026 280 

 

7.3.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Suojaelementit pyritään pitämään koko käsittely- ja siirtoketjun ajan säteilysuojassa tai ve-

dessä. Nostot suoritetaan kauko-ohjatusti ja ylimääräistä oleskelua elementtien läheisyy-

dessä rajoitetaan. Jos elementtejä joudutaan lähestymään on kontaminaation takia käytettävä 

hengityssuojainta, lisähaalaria, ja kumihanskoja. Suuri säteilyannosnopeus voi kuitenkin es-

tää lähestymisen kokonaan (Koskinen, 2012). 

 

Suojaelementtien käsittelystä aiheutuvaa annosta voidaan pienentää käsittelemällä Loviisa 1 

reaktorin suojaelementit vasta Loviisa 2 reaktorin käytöstäpoiston yhteydessä. Ylimääräisen 

kolmen vuoden vanhentamisen aikana suojaelementtien aktiivisuus pienenisi kertoimella 

0,68 (Rantalainen, 2003). Tästä ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöstä työsuunnitelmassa, 

joten vanhentamista ei huomioida seuraavissa säteilyannosarvioissa. (Ketolainen, 2008) 

 

7.3.3 Annosarvio 

Suojaelementtien aktiivisuus on pääasiassa Co-60 isotooppia ja sen kokonaisaktiivisuus il-

man jäähtymisaikaa on 1,32∙ 107 GBq ja suunnitellulla kahden vuoden jäähtymisajalla 1,02∙

107GBq. (Eurajoki, 2008). Kaikkien suojaelementtien käsittelystä aiheutuva kollektiivinen 

säteilyannos saadaan skaalaamalla viimeisestä 36 suojaelementin käsittelystä aiheutuva sä-

teilyannos viimeisen suojaelementtierän ja kaikkien suojaelementtien aktiivisuuksien suh-

teella. Viimeisen erän aktiivisuus on 7,41∙ 106 jolloin suhdeluvuksi saadaan 1,38. Eri työ-

vaiheista aiheutuvat kollektiiviset annokset on kirjattu taulukkoon 16. (Ketolainen, 2008) 
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Taulukko 16. Suojaelementtien käytöstäpoiston kokonaisannosarvio (Ketolainen, 2008) 

 Annosnopeus Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Purku 0,01 0,001 

Pakkaus 0,08 0,010 

Kuljetus 0,23 0,010 

Loppusijoitus 0,08 0,015 

YHTEENSÄ  0,036 

 

7.3.4 Vaihtoehtoinen tapa käsitellä suojaelementit 

Kuten aikaisemmin todettiin, paineastia voidaan myös loppusijoittaa vaaka-asentoon, jolloin 

reaktorin sisäosat ja suojaelementit pakataan erillisiin loppusijoituspakkauksiin. Suojaele-

menttien kohdalla käsittely ARK-II –nostolaitteella siirtoon asti noudattaisi samaa kaavaa, 

mutta siirtosäiliön sijaan suojaelementit pakattaisiin kuljetuskäytävällä loppusijoituspak-

kaukseen. Loppusijoituspakkausten ansiosta säästettäisiin huomattava määrä henkilötyötun-

teja loppusijoitustilassa. Lisäksi tarpeeksi paksujen pakkausten ansiosta saadaan pakkausten 

pinta-annosnopeudet pienennettyä lähes olemattomaksi, jolloin koko työvaiheen kollektiivi-

nen annos saataisiin puolitettua. (Kälviäinen, 2018) 

 

7.4 Säätösauvat 

 

Reaktorissa on yhteensä 37 säätösauva-absorbaattoria. Säätösauvat ovat kiinnitetty ylä-

päästä säätösauvakoneistoon, joka liikuttaa säätösauvoja. Säätösauvojen alapäässä sijaitsee 

polttoainejatkeet. Säätösauva-absorbaattoreiden käyttöikä reaktorissa vaihtelee 4 ja 20 vuo-

den välillä. Käyttöiän päätyttyä sauva poistetaan reaktorista ja siirretään viereiseen vaihto-

latausaltaaseen. Latausaltaasta säätösauvat siirretään laitoksen sisäisellä siirtosäiliöllä väli-

aikaiseen varastohautaan 2A9102 käytetyn polttoaineen varastolle. Säätösauvoja kertyy 

kahdelta laitokselta yhteensä 376 kappaletta. (Mayer, 2008) 
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7.4.1 Työmenetelmät 

Säätösauvojen käsittely on hyvin samankaltaista kuin suojaelementtienkin. Siirrot ja nostot 

tapahtuvat ARK II -nostolaitteella ja kuljetusastia on samankaltainen. Kuljetusastian seinä-

män paksuus on 720 mm ja tiheys 2500 kg/m3. Säätösauvojen kuljetusastia toimii myös 

loppusijoituspakkauksena. (Ketolainen, 2008). 

 

Taulukko 17. Säätösauvojen käsittelyyn kuluva työmäärä arvio (Ketolainen, 2008) 

Työntekijäryhmä Aika hth 

Purku 40 

Pakkaus siirtosäiliöön 80 

Kuljetus 30 

Loppusijoitus 130 

YHTEENSÄ 280 

 

7.4.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Jos säätösauvoja joudutaan käsittelemään käsin on käytettävä hengityssuojainta, lisähaala-

reita sekä kumikäsineitä. (Koskinen, 2012). Kuten Suojaelementtien kohdalla myös sää-

tösauvojen välittömässä läheisyydessä oleskelua vältetään ja sauvat pyritään pitämään koko 

ajan suojattuina. Nostot suoritetaan kauko-ohjattuna ARK II-nostolaitteella.  

 

7.4.3 Annosarvio 

Säätösauvojen aktiivisuus koostuu pääosin Co-60 nuklidista ja 2 vuotta jäähtyneiden sauvo-

jen aktiivisuus Co-60 suhteen on 3,51∙ 104 GBq. (Eurajoki, Ek, 2008). Säätösauvojen huo-

mattavasti suojaelementtejä pienemmän aktiivisuuden takia annoslaskenta on tehty konser-

vatiivisemmin. Annoslaskennassa on oletettu, että työskentelevä henkilö on koko työvaiheen 

ajan metrin etäisyydellä kuljetuspakkauksesta. Annoslaskennassa on otettu huomioon Co-

60 isotoopin lisäksi Mn-54, jonka aktiivisuus on noin 1/34 koboltin aktiivisuudesta. Sää-

tösauvojen käsittelystä aiheutuvat kollektiiviset annokset on kirjattu taulukkoon 18. 
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Taulukko 18. Säätösauvojen käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuva säteilyannos (Ketolainen, 2008) 

 Annosnopeus Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Purku 0,0002 0,00000675 

Pakkaus siirtosäiliöön 0,1 0,008 

Kuljetus 0,1 0,003 

Loppusijoitus 0,1 0,013 

YHTEENSÄ  0,024 

 

7.5 Kuivasiilo 

 

Reaktorista poistetaan huoltoseisokkien aikana vanhentunutta sydäninstrumentointia kuten 

säätösauvojen välitankoja, neutronivuon mittausantureita ja jäähdytteen termoelementtejä. 

Reaktorin neutronivuossa aktivoituneet osat sijoitetaan kuivasiiloihin. Kuivasiilot sijaitsevat 

molemmilla laitoksilla reaktorihallissa tasolla +25.40 sekä käytetyn polttoaineen varastolla. 

Kuivasiilo käsittää 153 kpl 6000 mm korkeita ja 194 mm halkaisijaltaan olevia reikiä, joiden 

päällä on 1200 mm paksu teräksinen tulppa. (Mayer, 2008) Kuivasiilot ovat alun perin suun-

niteltu reaktorista poistettavien välitankojen väliaikaiseksi säilytyspaikaksi, mutta myöhem-

min niitä on käytetty myös muun reaktorista poistetun materiaalin ja korkea aktiivisten jät-

teiden säilyttämiseen.  

 

7.5.1 Työmenetelmät 

Kuivasiilo on tarkoitus loppusijoittaa kokonaisena. Ensin se sahataan timanttilaikalla irti re-

aktorirakennuksen +25.40 tasosta. Sahauksen jälkeen kuivasiiloon porataan 12 ankkuri-

reikää, joihin asennettavista ankkureista siilo voidaan nostaa kokonaisena ilmaan. Siilo nos-

tetaan kauko-ohjatusti sille valmistettuun betonisäiliöön, joka toimii säteilysuojana sekä lop-

pusijoituspakkauksena. Betonipakkaus valetaan jälkivalulla kiinni siiloon, jolloin efektiivi-

sen säteilysuojan paksuus on 400 mm. (Mayer, 2008) 
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Taulukko 19. Kuivasiilon eri työvaiheiden työmäärät (Ketolainen, 2008) 

 Työmäärä 

Työvaihe hth 

Purku 300 

Pakkaus 10 

Kuljetus 100 

Loppusijoitus 130 

YHTEENSÄ                                                                                          540 

 

 

7.5.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Alkuperäisen työsuunnitelman mukaan annosnopeus loppusijoituspakkauksen pinnalta olisi 

noin 65 mSv/h. Pinta-annosnopeutta voitaisiin pienentää vaihtamalla aktiivisimmat kappa-

leet kuivasiilon keskiosaan, mutta tätä ei ole kirjattu työsuunnitelmaan, joten mahdollinen 

hyöty jätetään huomioimatta annosnopeutta määritettäessä.  

 

Kuivasiilon irrotuksessa tulee käyttää työn vaatimia suojaimia, joilla ehkäistään pölyn kul-

keutuminen keuhkoihin. Radioaktiivisuus sahattavassa betonissa on vähäistä, joten pelkältä 

betonipölyltä suojaavat suojaimet ovat riittävät. Kuivasiilon noston aikana on lähellä olevilla 

henkilöillä oltava lisähaalari sekä hengityssuojain. Alueen tulee olla eristetty kuivasiilosta 

mahdollisesti putoavien esineiden ja pölyävän betonin varalta. Jos komponentteja käsitellään 

käsin, on käytettävä kumihanskoja. (Koskinen, 2012) 

 

7.5.3 Annosarvio 

Kollektiivista säteilyannosta laskettaessa on oletettu 3,5 vuoden jäähtymisaika sekä kuiva-

siilon loppusijoituspakkauksen betonitäyttö niin että efektiiviseksi säteilysuojan paksuu-

deksi tulee 400 mm betonia. Betonitäyttö pienentää annosnopeuden oletetulla 0,5 metrin 

työskentelyetäisyydellä arvosta 65 mSv/h arvoon 17 mSv/h. Loppusijoituspakkaus suojataan 

pakkausvaiheessa vielä 80 mm paksulla lyijysuojalla, mikä pienentää annosnopeuden ar-

voon 0,13 mSv/h. Konservatiivisesti oletetaan laskennassa annosnopeuden olevan 0,2 

mSv/h. (Ketolainen, 2008) 
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Taulukko 20. Kuivasiilon loppusijoittamisen eri työvaiheista aiheutuva kollektiivinen annos. (Ketolainen, 

2008 

 Annosnopeus Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Purku 0,01 0,003 

Pakkaus 17 0,17 

Kuljetus 0,2 0,02 

Loppusijoitus 0,2 0,03 

Yhteensä   0,22 

 

 

7.6 Biologinen kuivasuoja, rakennusbetoni ja reaktorisyvennyksen läm-

pöeristelevystö 

 

