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Tässä kandidaatintyössä käsitellään Loviisan ydinvoimalaitoksen työmääräinprosessia.
Työn tavoitteena on kehittää työmääräinprosessia niin, että säteilysuojelullisesti korkean
riskin työt vaikuttavat työlupaan ja aloituspalaveritasoon. Työmääräinprosessissa
käsitellään työmääräimen luonti havaintoraportin pohjalta, säteilytyöluvan liittäminen
työmääräimelle sekä aloitusluvan antaminen työlle.
Säteilysuojelullisesti korkean riskin töille eli High Risk -säteilytöille kehitettiin kriteerit,
jotta kyseisten töiden tunnistaminen helpottuisi. Kriteerit ja niiden rajat saatiin
määritettyä, kun arvioitiin laitoksella tehtäviä töitä ja niiden riskejä. High Risk pääkriteereiksi valittiin annosnopeus, kontaminaatio ja säiliötyö. Annosnopeuden rajaksi
asetettiin yli 5 mSv/h ja kontaminaatiolle yli 400 Bq/cm2. Muita riskejä ovat ilma- ja
alfakontaminaatio, aktiiviset hiput ja uusi työ. Uusi työ luokitellaan High Risk säteilytyöksi, jos työn annosnopeus- ja kontaminaatiotasoarviot ylittävät High Risk -rajat.
High Risk -säteilytöitä varten luotiin myös erillinen säteilysuojelusuunnitelmapohja,
jonka säteilyvalvoja täydentää mittausten ja tunnistettujen riskien perusteella.
Säteilysuojelusuunnitelman avulla työstä on tunnistettu säteilysuojelullisesti korkeat
riskit, ja ne voidaan saada paremmin työntekijöiden tietoon aloituspalaverissa.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Kreikkalaiset aakkoset
α

alfahiukkanen, heliumydin

β

beetahiukkanen

β-

elektroni

β+

positroni

γ

gammasäteily

Lyhenteet
ALARA

As Low As Reasonably Achievable, optimointiperiaate

ATEX

Atmospheres Explosibles, räjähdysvaarallinen

HuP

Human Performance, inhimilliset tekijät

IRS

International Reporting System

JIT

Just-in-time

KT

käyttötapahtuma

KTJ

koordinoiva työnjohtaja

LO1

Loviisa 1 (laitosyksikkö)

LO2

Loviisa 2 (laitosyksikkö)

OTYÖLUPA

odottaa työlupaa

PWR

pressurized water reactor, painevesireaktori

QC

Quality Control, laadunvalvonta

TE

primääripiirin poistovesien esipuhdistus

TTKE

turvallisuustekniset käyttöehdot

TY

vesitykset ja ilmaukset

VVER

Vodo-vodjanoi energetitšeski reaktor

WANO

World Association of Nuclear Operators

YB

höyrystin

YD

pääkiertopumppu
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1

JOHDANTO

Tässä kandidaatintyössä käsitellään Loviisan ydinvoimalaitoksen työmääräinprosessia,
mutta keskitytään sellaisiin työmääräimiin, jotka vaativat säteilytyöluvan. Työn alussa
esitellään ydinvoimalaitoksella yleisimmin esiintyvät säteilylajit ja käsitteet. Toisessa
osassa kuvaillaan työmääräinprosessi, joka muodostuu havaintoraportin tekemisestä,
työmääräimen luomisesta, työluvan liittämisestä ja aloitusluvan antamisesta. Työn
tavoitteena on kehittää työmääräinprosessia niin, että säteilysuojelullisesti korkeat riskit
vaikuttavat työlupaan ja aloituspalaveritasoon. Jotta kyseiset työt voisi tunnistaa, täytyi
niille luoda kriteerit.

1.1

Loviisan voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisan Hästholmenissa sijaitsevat kaksi
ydinvoimalaitosyksikköä

(Fortum,

2016).

Nämä

kaksi

yksikköä

ovat

neuvostoliittolaisvalmisteisia painevesireaktoreita, joista käytetään myös lyhennettä
VVER. Kapasiteeteiltaan ne ovat nykyisin 507 MWe (LO1) ja 502 MWe (LO2). (Fortum,
2018.)
Painevesireaktorissa jäähdytysvesi ei höyrysty reaktorissa, vaan höyry tuotetaan
höyrystimissä. Reaktorissa kuumentunut korkeapaineinen vesi kiertää höyrystimissä
ohuissa putkissa. Lämpö höyrystää erillisen kiertopiirin (sekundääripiiri) matalamassa
paineessa olevan veden, joka höyrystymisen jälkeen johdetaan turbiineihin. Tätä
prosessia havainnollistaa kuva 1.1. (STUK, 2015.)

primääripiiri
sekundääripiiri

Kuva 1.1. Painevesilaitoksen toiminta
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2

SÄTEILY

Kaikki alkuaineet ja molekyylit muodostuvat atomeista. Atomin ydin koostuu protoneista
ja neutroneista. Jos ydin on epästabiili tai virittynyt, aine on radioaktiivinen. Kun ydin
hajoaa tai sen viritystila purkautuu, siitä irtoaa hiukkanen ja energiaa. Silloin kyseinen
aine säteilee. Säteilyä on kahdenlaista – ionisoivaa ja ionisoimatonta. Ionisoiva säteily
voi olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. (STUK, 2015.)
Ydinvoimalaitoksella esiintyy seuraavia ionisoivan säteilyn tyyppejä: ulkoinen säteily,
pinta- ja ilmakontaminaatio. Ulkoisella säteilyllä tarkoitetaan gamma- ja neutronisäteilyn
aiheuttamaa

annosnopeutta,

joka

tulee

suljetun

järjestelmän

seinämän

läpi.

Pintakontaminaatiossa radioaktiivista ainetta on pinnoilla, ja ilmakontaminaatiossa sitä
on partikkeleina tai aerosolina ilmassa. (Energiateollisuus, 2007.) Ydinvoimalaitoksella
keskitytään pääasiassa ihmiselle haitalliseen säteilyyn eli alfa-, beeta- ja gammasäteilyyn.
(STUK, 2015.) Kuvassa 2.1 on säteilyn luokittelu.

Kuva 2.1. Säteilyn luokittelu (Hujala, 2017)

2.1

Alfa-, beeta- ja gammasäteily

Alfahajoamisessa raskaan atomin ytimestä lähtee alfahiukkanen (α), joka on
rakenteeltaan samanlainen kuin alkuaine heliumin ydin (4He) eli kaksi protonia ja kaksi
neutronia. (STUK, 2015.) Ydin pyrkii tällä tavoin stabiiliin tilaan. Alfahiukkaset kulkevat
lyhyen matkaa ja pysähtyvät nopeasti kohtaamaansa väliaineeseen: esimerkiksi ilmassa
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ne kulkevat vain muutaman senttimetrin etäisyydelle (kuva 2.2). Ulkoiselta alfasäteilyltä
suojautuminen on helppoa, koska jo iho riittää pysäyttämään tämän raskaan hiukkasen.
(Energiateollisuus, 2007.) Alfasäteily voi olla vaarallista, jos alfasäteilyä emittoivia
radioaktiivisia aineita joutuu elimistöön esimerkiksi hengitysilman mukana. Esimerkiksi
luonnossa esiintyvät uraani 235U ja torium 232Th ovat alfasäteilijöitä. (STUK, 2015.)
Beetahajoamisessa atomin ytimestä lähtee joko elektroni (β-) tai positroni (β+).
Virittyneessä tilassa olevan ytimen massaluku ei tällöin muutu. Beetasäteily kantaa
ilmassa muutamia metrejä, mutta kudoksessa tyypillisesti vain millimetrejä (kuva 2.2).
Beetasäteilyltä

suojaudutaan

esimerkiksi

muovilla.