Reaktorin läheisyydessä sijaitsevat biologinen kuivasuoja, lämpöeristelevystöt ja rakennus-

betoni ovat aktivoituneet neutronivuossa käytön aikana. Mikäli aktiivisuus materiaalissa 

ylittää vapautusrajan on se puretettava ja loppusijoitettava. Betonin aktivoitumista on mal-

linnettu MCNP sekä EASY-2003 ohjelmilla. Loviisa 1 voimalaitoksen rakennusbetonista on 

myös porattu testikappaleita, joita on säteilytetty Loviisa 2:n reaktoria ympäröivän biologi-

sen suojan ja rakennusbetonin välisessä ilmastointikanavassa. Testikappaleen analysointi 

varmisti että laskennallisesti määritetty neutronivuo pitää paikkansa tai on hieman konser-

vatiivinen. (Paloneva, 2007) 

 

Purkusyvyydeksi saatiin YVL-ohjeiden ja IAEA:n suosittelemien nuklidikohtaisten vapau-

tusrajojen perusteella 2180 mm paineastian seinästä, joka tarkoittaa rakennusbetonin purka-

mista 990 mm syvyyteen saakka. (Mayer, 2008) 

 

7.6.1 Työmenetelmät 

Reaktoria ympäröiviä betonirakenteita aletaan purkaa, kun paineastia ja reaktorin sisäosat 

on saatu poistettua reaktorihallista. Lisäksi ennen purkua latausallas on tyhjennetty polttoai-
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neesta, suojaelementeistä, säätösauvoista sekä telineistä, joten sitä voidaan käyttää varas-

tointipaikkana syntyville betonilaatikoille. Reaktorikuopan putkien läpivientien kohdat tii-

vistetään ja kuoppa täytetään vedellä tasoon +10.85 aktivoituneen betonipölyn leviämisen 

estämiseksi sahauksen aikana. (Mayer, 2008) 

 

Sahausmenetelmäksi on valittu timanttilaikkasahaus. Reaktorikuilun +19.30 tasolle raken-

netaan kannatin- ja huoltotaso, minkä keskikohdalta lähtee kaksiosainen runkoputki, joka 

mahdollistaa sahaamisen kaikissa tarvittavissa tasoissa. 1600 mm halkaisijaltaan oleva ti-

manttilaikka liikkuu kauko-ohjatusti runkoputkea pitkin. Kauko-ohjaus tapahtuu reaktori-

hallin + 25.40 tasolta ja kaikki huolto- sekä kunnossapitotyöt voidaan tehdä huolto- ja kan-

natustasolta. Reaktorikuoppaan asennetaan lopuksi tiivis väliaikainen kansirakenne. (Mayer, 

2008) 

 

Aktivoituneiden reaktoreita ympäröivien rakenteiden purku jaetaan kahdeksaan työvaihee-

seen: 

1) Taso +14.65:  

Biologisen suojan rakennusbetoni jaetaan yhdeksään vyöhykkeeseen ja poistetaan sahaa-

malla. Lisäksi reaktorikuilun ja polttoainealtaan väliin porataan reikä myöhemmin syntyvien 

betonilaatikoiden kuljettamista varten. Lopuksi aukkoon asennetaan ketjukuljetin. 

 

2) Taso +10.85: 

Reaktorin kannatustaso poistetaan kolmessa osassa. Kannatustaso sahataan kuivasuojan ylä-

puoliselta osalta ja osa sahauksista tehdään vedenalaisena työnä. 

 

3) Taso +4.23 / +10.85  

Reaktorikuopan lämpöeristelevyt sahataan veden alla neljässä eri osassa. 

 

4) Taso +7.27 / 10.85 

Reaktorin kuivasuoja sahataan vedenalaisena työnä. Kuivasuoja poistetaan neljässä korkeus-

suunnassa jaetussa vyöhykkeessä. Kuivasuojan paksuus on 700 mm ja vyöhykkeiden kor-

keudet ovat 700 mm. 

 



56 

 

   

5) Taso +4.23 / +7.27 

Reaktorin kuivasuojan alapuolinen osa sekä reaktorin pesän säteilysuoja sahataan vedenalai-

sena työnä. Kuivasuojan alapuolinen osa ja pesän pohjan säteilysuoja jaetaan kuuteen 500 

mm korkeaan vyöhykkeeseen.  

 

6) Taso +4,23 / +10.85 

Reaktorikuopasta poistetaan säteilysuojana toiminut vesi ja poistetaan toinen kerros betonia 

sahaamalla 12 eri vyöhykkeessä. Sahauksen jälkeen sahauslaitteisto puretaan ja reaktorin 

pesän pohjan säteilysuoja nostetaan +25.40 tasolle paloittelua varten. 

Työvaiheet 7 ja 8 on selvyyden vuoksi esitetty seuraavaksi, mutta työvaiheet käsitellään sy-

vällisemmin kontaminoituneiden rakenteiden purun yhteydessä. 

 

7) Taso 0.00 /+10.85 

BROKK 330 kauko-ohjatulla purkulaitteella piikataan ilmastointikanavat +7.27 -tasolla ja 

muut veden aiheuttamasta kontaminoitumisesta likaantuneet rakenteet.  Lopullinen piik-

kauslaajuus selviää vasta työnaikana tehtävillä aktiivisuusmittauksilla.  

 

8) 0.00 / +25.40 

Lopuksi irrotetaan reaktorikuopan ja kuilun verhouslevyt, porataan ionisaatiokammioiden 

siirtoputket ja piikataan kaikki loput kontaminoituneet betonirakenteet pois. Työt pyritään 

tekemään kauko-ohjatusti. Reaktorikuoppa ja kuilu siivotaan ja suoritetaan lopullinen aktii-

visuusmittaus. (Mayer, 2008) 

 

Sahauksesta syntyvä irtoaine pakataan 200 litran tynnyreihin, jotka pakataan edelleen beto-

nisiin loppusijoituslaatikkoihin. Teräs- ja betonielementit pakataan aktiivisuudesta riippuen 

puisiin tai betonisiin laatikkoihin. Aktiivisimmat rakenteet siirretään vedellä täytettyyn la-

tausaltaaseen ketjukuljettimella. Altaassa ne pakataan betonisiin loppusijoituslaatikkoihin.  

Piikkauksesta syntyvä jäte pakataan purkulaatikkoihin kauko-ohjatusti piikkausrobottiin 

asennettavan kahmarikauhan avulla.  

 

Pakkauslaatikot nostetaan Polar-nosturilla segmenttitilassa sijaitsevan kuorma-auton kyy-

tiin. Kuorma-auto kuljettaa pakkaukset ulos reaktorihallista loppusijoitustilaan. 
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Loppusijoitustilassa pakkauslaatikoille on rakennettu oma tilansa, jossa laatikot puretaan 

kuorma-auton kyydistä 30 tonnin siltanosturilla ja pinotaan suunnitelluille paikoilleen. 

(Mayer, 2008) 

 

Taulukko 21. Biologisen kuivasuojan, rakennusbetonin ja reaktorikuopan lämpöeristelevyjen purun työmäärä 

arvio. Vaiheet 7 ja 8 kuvataan kontaminoituneiden rakenteiden purun yhteydessä. (Eurajoki, 1993) 

 Työmäärä 

Työvaihe hth 

1 - 

2 500 

3 750 

4 160 

5 360 

6 - 

YHTEENSÄ                                                                                       1770 

 

7.6.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Vesi toimii suurimmassa osassa purkua säteilysuojana. Vesi vaimentaa tehokkaasti säteilyä, 

mutta kyseisessä työssä merkitys perustuu erityisesti aktiivisen ja kontaminoituneen sahaus-

pölyn leviämisen estämiseen. Veden ansiosta kontaminaation leviäminen ympäristöön on 

erittäin vähäistä, mutta kosteudelta ja vuotavalta kontaminoituneelta vedeltä täytyy tarvitta-

essa suojautua paperisella/muovisella lisähaalarilla, kumikäsineillä sekä kumisaappailla. 

(Koskinen, 2012) 

 

Reaktorikuilun sekä reaktoripesän syvempien osien sahausta ja piikkausta ei suoriteta veden 

alaisena työnä. Työt pyritään tekemään mahdollisimman suurelta osin kauko-ohjatusti 

+25.40 tasolta käsin. Mikäli joudutaan käyttämään käsikäyttöisiä työmenetelmiä on työnte-

kijöillä oltava lisähaalarit, kumihanskat, työkohteeseen soveltuva hengityssuojain sekä työ-

kohde täytyy eristää soveltuvin osin. (Koskinen, 2012) 

 

Biologinen suoja puretaan kokonaisuudessaan sahaamalla kuivissa olosuhteissa. Purku-

kohde on myös lähellä reaktorihallin päätasoa, joten erillinen kohdepoisto katsotaan tarpeel-

liseksi. Vaihtoehtoisesti pölyn kulkeutuminen päätasolle voidaan estää myös käyttämällä 
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kulkeutumisesteitä.  Työpisteen lähellä on käytettävä hengityssuojaimia sekä paperista lisä-

haalaria sekä työhön soveltuvia kumihanskoja. (Koskinen, 2012)  

 

7.6.3 Annosarvio 

Biologisen kuivasuojan, rakennusbetonin ja reaktorisyvennyksen lämpö-eristelevystön kä-

sittelyn annosarvio on esitetty taulukossa 22. Huomattavasti suurimmat kollektiiviset annok-

set aiheutuvat työvaiheesta 4. Työvaiheiden 7 ja 8 annosarviot on esitetty myöhemmin kon-

taminoituneiden rakenteiden käsittelyn yhteydessä. 

 

Taulukko 22. Biologisen kuivasuojan, rakennusbetonin ja reaktorisyvennyksen lämpö-eristelevystön käsitte-

lyn annosarvio. (Ketolainen, 2008) 

 Purku/sahaus Pakkaus Kuljetus Loppusijoitus Yhteensä 

TYÖVAIHE (manSv) (manSv) (manSv) (manSv) (manSv) 

I - - - - - 

II 0,03 0,002 0,003 0,003 0,04 

III 0,001 0,02 0,02 0,02 0,06 

IV 0,03 0,06 0,08 0,08 0,25 

V 0 0,006 0,007 0,007 0,02 

VI 0,06 0,0002 0,005 0,005 0,07 

VII  * - - - - - 

VIII   * - - - - - 

Yhteensä 0,12 0,09 0,12 0,12 0,44 

*) Työvaiheen säteilyannosarvio kontaminoitunut materiaali-luvussa 

 

7.7 Höyrystintilan lattia 

Loviisa 1 voimalaitoksen höyrystintilasta kairattiin vuoden 2007 vuosihuollossa yhteensä 16 

kappaletta betoninäytteitä. Näytteet kairattiin eri puolilta höyrystin tilaa kokonaisvaltaisen 

kuvan saamiseksi. Näytteet analysoitiin laitoksen radiokemian laboratoriossa. Analyysistä 

selvisi että keinotekoisesti tuotettujen nuklidien aktiivisuuspitoisuudet vaihtelivat 0,95 - 1,47 

Bq/g välillä. Tuloksien perusteella arvioitiin että betonia on poistettava 300 mm syvyydeltä 

höyrystintilan korotetun lattian (r = 13 500 mm reaktorirakennuksen keskiöstä) osalta. 

(Kvarnström, 2007)  
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7.7.1 Työmenetelmät 

Purkukohteena olevan lattian pinta-ala on 625m2 ja se on tarkoitus poistaa 332 lohkossa.  