Beetahiukkaset

ovat

läpäisykykyisempiä kuin alfahiukkaset, joten beetasäteilyä emittoivat aineet ovat
vaarallisia iholla tai elimistössä. Esimerkkejä beetasäteilijöistä ovat fissiotuotteet cesium
137

Cs ja jodi 131I. (STUK, 2015.)

Gammasäteily (γ) on sähkömagneettista aaltoliikettä, jolla ei ole massaa eikä sähköistä
varausta. Se on hyvin läpitunkevaa, ja esimerkiksi ilmassa se etenee satoja metrejä. Usein
fissiossa, α- tai β-hajoamisessa syntyvä tytärnuklidi on virittynyt, ja viritystila purkautuu
gammasäteilynä. (STUK, 2015.) Hyvän suojan gammasäteilyltä antavat esimerkiksi vesi,
betoni, teräs ja lyijy. Mitä paksumpi väliainekerros on, sitä paremmin se vaimentaa
gammasäteilyä (kuva 2.2). (Energiateollisuus, 2007.)

γ
β
α

Paperi

Metalli
Keho

Kuva 2.2. Gamma-, beeta- ja alfasäteilyn vaimeneminen (Energiateollisuus, 2007)
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3

KONTAMINAATIO

Kontaminaatio tarkoittaa yleisesti saastumista tai likaantumista. Ydinvoimalaitoksella
kontaminoituminen tarkoittaa radioaktiivisen aineen leviämistä pinnalle tai tilavuuteen,
kuten kuva 3.1 havainnollistaa. Kontaminaatiota syntyy esimerkiksi silloin, kun korroosio
irrottaa putken sisäpinnalta materiaalia, ja se kulkeutuu reaktorin neutronivuohon.
Materiaali aktivoituu ja kulkeutuessaan kiinnittyy muualle piiriin. (2Fortum, 2018.)
Toinen vaihtoehto kontaminaation synnylle on se, kun radioaktiivista ainetta on
avolähdemuodossa eli kontaminaatiota on vuotanut pinnalle tai sitä on ilmassa.
(Energiateollisuus, 2007.) Loviisan voimalaitoksella korroosiotuotteita ovat esimerkiksi
antimoni 124Sb ja 122Sb, koboltti 60Co ja hopea 110mAg. Nämä myös aiheuttavat valtaosan
laitoksen säteilyannoksista. (2Fortum, 2018.)
Kontaminaation mittayksikkönä käytetään radioaktiivisuuden yksikköä becquereliä
pinta-ala- tai tilavuusyksikköä kohden, yksikköinä on Bq/cm2 ja Bq/m3.
Radioaktiivisen lian leviäminen ja kehon likaantuminen ydinvoimalaitoksella estetään
lisäkenkärajalla, ja siellä käytettävillä henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Lisäkenkäraja
tarkoittaa paikallista, väliaikaista rajaa, jolla rajoitetaan kulkemista alueelle.
Säteilyvalvoja määrää mittausten perusteella tarvittavan suojavarustuksen työkohteelle.
(Fortum, 2017.)

Kuva 3.1. Säteilyä sekä ilma- ja pintakontaminaatiota havainnollistava kuva (2Fortum, 2018)
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4