Lattiabetonin sahaamiseen käytetään timanttilaikkasahaa ja vaakasahausmenetelmää. Li-

säksi työn loppuvaiheessa käytetään BROKK 330 piikkausrobottia, johon on asennettu is-

kuvasara. (Mayer, 2008) 

 

7.7.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Höyrystintilassa työskenneltäessä on suojauduttava ASE-periaatteen mukaisesti. Ennen 

piikkauksen aloittamista tilasta on poistettu suuret säteilevät komponentit kuten höyrystimet. 

Suurien komponenttien poisto on käsitelty kappaleessa ”8.3 Primääripiirin suuret kom-

ponentit”. Jos tilassa on kuitenkin vielä jäljellä merkittäviä pistemäisiä säteilynlähteitä on 

niille rakennettava väliaikainen säteilysuoja.  

Aktivoituneen ja kontaminoituneen betonin sahaus ja piikkaus on tarkoitus suorittaa kauko-

ohjatuilla roboteilla, mutta jos työkohteelle joudutaan menemään on käytettävä paperihaala-

ria, hengityssuojainta sekä kumikäsineitä. (Koskinen, 2012) 

 

7.7.3 Työmääräarvio 

Sahattavan lattian pinta-ala on 625 m2. Timanttilaikkasahauksella pystytään sahaamaan noin 

0,5 m2/h. Kun käytössä on yhteensä kaksi sahaa ja aktiivinen työskentelyaika päivässä on 

5,5h niin koko lattian sahaamiseen kuluu aikaa 56,3 päivää. Henkilötyötunteina mitattuna 

työn kesto on 1250 hth.  

 

7.7.4 Annosarvio 

Konservatiivisestikin arvioituna höyrystintilan lattian purussa ja loppusijoituksessa aiheutu-

vat säteilyannokset jäävät lähes merkityksettömiksi. Työsuunnitelmasta saatavien tuntien ja 

Co-60 nuklidin aktiivisuusarvon perusteella laskettaessa työntekijöille aiheutuva säteilyan-

nosarvio on 0,002 manSv laitosyksikköä kohden. 
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8 KONTAMINOITUNEEN MATERIAALIN KÄSITTELY 

 

Aktivoituneen materiaalin lisäksi käytöstäpoistolaajuuteen kuuluu järjestelmiä ja rakenteita, 

jotka ovat kontaminoituneet primääriveden vaikutuksesta. Primääripiirin korroosiotuotteet 

aktivoituvat neutronivuossa ja yhdessä polttoaineesta vuotavien radioaktiivisten nuklidien 

kanssa kiinnittyvät prosessipinnoille. Järjestelmiä avatessa kontaminaatio pääsee leviämään 

prosessipinnoilta muualle laitokseen. Kontaminaation sisältämää aktiivisuutta käytöstäpois-

ton alkaessa on mahdotonta määrittää tarkasti. Suunnitteluvaiheessa kontaminaatio määrän 

tarkka määrittäminen ei kuitenkaan ole tarpeellista, koska luvanhaltija on sitoutunut poista-

maan kaiken vapaarajan ylittävän materiaalin. (Mayer, 2008) 

 

Tässä osiossa kuvataan primääripiirin veden vaikutuksesta kontaminoituneiden laitoksen ra-

kenteiden ja prosessijärjestelmien käytöstäpoiston periaatteet. Kontaminoituneet materiaalit 

jaetaan kahteen luokaan niistä lähtevän annosnopeuden perusteella. Käynnin aikaisten mit-

taustulosten mukaan yli 0,1 mSv/h säteilevät materiaalit kuuluvat luokkaan 1 ja alle 0,1 

mSv/h säteilevät materiaalit luokkaan 2. Annosnopeusrajojen valinta perustuu käytönaikana 

mitattuihin annosnopeuksiin. Käytöstäpoiston alkaessa on lyhytikäiset isotoopit puoliintu-

neet murto-osaan ja käytännössä annosnopeus aiheutuu pelkästä Co-60 isotoopista. Lyhyt-

ikäisten isotooppien puoliintumisen huomioimisen lisäksi myös Co-60 aktiivisuus pienenee 

noin kertoimella 2 valmisteluvaiheen aikana. Tällöin käynninaikainen 0,1 mSv/h annosno-

peus vastaa käytöstäpoiston aikana noin 0,025 mSv/h annosnopeutta, joka on tilaluokittelulta 

vihreän alueen annosnopeuden yläraja.  

 

Taulukkoihin 23 ja 24 on kirjattu kontaminaatioluokkiin 1 ja 2 kuuluvat järjestelmät vuonna 

2007 tehtyjen säteilyluokitusmittausten perusteella. Järjestelmien tarkempi erittely on tehty 

myöhemmin kappaleissa 8.4 ja 8.5. (Mayer, 2008) 
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Taulukko 23. Kontaminaatiotasoltaan luokkaan 1 ( yli 0,1 mSv/h) kuuluvat järjestelmät. (Mayer, 2008) 

 

Luokkaan 1 kuuluvat komponentit ja järjestelmät 

-Paineastian kansi 

-Säätösauvakoneisto 

-Primääripiirin suuret komponentit 

-Primääripiirin ja sen apujärjestelmien kontaminoituneet järjestelmät -    

reaktorirakennuksessa 

-Primääripiirin kontaminoituneet apujärjestelmät apurakennuksessa, 

käytetyn polttoaineen varastoissa, jäterakennuksessa ja kiinteytyslai-

toksessa 

 

 

 

Taulukko 24. Kontaminaatiotasoltaan luokkaan 2 ( alle 0,1 mSv/h) kuuluvat järjestelmät. (Mayer, 2008) 

Luokkaan 2 kuuluvat komponentit ja järjestelmät 

-Lievästi kontaminoituneet primääripiirin apujärjestelmät reaktorira-

kennuksessa 

-Lievästi kontaminoituneet primääripiirin apujärjestelmät apuraken-

nuksessa, käytetyn polttoaineen varastoissa, jäterakennuksessa ja kiin-

teytyslaitoksessa 

-Kontaminaatio reaktorirakennuksessa, apurakennuksessa, säiliöalu-

eella, laboratoriorakennuksessa, nestemäisten jätteiden varastossa, käy-

tetyn ydinpolttoaineen varastossa ja kiinteytyslaitoksella 
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8.1 Säätösauvakoneisto 

 

Säätösauvakoneisto irrotetaan ennen paineastian kantta sekä paineastiaa ja välivarastoidaan 

pystyasennossa kaivossa 1 tai 2. Myöhemmin säätösauvakoneisto paloitellaan ja pakataan 

betonisiin loppusijoituslaatikkoihin reaktorihallissa, mistä ne kuljetetaan loppusijoitusluo-

laan. 

 

8.1.1 Työmenetelmät 

Paineastian yläpuolella olevien säätösauvojen ohjauskoneistot irrotetaan yksitellen paineas-

tian kannen laippaliitoksesta. Kun kaikki 37 ohjauskoneistoa on irrotettu, nostetaan ne pois 

kansiyksiköstä ja läpivientien reiät suljetaan laipoilla.  Läpivientien tiivistämisen jälkeen 

puretaan sydäninstrumentointi ja kansiyksikön ylärakenteen runko. Irrotetut ohjauskoneistot 

nostetaan väliaikaiseen säilytyspaikkaan kaivoon 1, kaivoon 2 tai tarvittaessa vedestä tyh-

jennettyyn polttoaineen vaihtolatausaltaaseen.  

Säätösauvojen ohjauskoneiston alaosat kiinnittyvät välitankoihin ja ovat koneiston aktiivi-

simmat kohdat. Alaosat katkaistaan hydraulisilla leikkureilla tai vastaavalla menetelmällä ja 

varastoidaan +25.40 tasolla olevaan kuivasiiloon. Annosnopeuden ollessa korkea käytetään 

kuivasiilon päälle asennettavaa säteilysuojaa. 

Loput säätösauvakoneistosta paloitellaan automaattisahalla +25.40 tasolla noin 1.8 metrin 

mittaisiin osiin ja pakataan betonisiin loppusijoituslaatikkoihin. Betonilaatikot pakataan 

edelleen segmenttitilassa olevan kuljetusajoneuvon kyytiin Polar-nosturilla ja kuljetetaan 

loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilassa laatikot pinotaan lopullisille paikoilleen 30 tonnin 

siltanosturilla. (Mayer, 2008) 

 

8.1.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Säätösauvakoneiston alaosien suoran säteilyn annosnopeuteen on kiinnitettävä huomiota. 

Säteilyvalvojan on määritettävä säteilytasot ennen alaosien irti leikkaamista ja tarpeen vaa-

tiessa on rakennettava väliaikaisia säteilysuojia aktiivisimpien kohtien ympärille. Muun ko-

neiston paloittelutöissä automaattisahalla ei pitäisi levitä pölyä, joten hengityssuojaimia ei 

tarvita. (Koskinen, 2012) Puhtaimpia osia voidaan leikata myös plasmaleikkauslaitteistolla, 

jolloin hengityssuojainta täytyy käyttää mahdolliselta höyrystyvältä kontaminaatiolta suo-

jautumiseksi. 
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8.2 Paineastian kansi 

 

Paineastian kansi on 53,9 tonnia painava 220 mm paksusta kuumalujasta niukkaseosteista 

CrMoV-teräksestä valmistettu kaareva reaktorin paineastian yläosa. Paineastian kansi on jat-

kuvassa kosketuksessa primääripiirin veden kanssa ja vahvasti kontaminoitunut. (Launiai-

nen, 2016) 

 

8.2.1 Työmenetelmät 

Ennen paineastian kannen poistoa on säätösauvakoneisto poistettava kannen päältä. Sää-

tösauvakoneiston poiston jälkeen kaikki kannen läpiviennit suljetaan laipoilla ja poistetaan 

sydäninstrumentointi. 

 

Paineastian kansi nostetaan Polar-nosturilla segmenttitilassa olevan kuljetusajoneuvon la-

valle. Lavalle asennetaan ensin säteilysuojalevy, joka vaimentaa kannen sisäpinnasta alas- 

ja sivullepäin suuntautuvan säteilyn. Lopuksi säteilysuojalevy vielä kiinnitetään kanteen ja 

kansi peitetään muovilla irtonaisen kontaminaation leviämisen estämiseksi.  

 

Paineastian kansi kuljetetaan ulos reaktorihallista ja varastoidaan 11 kuukaudeksi, koska 

kansi voidaan loppusijoittaa vasta reaktorin paineastian ja sisäosien jälkeen. Loppusijoitus-

tilassa kansi kiinnitetään alkuperäisillä pulteilla paineastiaan kiinni ja paineastian sisäosa 

täytetään betonilla. (Mayer, 2008) 

 

8.2.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Kantta käsiteltäessä on suojauduttava kontaminaatiota vastaan. Kannen siirtoon osallistu-

villa henkilöillä tulee olla hengityssuojain, lisähaalari sekä kumikäsineet. Kannen nostorei-

tit on pudistettava heti noston päätyttyä mahdollisesti irtoavan kontaminaation leviämisen 

ehkäisemiseksi. Ennen reaktorihallista poistumista on kansi muovitettava asianmukaisesti, 

jotta kontaminaatio ei pääse leviämään piha-alueelle.  (Koskinen, 2012) 
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8.3 Primääripiirin suuret komponentit 

 

Primääripiirin suuret komponentit höyrystimet, paineistin, hätäakut ja ulospuhallussäiliö 

poistetaan kokonaisena.  Höyrystimet (6kpl), paineistin ja ulospuhallussäiliö sijaitsevat höy-

rystintilassa (kuva 11) ja ne haalataan segmenttitilaan ilmatyynyjen ja taljojen avulla höy-

rystintilan seinään tehdyn aukon kautta. Hätäakut (4 kpl) on sijoitettu reaktorihallin pääta-

solle ja ne siirretään segmenttiin Polar-nosturilla. Loppusijoitustilassa primääripiirin suuret 

komponentit sijoitetaan reaktorisiilojen hallitilaan. Primääripiirin suuret komponentit on esi-

tetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Primääripiiri ja siihen liittyvät prosessijärjestelmät höyrystintilassa. (Fortum Nuclear Services, 2006) 
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8.3.1 Työmenetelmät 

Primääripiiri on huuhdeltu, dekontaminoitu ja tyhjennetty käytöstäpoiston valmisteluvai-

heen aikana. Lisäksi kaikki purettavat sähköiset järjestelmät on tehty jännitteettömiksi sekä 

tarvittavat purkuaukot on tehty segmenttitilan seinään. 

 

Purkutoimenpiteet aloitetaan höyrystintilan tyhjentämisellä (kappale 8.4). Ensin katkotaan 

kaikki primääripiirin suuriin komponentteihin johtavat putkiyhteydet ja syntyvät aukot tuki-

taan tiiviiksi laippaliitoksilla. Putkien katkaisumenetelmänä käytetään jyrsimistä tai sahaa-

mista. Seuraavaksi poistetaan kaikki purettaviin komponentteihin liittyvät sähköiset yhtey-

det. Lopuksi poistetaan kaikki mekaaniset esteet kuten ilmastointikanavat, hoitotasot ja kaa-

pelihyllyt haalauksien mahdollistamiseksi. Kun höyrystintila on raivattu, rakennetaan kaksi 

haalausrataa komponenttien siirtoa varten. Haalausrata koostuu ilmatyynyistä sekä taljoista. 

  

Höyrystimien siirto aloitetaan keventämällä höyrystimen kannakkeisiin aiheuttamaa kuor-

maa Polar-nosturin avulla. Tämän jälkeen kannakointi puretaan ja höyrystin lasketaan kuu-

den 36,3 tonnia kantavan ilmatyynyn päälle. Höyrystin nostetaan ilmaan ilmatyynyjen avulla 

ja kuljetetaan segmenttiin käyttämällä hyväksi asennettuja taljoja. Ilmatyynyjen toiminnan 

varmistamiseksi on höyrystintilan lattian oltava tasainen. Segmenttitilassa höyrystin noste-

taan kuljetusajoneuvon kyytiin Polar-nosturilla.  

 

Höyrystimien siirtojen jälkeen siirretään +25.40-tasolla sijaitsevat hätäakut. Hätäakut irro-

tetaan perustuksistaan ja nostetaan suoraan segmenttitilassa sijaitsevan kuljetusajoneuvon 

kyytiin.  Paineistin irrotetaan perustuksistaan ja nostetaan Polar-nosturilla reaktorihallin pää-

tasolle +22 ja +25 tasoille tehtyjen haalausaukkojen kautta. Päätasolta paineistin nostetaan 

edelleen segmenttitilassa olevan kuljetusajoneuvon kyytiin. Viimeisenä irrotetaan ulospu-

hallussäiliö. Ulospuhallussäiliä voidaan haalata segmenttitilaan ilmatyynyjen päällä samaan 

tapaan kuin höyrystimet tai nostaa pystyasennossa paineistimen purkuaukon kautta pääta-

solle ja sieltä edelleen segmenttitilaan. 

 

Primääripiirin suuret komponentit kuljetetaan pakkaamattomana segmenttitilan haalaus-

aukosta loppusijoitustilaan. Tilaan on aikaisemmin jo viety paineastia ja reaktorin sisäosat. 
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Höyrystimet viedään ensimmäisenä loppusijoitustilaan ja niiden haalaukset aloitetaan välit-

tömästi kun reaktorisiilo on saatu sinetöityä. (Mayer, 2008) 

 

8.3.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Primääripiirin suurten komponenttien irrotuksissa, siirroissa ja loppusijoittamisessa henki-

lön suojaamisen kannalta kriittisimpiä vaiheita on komponenttien jyrsiminen ja sahaaminen. 

Jyrsiminen ja sahaaminen aiheuttaa ilmakontaminaatioriskin, joten työntekijöiden on käy-

tettävä hengityssuojainta, lisähaalaria, lisäkengänsuojia sekä kumihanskoja. Komponentit 

ovat kontaminoituneita sisältä päin ja ennen niiden siirtoa jokainen aukko ja läpivienti tul-

pataan kontaminaation leviämisen estämiseksi. Tulppaamisen jälkeen komponenttien pitäisi 

olla puhtaita ulkopinnoiltaan, jolloin erillistä suojautumistarvetta ei ole. Jos komponenttien 

pinnalta havaitaan merkittävää irtoavaa kontaminaatiota on ne pyyhittävä ennen siirtojen 

aloitusta. (Koskinen, 2012) 

 

Suurten komponenttien käsittelyyn on suunniteltu käytettäväksi yhteensä 17 kuukautta hen-

kilömäärien vaihdellessa 60 ja 80 välillä. Yhteensä henkilötyökuukausia suurten kompo-

nenttien haalaukseen käytetään 1090. Primääripiirin suurten komponenttien purusta työnte-

kijöille aiheutuvat absorboituneet säteilyannokset on otettu huomioon kappaleessa 8.8.4 

muiden primääripiirin kontaminoituneiden komponenttien kanssa. 

 

8.4 Primääripiirin ja sen apujärjestelmien kontaminoituneet järjestel-

mät reaktorirakennuksessa 

 

Primääripiiriä ja sen apujärjestelmiä puretaan vaiheittain käytöstäpoiston purkuvaiheen ede-

tessä. Ensimmäiseksi täytyy purkaa primääripiirin luupit, jotta paineastia saadaan irrotettua. 

Prosessiputkia puretaan siitä eteenpäin aina työvaiheen vaatimusten mukaan. Purkujärjestys 

pyritään suunnittelemaan niin että aktiivisimmat osat poistetaan mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jotta niistä ei aiheutuisi ylimääräistä säteilyaltistusta lähistöllä työskenteleville 

henkilöille. Reaktorirakennuksen kontaminoituneet järjestelmät on jaettu kontaminaatio-

luokkiin 1 ja 2 ja ne on esitetty taulukoissa 25 ja 26. 
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Taulukko 25. Reaktorirakennuksen luokkaan 1 kuuluvat  kontaminoituneet järjestelmät. 

Luokkaan 1 kuuluvat komponentit ja järjestelmät 

YA Primääriputkisto 

YD Pääkiertopumput ja tiivistevesijärjestelmä 

YP Paineentasausjärjestelmä 

TC Primääriveden puhdistus 

TE Primääripiirin poistovesien esipuhdistus 

TG Polttoainealtaiden jäähdytys 

TJ Hätälisävesijärjestelmä 

TK Normaali lisävesijärjestelmä 

TQ Suojakuoren sprinklerijärjestelmä 

TR Vedenkäsittelylaitos (viemärivedet) 

TS Radioaktiivisten poistokaasujen käsittelyjärjestelmä 

TU Dekontaminointijärjestelmä 

TV Näytteenottojärjestelmä 

TY Vuotojen keruujärjestelmä 

TZ Erikoisviemäröinti 

TH Hätäjäähdytysjärjestelmä  

TW Nestemäisten jätteiden varasto 

 

 

Taulukko 26. Reaktorirakennuksen luokkaan 2 kuuluvat kontaminoituneet järjestelmät. 

Luokkaan 2 kuuluvat komponentit ja järjestelmät 

TG Polttoainealtaiden jäähdytys 

TQ Suojakuoren sprinklerijärjestelmä 
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8.4.1 Työmenetelmät 

Purkaminen aloitetaan primääripiirin pääkiertoputkista. Ensin poistetaan eristeet, impulssi-

putket, hätätuet sekä muut paloittelun esteenä olevat putkistot ja rakenteet. Luupin kuuma-

haara paloitellaan seitsemään osaan käyttäen sahausmenetelmää tai vaihtoehtoisesti jyrsin-

tämenetelmää. Myös plasmaleikkauslaitteistoa voitaisiin käyttää, mutta höyrystyvä konta-

minaatio vaatisi suodatetulla ilmanvaihdolla varustetun teltan ja järeämmät suojavarusteet, 

joten sitä ei suositella. 

 

Primääripiirin luuppien jälkeen puretaan primääriveden puhdistusjärjestelmän putkisto. Put-

ket irrotetaan ja paloitellaan, jotta ne saadaan kuljetettua segmenttialueelle. Segmenttialu-

eella ne pilkotaan 1,8 metrisiksi ja pakataan loppusijoituslaatikkoon.  

 

Primääriveden puhdistusjärjestelmän putkien poistamisen jälkeen poistetaan loput kontami-

noituneet järjestelmät. Järjestelmät sisältävät austeniittisiä sekä ferriittisiä putkia. Ferriittisiä 

putkia voidaan katkoa perinteisillä kaasuleikkauslaitteistolla, mutta austeniittiset putket täy-

tyy pilkkoa jyrsimällä, sahaamalla tai hydraulisilla leikkureilla. 

 

Tavoitteena on poistaa kaikki putket höyrystintilasta ennen höyrystimien haalauksien alkua. 

Höyrystintilan ulkopuoliset järjestelmät puretaan samoja periaatteita käyttäen. Kontaminaa-

tioluokkaa 1 (yli 0,1 mSv/h) kuuluvat jätteet loppusijoitetaan betonisissa loppusijoituslaati-

koissa. Kontaminaatioluokkaan 2 (alle 0,1 mSv/h) kuuluvat jätteet loppusijoitetaan puulaa-

tikoissa. Puulaatikon tehtävänä on ainoastaan helpottaa kuljetusta loppusijoitustilaan. 

(Mayer, 2008) 

 

8.4.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Kontaminoituneita putkia sahatessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pölyävään ja höyrys-

tyvään kontaminaatioon. Ratkaisevassa osassa sisäisen säteilyannoksen välttämiseksi on en-

nen työntekoa suoritettu dekontaminointi, oikeat katkaisumenetelmät sekä suojavarusteet. 

(Koskinen, 2012) Dekontaminoinnin hyödyistä saadaan suuntaa antavaa tietoa vuonna 1994 

suoritetusta Loviisa 2 laitoksen primääripiirin dekontaminoinnista. Tuolloin kylmähaaran 

aktiivisuus pieneni kertoimella 10, kuumahaaran kertoimella 18 ja höyrystimien kertoimella 

150. (Lindén, 1994) Katkaisumenetelmä on valittava siten että mahdollisimman pieni osa 
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putkien sisäpinnalla olevasta kontaminaatiosta vapautuu ilmaan. Jyrsintä ja sahaaminen ovat 

parhaita menetelmiä kontaminaation leviämisen estämiseksi, mutta ne ovat myös hitaimpia 

menetelmiä, minkä vuoksi työntekijöiden altistus suoralle säteilylle on suurempi kuin esi-

merkiksi plasma/kaasu -leikkauksessa. Työkohteissa, jossa annosnopeus on suuri, onkin har-

kittava kauko-ohjatun sahausrobotin käyttöä. Lisähaalarit ja suojakäsineet ovat välttämättö-

mät suojavarusteet kaikissa katkaisumenetelmissä. Metallin kuumentamiseen perustuvissa 

menetelmissä on lisäksi käytettävä hengityssuojainta. 

 

8.4.3 Työmääräarvio 

Reaktorirakennuksen kontaminoituneen materiaalin poistaminen vaatii yhteensä 232 henki-

lötyövuotta. (Eurajoki, 1993) Luokkaan 1 kuuluvan materiaalin poistoon kuluu aikaa 24 kuu-

kautta ja luokkaan 2 kuuluvan materiaalin poistoon kuluu 6 kuukautta. (Mayer,2008)   

 

8.4.4 Annosarvio 

Reaktorirakennuksen kontaminoituneissa järjestelmissä annosnopeudet ovat pienempiä kuin 

aktivoituneissa komponenteissa. Suurimmat annosnopeudet yksittäisistä komponenteista 

syntyy primääriputkistosta sekä TC-lämmönvaihtimista. Reaktorirakennuksen kontaminoi-

tuneen materiaalin purusta on arvioitu aiheutuvaksi kokonaisuudessaan 1,1 manSv kollek-

tiivinen säteilyannos Loviisa 1 yksiköllä ja 0,9 manSv Loviisa 2 yksiköllä. (Kaisanlahti, 

2012) Annosarviot pitävät sisällään myös kappaleessa ”8.3 Primääripiirin suuret komponen-

tit” käsitellyt työt.   

 

8.5 Primääripiirin kontaminoituneet apujärjestelmät apurakennuksessa, 

jäterakennuksessa ja kiinteytyslaitoksessa 

 

Kontaminoituneiden järjestelmien purku aloitetaan samaan tapaan kuin reaktorirakennuk-

sessakin.  Järjestelmät on tyhjennetty ja putkistojen ympärillä olevat eristeet, hätätuet ja 

muut purkutoimia hidastavat rakenteet on poistettu. Irrotuksen jälkeen kontaminoituneet 

putket puretaan ja kuljetetaan pakkauspisteeseen/pakkauskeskukseen pakattavaksi, josta pa-

katut jätteet kuljetetaan loppusijoitustilaan. Taulukoissa 27 ja 28 on esitetty apurakennuksen, 

jäterakennuksen ja kiinteytyslaitoksen kontaminoituneet järjestelmät. (Mayer, 2008) 
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Taulukko 27. Luokkaan 1 kuuluvia komponentteja sisältävät järjestelmät primääripiirin kontaminoituneet 

apujärjestelmät apurakennuksessa, jäterakennuksessa ja kiinteytyslaitoksessa. 

Luokkaan 1 kuuluvia komponentteja sisältävät järjestelmät 

TD Primääriveden varastointi ja käsittelyjärjestelmä 

TE Primääriveden poistovesien esipuhdistus 

TG Polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmä 

TK Normaali lisävesijärjestelmä 

TM Allasvesien puhdistusjärjestelmä 

TR Vedenkäsittelylaitos 

TS Radioaktiivisten poistokaasujen käsittelyjärjestelmä 

TU Dekontaminointijärjestelmä 

TV Näytteenottojärjestelmä 

TW Nestemäisten jätteiden varasto 

TY Vuotojen keruu järjestelmä 

TZ Erikoisviemäröinti 

TT Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitos 

 

 

 

Taulukko 28. Luokkaan 2 kuuluvia komponentteja sisältävät järjestelmät primääripiirin kontaminoituneet 

apujärjestelmät apurakennuksessa, jäterakennuksessa ja kiinteytyslaitoksessa. 

Luokkaan 2 kuuluvia komponentteja sisältävät järjestelmät 

TB Boorin syöttöjärjestelmä 

TD Primääriveden varastointi ja käsittelyjärjestelmä 

TE Primääripiirin poistovesien esipuhdistus 

TG Polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmä 

TK Normaali lisävesijärjestelmä 

TR Vedenkäsittelylaitos 

TS Radioaktiivisten poistokaasujen käsittelyjärjestelmä 

TT Nestemäisten jätteiden kiinteytysjärjestelmä 

TU Dekontaminointi järjestelmä 

TW Nestemäisten jätteiden varasto 

TZ Erikoisviemäröinti 
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8.5.1 Työmenetelmät 

Purkutoimenpiteet jaetaan ajallisesti kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa puretaan 

apurakennuksessa, säiliörakennuksessa sekä polttoainevarastossa olevat järjestelmät. Ensin 

apurakennuksesta poistetaan suuret kokonaisena loppusijoitettavat komponentit kuten haih-

duttimet, ioninvaihtimet, suodattimet ja kaasunpoistimet. Suurien komponenttien poiston 

jälkeen jatketaan purkutöitä apurakennuksen kaikissa kerroksissa aktiivisimmista osista al-

kaen. 

 

Pakkaamista varten perustetaan jokaiseen viiteen kerrokseen pakkauspiste, jossa tehdään 

helpoimmat paloittelu- ja pakkaustyöt. Molempien laitoksien apurakennuksiin perustetaan 

vielä lisäksi pakkauskeskukset, joissa voidaan paloitella vaativampia ja kontaminoituneim-

pia komponentteja automaattisahalla säteilysuojan takana. Pakkaamisessa noudatetaan sa-

moja periaatteita kuin aikaisemminkin. Kontaminaatiotaso luokkaan 1 kuuluvat jätteet pa-

kataan betonisiin loppusijoituslaatikkoihin ja luokkaan 2 kuuluvat puisiin kuljetuslaatikkoi-

hin. Suuret komponentit loppusijoitetaan sellaisenaan, mutta niissä olevat läpiviennit ja muut 

aukot tulpataan tiiviiksi. Suurien komponenttien sisään voidaan myös pakata lievästi konta-

minoitunutta purkujätettä.  

 

Pakatut jätteet siirretään tavarahissillä apurakennuksen kuljetuskäytävälle, jossa ne lastataan 

kuorma-auton kyytiin ja kuljetetaan loppusijoitustilaan. Loppusijoitustilassa suuret kom-

ponentit ja pakatut jätteet siirretään 30 tonnin siltanosturilla lopullisille paikoilleen. (Mayer, 

2008) 

 

8.5.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Reaktorirakennuksen ulkopuolella sijaitsevat primääripiirin kontaminoituneet apujärjestel-

mät ovat kontaminaatiotasoiltaan primääripiiriä alhaisempia, mutta purettavien järjestelmien 

määrä on huomattavasti suurempi ja putkien katkaisuja joudutaan tekemään enemmän. Kat-

kaisumenetelmät ovat samoja kuin aiemminkin, jyrsimällä ja sahaamalla katkotaan aktiivi-

simmat putket ja plasmaleikkausta sovelletaan järjestelmiin, joiden kontaminaatiotaso on al-

hainen. (Ketolainen, 2008) 
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Katkaisut tehdään kenkärajalla eristetyllä alueella ja kontaminaatiota vastaan suojaudutaan 

hengityssuojaimilla, kumikäsineillä sekä lisähaalareilla. Kun katkaistuja komponentteja kä-

sitellään ja kuljetetaan pakkauspisteisiin on käytettävä lisähaalaria ja kumikäsineitä. Alhai-

sen kontaminaatiotason järjestelmien osia kuljetettaessa riittää suojavarustukseksi pelkät ku-

mikäsineet.  

 

Pakkauspisteillä käsitellään jatkuvasti aktivoituneita sekä kontaminoituneita komponentteja. 

Vaihtelevien kontaminaatiotasojen takia on pakkauspisteet eristetty kenkärajalla ja paka-

tessa on käytettävä hengityssuojainta, lisähaalaria, kumikäsineitä sekä lisäkengänsuojia. 

(Koskinen, 2012) 

 

8.5.3 Työmääräarvio 

Primääripiirin kontaminoituneiden apujärjestelmien purkamiseen apurakennuksessa, jätera-

kennuksessa ja kiinteytyslaitoksessa kuluu aikaa 28 kuukautta. Ensimmäisen 12 kuukauden 

aikana töihin osallistuu 279 henkilöä ja seuraavien 12 kuukauden aikana 242 henkilöä. Vii-

meisen 4 kuukauden aikana henkilömäärä on tippunut 39:ään, jolloin työvaiheen kokonais-

työmääräksi tulee 534 henkilötyövuotta. 

 

8.5.4 Annosarvio 

Apurakennuksen, jäterakennuksen ja kiinteytyslaitoksen kontaminoituneiden järjestelmien 

ja komponenttien purusta ja loppusijoittamisesta aiheutuvaksi ekvivalenttiannokseksi on las-

kennallisesti saatu 0,113 manSv laitosyksikköä kohden. (Ketolainen, 2008) 

 

8.6 Kontaminoituneet rakenteet reaktori- ja apurakennuksessa 

 

Edellä kuvattujen aktiivisten kohteiden lisäksi laitoksen tiloissa on paljon vuotojen takia 

kontaminoituneita betonirakenteita. Reaktorirakennuksessa sijaitsevien polttoainealtaiden ja 

kaivojen verhouslevyissä oletetaan sattuneen useita vuotoja tähänastisen käyttöhistorian ai-

kana. Lisäksi reaktoria ja altaita ympäröivissä betonirakenteissa on sisäänrakennettuja pro-

sessiputkistoja, joiden kontaminaatiotaso ylittää vapaarajat ja kuuluvat purkulaajuuteen. Be-

tonin sisään valettujen prosessiputkien poistaminen edellyttää betonin poistamista putkien 

ympäriltä. Reaktorin sumppikokeiden yhteydessä on päässyt vuotamaan primääripiirin vettä 
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reaktorisyvennyksen "Paraplan 200" eristeiden päälle ja veden uskotaan valuneen huokois-

ten eristeiden läpi -2,25 tasolle saakka. Vuotanut primääripiirin vesi on todennäköisesti kon-

taminoinut koko reaktorisyvennyksen terässuojakuoreen saakka. Näiden syiden perusteella 

on purkulaajuudeksi valittu kaiken reaktorin ja allasalueen ympärillä olevan betonin purku 

terässuojakuoreen saakka (Ø 10 600 mm). Purettavat betonirakenteet on esitetty kuvassa 12.  

 

Reaktorirakennuksesta ja apurakennuksesta puretaan lisäksi TZ-erikoisviemäröintijärjestel-

män putket, jotka on upotettu betonivalun sisään. Jäterakennuksessa ja kiinteytyslaitoksella 

viemäröinnin ja muiden kontaminoituneiden järjestelmien suunnitteluperiaatteet on toteu-

tettu niin että betonivalussa ei ole purettavia putkia. (Mayer, 2008) Jäterakennuksessa ja 

kiinteytyslaitoksella tähän mennessä tapahtuneet vuodot on saatu onnistuneesti siivottua, ei-

vätkä ne ole aiheuttaneet merkittävää rakennebetonin kontaminoitumista. 

 

Kuva 12. Reaktorin ja allasalueen ympäriltä purettavan betonin purkulaajuus. Ruskean eri sävyillä värjätyt 

rakenteet pilkotaan lohkoiksi timanttivaijerisahauksella ja harmaa reaktorikuopan betoni piikataan kauko-oh-

jatulla piikkausrobotilla. (Mayer, 2008) 
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8.6.1 Työmenetelmät 

Reaktorin ja allasalueen betoni sisältää metallisia prosessiputkia ja se on raudoitettu vah-

vasti. Suurin osa betonista on normaalia rakennusbetonia mutta osassa rakenteista on käy-

tetty rautamalmilla vahvistettua raskasbetonia, jonka tiheys on 3500 kg/m3. Sopivimmaksi 

menetelmäksi tämän tyylisen betonirakenteen paloitteluun on valittu timanttivaijerisahaus.  

Allasalueen purkaminen aloitetaan poraamalla reiät betoniin timanttivaijeria varten. Timant-

tivaijerilla pilkotaan betoni lohkoiksi joiden keskipaino on noin 4 tonnia. Lohkot nostetaan 

Polar-nosturilla kuljetusajoneuvon kyytiin ja muovitetaan ennen kuljetusta ulos valvonta-

alueelta. 

 

Reaktorisyvennyksen betoni puretaan piikkaamalla Brokk 330 -tyyppisellä piikkausrobo-

tilla. Reaktorisyvennyksen piikkaus 4 100 mm säteen etäisyydeltä reaktorin keskeltä on kä-

sitelty luvussa "7.6 Biologinen kuivasuoja, rakennusbetoni ja reaktorisyvennyksen lämpö-

eristelevystö" Lopun 5 050 mm säteisen ympyrän sisään jäävän betoniin piikkaus hoidetaan 

samoja menetelmiä käyttäen. (Mayer, 2008) 

 

8.6.2 Säteilysuojelutoimenpiteet 

Reaktoria ja allasaluetta ympäröivän betonin aktiivisuus ylittää todennäköisesti vapaarajan 

0,1 Bq/g, mutta on kuitenkin niin alhainen että sen käsittelystä aiheutuvat ulkoiset annokset 

jäävät pieniksi. Lisäksi työskenneltäessä etäisyys työkohteeseen pidetään suurena kauko-

ohjattujen työmenetelmien avulla. Sisäistä säteilyannosta vastaan suojaudutaan kumihans-

koilla, hengityssuojaimilla ja lisähaalareilla aina kun työkohdetta joudutaan lähestymään. 

Ennen töiden aloittamista säteilyvalvoja selvittää työkohteen säteilytasot ja mahdollisilta 

kuumilta pisteiltä suojaudutaan ASE-periaatteen mukaisesti. (Koskinen, 2012) 

 

8.6.3 Työmääräarvio 

Reaktorin allasalueen purkaminen vaatii paljon henkilötyötunteja, mutta annosnopeudet 

ovat pieniä. Työvaiheeseen käytettyä aikaa voitaisiin tulevaisuudessa pienentää soveltuvam-

milla sahausmenetelmillä. 
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Taulukko 29. Reaktorin allasalueen purkamisen työaika-arvio.(Mayer, 2008) 

Työvaihe Työmäärä 

 hth 

Merkintä ja valmistelu 800 

Reaktorin kuilun ja allasalueen esiporaukset 1060 

Reaktorin kuilun ja allasalueen 

timanttivaijerisahaukset 
1480 

Reaktorin kannatustason +11.00 

timanttilaikkasahaukset 
5320 

Reaktorirakennuksen TZ-järjestelmän kaivojen ja  

putkien irti sahaus timanttilaikkasahauksella 
1970 

Reaktorisyvennyksen piikkaus kauko-ohjatulla robo-

tilla 
1110 

Aktiivisuuspitoisuus- ja annosnopeusmittaukset 30 

YHTEENSÄ 11 770 

 

 

8.6.4 Annosarvio 

Reaktorin allasaluetta ympäröivien betonirakenteiden purku aloitetaan noin 4 vuotta teho-

käytön päättymisestä. Tuolloin arvioitu aktiivisuus yhden laitoksen betonirakenteissa on 

11,5 GBq ja betonin sisällä olevissa prosessiputkissa 85,3 GBq. Työvaihekohtaiset keski-

määräiset annosnopeudet ja työstä aiheutuvat kollektiiviset annokset on esitetty taulukossa 

30. 

 

 

 

 

 



76 

 

   

Taulukko 30. Reaktorin allasaluetta ympäröivien betonirakenteiden purusta aiheutuva annosarvio.(Ketolai-

nen, 2008) 

 

Keskimää-

räinen an-

nosnopeus 

Kollektiivinen annos 

Työvaihe mSv/h manSv 

Merkintä ja valmistelu 0,06 0,05 

Reaktorin kuilun ja allasalueen esiporaukset 0,04 0,04 

Reaktorin kuilun ja allasalueen 

timanttivaijerisahaukset 
0,04 0,06 

Reaktorin kannatustason +11.00 

timanttilaikkasahaukset 
0,04 0,21 

Reaktorirakennuksen TZ-järjestelmän kaivojen ja 

putkien irti sahaus timanttilaikkasahauksella 
0,04 0,10 

Reaktorisyvennyksen piikkaus kauko-ohjatulla  

robotilla 
0,03 0,03 

Aktiivisuuspitoisuus- ja annosnopeusmittaukset 0,01 0,0002 

YHTEENSÄ  0,49 
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9 VOIMALAITOKSEN OMA HENKILÖKUNTA 

 

Laitoksen oma henkilökunta vastaa käytöstäpoiston aikana töiden suunnittelusta, valvon-

nasta ja johtamisesta. Oma henkilökunta osallistuu myös varsinaisiin käytöstäpoiston tehtä-

viin vaativimmissa työvaiheissa kuten reaktorin purussa ja kasaamisessa sekä polttoaineen 

käsittelyssä. Oman henkilökunnan säteilyannokset voidaan arvioida kohtuullisen tarkasti 

vuosihuoltojen kokemusten perusteella. Käytöstäpoisto on työnä huomattavasti vuosihuol-

toa pidempi kokonaisuus, jolloin myös annosnopeudet ovat pienempiä vastaavissa työvai-

heissa radioaktiivisen puoliintumisen ansiosta. Annosnopeuksien skaalaus tehdään yleisim-

män säteilylähteen Co-60 puoliintumisajan ( T1/2 = 5,3 a) perusteella. Käytöstäpoiston toteu-

tus voidaan jakaa ajallisesti kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe alkaa 3 vuotta alasajon 

jälkeen ja kestää 5 vuotta ja 3 kuukautta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan suurin osa 

purkutöistä. Ajallisesti toinen vaihe alkaa 31 vuotta alasajon jälkeen, jolloin puretaan itse-

näistetty käytetyn polttoaineen varasto ja siihen liittyvät apujärjestelmät. Toinen vaihe kes-

tää 3 vuotta. (Ketolainen, 2008)   

 

Koboltin puoliintumisajalla skaalattuna saadaan keskimääräiseksi annosnopeudeksi ensim-

mäiselle vaiheelle noin 45 % vuosihuoltojen annosnopeuksista. Toisen vaiheen annosnopeu-

det ovat noin 2 % vuosihuoltojen aikaisesta.  Konservatiivisesti voidaan olettaa vuosihuol-

toon osallistuvan oman henkilön keskimääräiseksi säteilyannokseksi 1 mSv/henkilö/laitos-

yksikkö. Käytöstäpoiston vuotuisen työmäärän on oletettu olevan 10-kertainen vuosihuol-

toon nähden, jolloin keskimääräinen säteilyannos työntekijälle on 4,5 mSv/a ensimmäisessä 

vaiheessa ja 0,2 mSv/a toisessa vaiheessa.  

 

Käytöstäpoiston ensimmäisessä vaiheessa vuosina 4-9,25 on organisaation kooksi arvioitu 

210 henkilöä, joista säteilyn alaiseen työhön osallistuu 60 henkilöä. Henkilömäärän, ensim-

mäisen vaiheen keston ja keskimääräisen vuosiannoksen perusteella ensimmäisen vaiheen 

kollektiiviseksi säteilyannokseksi saadaan 1,4 manSv. Vastaavasti toisen vaiheen kollektii-

viseksi annokseksi 17 henkilön organisaatiolla saadaan 0,010 manSv, jolloin koko käytöstä-

poiston oman henkilökunnan kollektiiviseksi säteilyannokseksi saadaan 1,41 manSv. Lai-

tosyksikköä kohden laskettuna kollektiivinen annos on 0,7 manSv. 
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10 SÄTEILYSUOJELUORGANISAATIO 

 

Säteilysuojeluorganisaatiota kutsutaan säteilysuojeluryhmäksi ja sitä johtaa säteilylain edel-

lyttämä säteilyn käytöstä vastaava johtaja, säteilysuojelupäällikkö.  ”Säteilysuojelupäällikkö 

johtaa säteilyturvallisuusryhmän työtä sekä toimii toiminnan harjoittajan nimeämänä ja Sä-

teilyturvakeskuksen hyväksymänä säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavana johtajana” 

(Säteilylaki 592/91, §18). Säteilysuojelupäällikkö vastaa muun muassa ohjeiden ylläpidosta, 

työntekijöiden säteilysuojelukoulutuksesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä. Tarkemmin 

vastuualueet on esitetty ohjeessa ST 1.4 sekä Fortumin hallinnollisessa ohjeessa HO-01-

00003.  Voimalaitoksen tehokäytön aikana säteilysuojelupäällikön alaisuudessa työskente-

lee säteilysuojelujaoksen päällikkö, jonka vastuu alueisiin kuuluu käytännönläheisempien 

asioiden hoitaminen kuten henkilöstön hallinta ja asianmukaisista työvälineistä ja työsken-

telytavoista huolehtiminen sekä toimiminen tarvittaessa säteilysuojelupäällikön sijaisena. 

Käytöstäpoiston organisaatiosuunnitelmissa jaospäällikön tehtävät on hajautettu säteilysuo-

jelupäällikölle sekä neljälle säteilysuojeluinsinöörille.  

 

Säteilysuojeluinsinöörin tehtäviin kuuluu dokumentaation ja laitteiston ylläpito, osallistua 

säteilysuojelusuunnitelman laatimiseen, työmääräimien ja muiden asiakirjojen tarkistami-

nen ja osallistua valmiusorganisaation toimintaan. Vastuut on kirjattu tarkemmin hallinnol-

liseen ohjeeseen HO-01-00003.  

 

Säteilyvalvojat vastaavat käytännön säteilysuojelun toteuttamisesta, kuten mittaamisesta, sä-

teilymittareiden tarkastuksista ja kalibroinneista, annosseurannasta sekä umpilähteiden va-

rastoinnista ja kirjanpidosta. Säteilyvalvojien tarkemmat vastuut on eritelty hallinnollisessa 

ohjeessa HO-01-00003 sekä Loviisan säteilysuojelu organisaation omissa S-03-sarjan oh-

jeissa.  

 

10.1 Säteilysuojeluorganisaation koko käytöstäpoistossa 

Säteilysuojeluorganisaation kokoa määritettäessä on kiinnitettävä huomiota säteilyvalvojien 

tehtäviin. Valvonta-alueen ja tarkkailualueen kenkärajoilla, joilla on paljon liikennettä on 

oltava töiden sujumisen varmistamiseksi jatkuva miehitys. Loviisan voimalaitoksella tällai-
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sia kenkärajoja on kaksi kappaletta, LO1-laitosyksikön puolella sekä LOSO:ssa (Loviisa so-

siaalitilat). LO2-laitosyksikön puolella on myös oma valvonta-alueen kenkäraja, mutta 

käynnin aikaisten kokemusten perusteella henkilöliikenne rajan yli on niin vähäistä, että tar-

vetta jatkuvalle päivystykselle ei ole. Kun käytöstäpoisto alkaa LO2 laitosyksiköllä on ken-

kärajan päivystystä harkittava uudelleen. Kenkärajapäivystyksen lisäksi on vuosihuolloissa 

yleensä säteilyvalvojien päivystyspisteet myös reaktorihallissa +25-tasolla sekä +10-tasolla. 

Käytöstäpoiston aikana noudatetaan samaa kahden päivystäjän periaatetta, mutta päivystys-

paikat voivat vaihdella töiden painopisteen mukaan. Päivystäjien lisäksi säteilyvalvojia tar-

vitaan työkohteilla kenkärajojen suunnittelussa, säteilytasojen mittaamisessa, työryhmien 

ohjeistuksessa sekä suojavarusteiden määrityksessä. Myös valvonta-alueen rajan yli kulke-

vien materiaalivirtojen mittaaminen kuuluu säteilyvalvojien tehtäviin. Työkohteilla ja val-

vonta-alueen rajoilla työskentely ei vaadi jatkuvaa läsnäoloa joten kaksi säteilyvalvojaa vuo-

rossaan riittää kyseisten töiden valvontaan.  

 

Käytöstäpoiston työt tehdään pääsääntöisesti aamuvuoron aikana, mutta joitakin työtehtäviä 

tehdään myös kahdessa vuorossa, jolloin myös iltavuoroon on varauduttava säteilysuojelu-

organisaation kokoa määritettäessä. Vain osa töistä jatkuu iltavuoron aikana, jolloin kaksi 

säteilyvalvojaa kykenee hoitamaan tarvittavat mittaukset ja valvonnan. Muutamat lyhytkes-

toiset työvaiheet voidaan tehdä kolmessa vuorossa, jolloin ilta- ja yövuoron miehitys hoide-

taan vuoroja järjestelemällä ja ylitöillä. Lisäksi poissaolojen ja lomien varalle varataan kaksi 

kokoaikaista säteilyvalvojaa, jolloin säteilyvalvojien kokonaismääräksi saadaan 10 henki-

löä. 
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11 YHTEENVETO SÄTEILYANNOKSISTA 

Taulukkoon 31 on koottu kaikista edellä esitellyistä käytöstäpoiston työvaiheista aiheutuvat 

kollektiiviset säteilyannokset. Koko käytöstäpoiston kokonaisannokseksi saadaan 9,52 

manSv. 

Taulukko 31. Yhteenveto kaikista käytöstäpoiston aikaisista säteilyannosarvioista. 

Työvaihe 
LO1 

manSv 

LO2 

manSv 

Valmisteluvaihe 0,5 0,5 

Paineastia 0,8 0,8 

Reaktorin sisäosat 0,04 0,04 

Suojaelementit 0,04 0,04 

Säätösauvat 0,02 0,02 

Kuivasiilo 0,2 0,2 

Biologinen kuivasuoja, rakennusbetoni ja reaktorisyven-

nyksen lämpöeristelevystö 
0,4 0,4 

Höyrystintilan lattia 0,002 0,002 

Reaktorirakennuksen kontaminoituneet komponentit ja 

järjestelmät 
1,1 0,9 

Primääripiirin kontaminoituneet apujärjestelmät apura-

kennuksessa, jäterakennuksessa 

ja kiinteytyslaitoksessa 

0,1 0,1 

Kontaminoituneet rakenteet reaktori- ja apurakennuk-

sessa 
0,5 0,5 

Voimalaitoksen oma henkilökunta 0,7 0,7 

Varaus (10%) 0,44 0,42 

Yksi laitosyksikkö 4,8 4,6 

Molemmat laitokset 9,4  
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12 YHTEENVETO 

 

Loviisan voimalaitosten käytöstäpoisto alkaa nykyisten suunnitelmien mukaan vuosina 2027 

ja 2030. Käytöstäpoistosuunnitelmaa kehitetään ja tarkennetaan jatkuvasti ja päivitetyt suun-

nitelmat toimitetaan 5 vuoden välein työ- ja elinkeinoministeriöön. Seuraavaan käytöstä-

poistosuunnitelman päivitykseen tarkennetaan mm. suurten komponenttien haalauksia, 

komponenttien karakterisointia ja tässä työssä esitettyjä säteilysuojelullisia toimenpiteitä. 

Päivitys toimitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä ja tämä raportti toimii yhtenä päivityk-

sen taustamuistiona. 

 

Käytöstäpoisto on työmäärältään pitkäkestoinen ja paljon henkilökuntaa vaativa työ. Henki-

lökunnan ammattitaidolla ja koulutuksella on suuri merkitys käytöstäpoiston työvaiheiden 

sujuvalle ja turvalliselle etenemiselle. Siitä sekä taloudellisista syistä käytöstäpoistostrategi-

aksi valittiin välitön käytöstäpoisto, jonka erityispiirteinä on suurten komponenttien käsittely 

kokonaisina. Suurten komponenttien kokonaisena käsittely on hankalaa komponenttien suu-

ren koon, mutta myös säteilytasojen takia. Tässä työssä käytiin läpi työvaiheet komponent-

tien käsittelyissä ja työvaihekohtaiset säteilysuojelutoimenpiteet. Monissa työkohteissa nor-

maalit vuosihuoltojen aikaiset menettelyt ovat riittäviä takaamaan turvallisen työskentelyn. 

Vuosihuoltojen aikaisista töistä eniten poikkeavat aktiivisten ja kontaminoituneiden proses-

siputkien katkaisut, joista on kokemusta vain vähäisissä määrin. Soveltuvia katkaisumene-

telmiä sekä kontaminaation leviämistä ja eristämistä olisikin hyvä tutkia jatkossa lisää. 

 

Aikaisemmassa työsuunnitelmassa on suunniteltu yksityiskohtaisesti paineastian käytöstä-

poiston työvaiheet. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty sydänaluetta suojaava betonista ja te-

räksestä koostuva säteilysuoja. Tässä työssä mallinnettiin paineastiaa ympäröiviä säteilyta-

soja ja tarkasteltiin suunnitellun suojan vaikutusta. Mallinnus tehtiin tilanteeseen, jossa pai-

neastia on nostettu ylös reaktorikuopasta. Säteilytasot reaktorihallissa nousevat kauttaaltaan 

oli 1 mSv/h ja 9 metrin etäisyydellä paineastiasta annosnopeus on 10 mSv/h. Saatujen sätei-

lytasojen perusteella on reaktorihalli tyhjennettävä ihmisistä ja reaktorihallin Polar-nosturin 

käyttäjän on käytettävä säteilysuojattu ohjauspaikkaa tai nosturia on käytettävä reaktorihal-

lin ulkopuolelta kameroiden avulla.  
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Paineastian sydänvyöhykkeen ympärille asennettavan säteilysuojan mallinnuksen tuloksista 

huomataan, että mitoitetulla säteilysuojalla päästään riittävän alhaisiin säteilytasoihin. An-

nosnopeus säteilysuojan pinnalla on noin 400 µSv/h ja säteilytasot koko reaktorihallissa pie-

nentyvät noin kertoimella 10.  Saatujen annosnopeustietojen perusteella työvaiheet voidaan 

suorittaa suunnitellusti. 

 

Kollektiiviset annokset työvaiheittain saatiin käytöstäpoiston työsuunnitelmassa (Mayer, 

2008) esitettyjen työskentelyaikojen sekä arvioitujen vallitsevien annosnopeuksin avulla. 

Arvioidut kollektiiviset annokset ovat suuntaa antavia. Suurten aktivoituneiden komponent-

tien kohdalla, joiden käsittely on tarkkaan suunniteltu ja joiden aktiivisuusinventaari tiede-

tään, voidaan tuloksia pitää luotettavina. Kontaminoituneiden rakenteiden lopullinen sätei-

lytilanteen kartoitus tehdään vasta käytöstäpoiston valmisteluvaiheen aikana, jolloin lopul-

linen työmäärä ja säteilyannokset selviävät. 

 

Käytöstäpoiston työvaiheiden yhteenlaskettu kollektiivinen annos on noin 10 manSv  eikä 

yksittäisen henkilön vuosittaisen säteilyaltistuksen pitäisi ylittää Loviisan voimalaitoksen 15 

mSv/a rajaa. 
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13 EHDOTETUT TUTKIMUSKOHTEET 

 

Säteilysuojelutoimenpiteitä voidaan vielä kehittää suunnittelemalla työvaiheita 

yksityskohtaisemmin. Työvaiheita suunniteltaessa on yhtenä lähtökohtana toteutettavuuden 

sekä taloudellisuuden lisäksi pidettävä työssä kertyvien säteilyannosten minimointia. Tässä 

raportissa tehdyn paineastian ympäristön säteilykentän kaltaisia simulointeja voitaisiin tehdä 

muillekkin komponenteille kuten suojaelementeille, kuivasiiloille sekä höyrystimille. 

 

Uuden aktiivisuusinventaarin valmistuttua voitaisiin annosarviota työvaiheista tarkentaa. 

Uusimpien suunnitelmien mukaan valmisteluavaiheen kesto on kolme vuotta aikaisemman 

kahden vuoden sijasta, jolloin ylimääräisen vuoden aikana tapahtunut radioaktiivinen 

puoliintuminen voitaisiin ottaa huomioon. 

 

Paineastian ja reaktorin sisäosien vaihtoehtoinen loppusijoitustapa erillään ja mahdollisesti 

paloiteltuna on tällä hetkellä tutkinnassa. Vaihtoehtoisista käsittelytavoista voidaan saada 

huomattavia annossäästöjä niin kuljetuksen kuin loppusijoituksenkin aikana.    

 

Reaktorirakennusten kuivasiilojen sisältö ja aktiivisuus on osittain epävarmaa. Sisällön sel-

vitys ja kuivasiilojen eheyden tarkastaminen sekä mahdollinen aktiivisen materiaalin uudel-

leen järjestely voi auttaa aikaan saamaan annossäästöjä sekä pienentämään leviävän konta-

minaation riskiä. 

 

Prosessijärjestelmien tyhjennyksen vaikutusta erityisesti höyrystintilan säteilytasoihin olisi 

myös syytä tutkia, sillä putkistoissa olevalla vedellä voi olla merkittävä suojaava vaikutus. 

Jos vaikutus todetaan merkittäväksi ja valitun käsittelystrategian aikataulu ei ole esteenä, 

voidaan käsittelyä viivästyttää. 

 

Tärkein käytöstäpoiston alkuun asti jatkuva tutkimuskohde on uusien työmenetelmien ja 

suojavarusteiden soveltamismahdollisuuksien selvittäminen. Käytöstäpoiston aikaiset työt 

voidaan suorittaa turvallisesti ja suhteellisen pienillä säteilyannoksilla, mutta vääränlaiset tai 

puutteelliset koneet, työkalut ja suojavarusteet saattavat nostaa työvaiheen kestoa ja altistaa 

työntekijät turhalle säteilylle. 
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LIITE 1. LOPPUSIJOITUSTILA 

Loppusijoitustila sijaitsee Hästholmenin saarella voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä 

110 metrin syvyydessä. Loppusijoitustilan tämänhetkinen nimi on VLJ-luola (voimalaitos-

jäteluola) ja sinne loppusijoitetaan kaikki laitoksen käynnin aikana muodostuva vapaarajat 

ylittävä jäte. Jätteet sijoitetaan 200 litran metallitynnyreissä huoltojätetiloihin 1 ja 2. Laitok-

sella syntyvät nestemäiset jätteet kiinteytetään betoniin ja sijoitetaan kiinteytettyjen jätteiden 

tilaan. Näiden lisäksi tällä hetkellä on olemassa vielä huoltojätetila 3, joka on luvitettu väli-

varastointi käyttöön ja on tarkoitus luvittaa loppusijoitustilaksi käytöstäpoistojätetilojen lu-

vituksen yhteydessä.  

 

Käytöstäpoistosta syntyvälle purkujätteelle on tarkoitus louhia omat tilansa huoltojätetilojen 

yhteyteen. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan on tarkoitus rakentaa kaksi purkujätetilaa 

syntyville puisille ja betonisille jätepakkauksille sekä reaktorisiilot, joihin loppusijoitetaan 

paineastia, reaktorin sisäosat sekä suojaelementit. Siilojen päälle on tarkoitus sijoittaa pri-

määripiirin suuret komponentit kuten höyrystimet ja TH-akut. Kun kaikki vapaarajat ylittävä 

materiaali on loppusijoitettu, suljetaan luola useilla betonisilla leviämisesteillä sekä murs-

keella. 
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LIITE2 . BROKK 300-SARJAN PIIKKAUSROBOTTI 

 

Aikaisemmissa työsuunnitelmissa höyrystintilan betonilattian ja reaktorikuoppaa ympäröi-

vän betonin piikkaus suunniteltiin hoidettavaksi BROKK 330 piikkausrobotilla. Kyseistä 

laitetta ei enää valmisteta vaan korvaavana tuotteena on markkinoille tullut BROKK 300. 

BROKK 300:ssa on ABB:n 37 kW sähkömoottori, jolla voidaan tuottaa 23 MPa hydrauli-

nen paine.  Piikkausrobottiin voidaan liittää timanttilaikka ja piikkauspää kuten aiemmin-

kin. Robotin ohjaus toimii radiosignaalilla maksimi etäisyyden laitteeseen ollessa 300 met-

riä.  
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LIITE 3: MCNP-LASKENNAN INPUT-TIEDOSTO 

 

Input-tiedosto on tekstitiedosto, joka kirjoitettiin tätä työtä tehdessä Microsoft Notepad-oh-

jelmalla. Tiedosto sisältää kaiken ohjelman tarvitseman informaation laskennan suoritta-

mista varten. Ensin määritetään mallinnettavien komponenttien geometriat rakentamalla so-

luja ”Cell” korttiin. Solulle annetaan ensin numero, jonka perään annetaan solun materiaalin 

numero myöhemmin määritettävästä materiaali kortista. Materiaalinumeron perään syöte-

tään aineen tiheys sekä määritetään solua rajaavat pinnat, solun täyttö sekä fotonien tärkeys. 

Alla on annettu esimerkkisolu, joka määrittää paineastian muodon sydänalueen korkeudella. 

$-merkin jälkeen voidaan kirjoittaa kommentit, jotka ohjelma jättää huomioimatta. 

125 11 -7.81 102 -103 -104 105 U=100 IMP:P=1 $ PV. core level 

”Surface” korttiin määritetään pinnat, jotka rajaavat soluja. Rivin alkuun kirjoitetaan ensin 

pinnan numero, johon ”Cell” kortissa viitataan. Seuraavaksi määritetään pinnanmuoto. Pin-

nan muotoja voi olla esimerkiksi taso, pallo tai sylinteri, joiden määrittämiseen tarvittavat 

lyhenne tunnukset löytyvät MCNP-käyttöoppaasta (Werner, 2017). Pinnan tunnuksen jäl-

keen ilmoitetaan pinnan dimensiot, esimerkiksi sylinterin säde. Esimerkissä on paineastian 

ja paineastian verhouksen välinen 178 cm säteinen sylinteri. 

102 cz 178   $ PV inner cyl surface 

Seuraavaksi  määritetään ”Control” kortti, joka pitää sisällään halutun laskenta-ajan, mal-

linnettavat hiukkaset sekä tulostettavat välitulokset. Mallinnettava hiukkanen gamma-annos-

nopeuksia laskettaessa on fotoni (p). Laskenta aika vaikuttaa laskennan tarkkuuteen, mitä 

pidempi aika, sitä tarkempi lopputulos. Esimerkissä on laskenta-ajaksi valittu 1500 minuut-

tia, joka jaettuna 6 prosessoriytimelle tarkoittaa reilun 4 tunnin kokonaislaskenta-aikaa. Tu-

lostettavat välitulokset ovat hyödyllisiä laskennan etenemisen tarkasteluun varsinkin tilan-

teissa, joissa laskenta keskeytyy. ”Control” korttiin määritetään kuinka monen laskenta ker-

ran jälkeen välitulos tulostetaan output-tiedostoon. Liian tiheä välitulosten tulostus saa tie-

dostokoon kasvamaan helposti niin isoksi, että tiedoston aukaiseminen ei onnistu perintei-

sillä ohjelmilla. Hyväksi välitulosten tulostusväliksi 1500 minuutin laskenta-ajalla havaittiin 

1 000 000 laskenta kierrosta.  
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c Control 

mode p                                                                           

ctme 1500                                                                         

prdmp 1e6 1e6   

 

”Control” kortin jälkeen määritetään lähdetermi ”Source”. Lähdetermille asetetaan sijainti, 

ytimien hajotessa emittoimien fotonien energiat sekä säteilyn intensiteetti. Lähteen sijainti 

ilmoitetaan ensin luettelemalla solut, joissa lähde sijaitsee. Esimerkissä lähde sijaitsee so-

lussa 125. Seuraavaksi ilmoitetaan lähteen geometria. Paineastian sisemmän ¼ lähde rajoit-

tuu kahden erisäteisen sylinterin väliin, jota rajoittaa kaksi tasoa sydänalueen ylä- ja alapuo-

lella 122 cm etäisyydellä koordinaatiston origosta. 

 

sdef cell=d1 rad=d2 ext=d3 erg=d4 pos=0 0 0 axs=0 0 1                         

si1 L(125<2)                                                                     

sp1 1                                                                            

si2 178 181.5                                                                    

si3  -122 122 

 

Varsinainen lähteen energiaspektri määritetään aktiivisuusinventaarista saatujen nuklidikoh-

taisten aktiivisuuksien perusteella. Ensin  ”Source” korttiin määritetään nuklidien hajoami-

sessa vapautuva energia megaelektronivoltteina (MeV). Seuraavaksi energioiden perään il-

moitetaan energioita vastaavat säteilyn intensiteetit. Energiat ja intensiteetit saadaan MCNP 

Mesh Visualizer V4.1 ohjelmalla aktiivisuusinventaarin pohjalta ENDF/B-VII kirjastosta. 

Energiat ja intensiteetit kirjoitetaan ”Source” korttiin poikkeuksellisesti jokainen omalle ri-

villeen. Esimerkissä on näytetty kolmet mallinnuksessa käytetyt energiat (si4) sekä niitä vas-

taavat intensiteetit (sp4). 

si4 l  0.0144 
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       0.0895 

       0.1221 

. 

sp4   9.16E-02 

       6.50E-06 

       8.56E-01 

. 

Weight Window painoarvohilasto ei ole pakollinen osa laskentaa. Sitä suositellaan käytettä-

väksi jos laskenta sisältää paljon eri tiheyksisiä materiaaleja tai ollaan kiinnostuttu erityisesti 

tuloksista tietyllä alueella. ”WW” korttiin määritetään Weight Window mesh laskentahilan 

muoto. Koska paineastiaa mallinnettaessa lähteen oletetaan olevan homogeenisesti jakautu-

nut sylinterin muotoiselle alueelle, on luonnollista käyttää sylinterin muotoista painoarvohi-

lastoa, jota ei ole jaettu korkeussuunnassa. Painoarvohilasto jaetaan säteen suunnassa halut-

tuihin vyöhykkeisiin ja määritetään hilojen määrä vyöhykettä kohden. Hilatiheyden kannat-

taa olla sitä tiheämpi, mitä tiheämpi materiaali hilassa on. Esimerkissä on imesh riville ensin 

määritetty hilavyöhykkeiden säteet, jonka jälkeen IINTS kertoo kuinka moneen hilaan kukin 

hilavyöhyke jaetaan. 

c WW 

mesh Geom=cyl REF=180 0 0 ORIGIN=0 0 -620 vec = 1 0 0                         

      imesh= 177 195 2000 IINTS=5 25 50                                                        

      jmesh= 1200 JINTS=1                                                        

      kmesh=1 KINTS=1 

 

Materiaalit määritetään antamalla ensin materiaalille tunnus, johon ”Cell” kortissa viita-

taan. Tämän jälkeen ilmoitetaan materiaalin nuklidi koostumus. Ensimmäinen numero ker-

too nuklidin protonien määrän eli järjestysluvun. Seuraavat kolme numeroa ilmoittavat 

massaluvun ilman fotoneja ja elektroneja. Jos massaluvun numeroiden paikalla on 000, 
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tarkoitetaan silloin luonnossa esiintyvää isotooppijakaumaa. Massaluvun jälkeen kirjoite-

taan piste, jonka jälkeen ilmoitetaan vaikutusalakirjasto. Viimeiseksi kirjaimella ilmoite-

taan datakirjasto, josta MCNP-ohjelma hakee nuklidikohtaiset tiedot. Ennen seuraavaa 

nuklidia, ilmoitetaan vielä nuklidin massaosuus miinus-etumerkkisellä luvulla. Jos etu-

merkki jätetään pois niin nuklidi jakauma ilmoitetaan ainemäärien suhteena. Esimerkissä 

on annettu kuivan ilman materiaali kortti. Ilma on koostuu hiilestä, typestä, hapesta ja ar-

gonista, vasemmalta oikealle. 

    

m9   6000.70c  -0.000124 7014.70c  -0.755268 8016.70c  -0.231781                 

     18000 -0.012827 $Air. dry rhoo 0.00121 

 

Viimeiseksi input-tiedostoon kirjoitetaan ”Tallies” kortti, joka määrittää mitä tuloksia las-

kennasta halutaan. MCNP6-ohjelma sisältää seitsemän valmista standardi ”tallya” hiuk-

kasvirralle ja hiukkasvuolle tarkastelupisteen ollessa pinta, solu tai pistemäinen ilmaisin. 

Erinäisiä ”tallyja” on myös eri energioille, törmäyslämmöille, fissioenergioille ja varaus-

jakaumille. Valmiiden standardi Tallyjen tunnukset on nimetty välille f1-f8.  

Paineastian mallinnustilanteessa käytetään f4 tallya, joka laskee solun läpi menevän keski-

määräisen hiukkasvirran. Tallyn määritys alkaa FMESH4 laskentahilan määrittämisellä. 

Laskentahilastolle annetaan nimi ”fmesh4:p”, jossa viimeinen p viittaa laskettavaan hiuk-

kaseen, fotoniin. Laskentahilalle määritetään alanurkan koordinaatti, jonka jälkeen hilan 

dimensiot ilmoitetaan x, y ja z suunnissa. Yksittäisen hilakopin koko määritetään jakamalla 

laskentahila osiin. Hilakoko on yksi tärkeimmistä valittavista tekijöistä. Liian iso hilakoko 

vaikuttaa laskentatarkkuuteen, koska ”F4 Tally” laskee keskimääräisen fotonivirran hilan 

tilavuudella. Tarkkuus heikkenee erityisesti lähellä materiaalien rajapintoja, jos saman las-

kentahilan sisällä on kahta materiaalia. Liian pieni hilakoko taas tekee laskentaprosessista 

raskaan ja aikaa vievän sekä saa tiedostokoon kasvamaan. Esimerkissä on ensimmäisellä 

rivillä määritetty laskentahilan alanurkka, jonka jälkeen mesh komennoilla kerrotaan las-

kentahilan koko ja INTS komennoilla määritetään hilajako. Hilakooksi esimerkissä tulee 

5cm x 5cm x 5 cm.  

fmesh4:p  ORIGIN= -1800 -1800 -550 $ alanurkan koordinaatti                                                
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          imesh= 1800 IINTS=360                                                    

          jmesh= 1800 JINTS=360                                                    

          kmesh= 550 KINTS=110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