TYÖMÄÄRÄIMEN KÄSITTELYPROSESSI

Työmääräin on työn suunnittelun työkalu, jolla määritellään työn resurssitarpeet,
vaiheistus ja turvallinen tekeminen. Työmääräin käsitellään sähköisesti, mutta itse työn
suorittaminen edellyttää työmääräinpaperia. Työvaiheiden seuranta tapahtuu Lomaxlaitostietojärjestelmässä. Huolto-, korjaus- ja muutostöiden tekeminen perustuu
hyväksyttyyn havaintoraporttiin tai muutosehdotukseen ja siitä tehtyyn työmääräimeen.
Työsuunnittelu käsittelee havaintoraporttien lisäksi myös työluvat ja niihin liittyvät
vaatimukset. Työlupakäsittelyyn voi kuulua laadunvalvonta- (QC), säteily-, palo- ja
turvallisuusteknisiä käyttöehto (TTKE) -työlupia. Vuoropäällikkö ja koordinoiva
työnjohtaja (KTJ) antavat työlle aloitusluvan, kun aloitusluvan saamisen ehdot ovat
täyttyneet. Työmääräimen tilan voi muuttaa valmiiksi, kun työvaiheiden tila on valmis,
mahdolliset turvatoimet on poistettu ja tarvittavat koestukset on suoritettu. (Villikka,
2017.)
Ennen työn aloitusta työmääräinpaperi esitetään tarvittaessa säteilyvalvojalle ja
palovartijalle. Työmääräinpaperi säilytetään työkohteessa tai sen läheisyydessä ja se
jätetään ensimmäisen työvaiheen alkaessa työkohteeseen. Suoritetut työvaiheet kuitataan
työmääräinpaperiin ja Lomax-järjestelmään, jolloin työkohteessa ja järjestelmässä
nähdään, missä vaiheessa työ on. (Villikka, 2017.)

4.1

Havaintoraportti

Havaintoraportti tehdään, kun havaitaan laitevika, toimintahäiriö, puute tai muu sellainen
asia,

joka

voi

aiheuttaa

vahinkoa

laitteelle,

prosessijärjestelmään,

työ-

tai

laitosturvallisuuteen, sekä havaittaessa tarpeeton käytöstä poistettu laitteisto tai sen osa.
Kaikilla Loviisan voimalaitoksen henkilöillä sekä urakoitsijoiden työnjohdolla on oikeus
tehdä havaintoraportti. (Villikka, 2017.)
4.1.1

Jatkohavaintoraportti

Mikäli havaitaan vika tai puute työnteon yhteydessä, eikä vian tai puutteen korjaus sisälly
suoritettavan työn laajuuteen, tehdään jatkohavaintoraportti. Jatkohavaintoraportti on
tehtävä myös silloin, kun työvaiheet joudutaan kuittaamaan ”ei tehdyksi” ja työ tehdään
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myöhempänä ajankohtana. Jatkohavaintoraportin tekemisestä vastaa näissä tapauksessa
koordinoiva työnjohtaja. (Villikka, 2017.)

4.2

Työsuunnittelu

Työsuunnitteluhenkilöstö käsittelee arkiaamuisin kaikki uudet havaintoraportit ja
työmääräimet. Työnsuunnittelija käy läpi vastuualueensa hyväksytyt havaintoraportit ja
täydentää niitä tarvittaessa. Havaintoraporteista luodaan työmääräimet ja mahdolliset
kaksoiskappaleet perutaan. Työnsuunnittelija liittää työmääräimiin liittyvät aineistot ja
muut

mahdolliset

liitteet

esim.

kunnossapito-ohjeet

Lomax-järjestelmään

työnumerokohtaisesti. (Villikka, 2017.)
Työsuunnittelu päättää havaintoraportin perusteella, millainen työn vaikutus on, ja arvioi
kuinka laaja aloituspalaveri täytyy järjestää. Työn vaikutus luokitellaan arvosta 1 arvoon
6, niin että arvolla 1 työ vaikuttaa prosessiin eniten. Työn vaikutusluokittelun avulla
työnsuunnittelija määrittää työn erotustarpeen ja vastuun erotuksen suorittajasta.
Taulukossa 4.1 on selitykset jokaiselle arvolle. (2Villikka, 2017.)
Taulukko 4.1. Työn vaikutuksen luokittelu (LOMAX)

1

Prosessi avattu, valvomoerotus

2

Sähköt pois ja maadoitettu, valvomoerotus

3 Sähköt pois / Käyttö estetty, valvomoerotus
4

KTJ erotus

5

Ei vaikutusta käyttöön

6

Ei vaikutusta prosessiin

Aloituspalaverit jakaantuvat neljään eri tasoon työn laajuuden mukaan. Nämä tasot ovat
taulukossa 4.2 ja siinä on kerrottu minkä riskitason työ on kyseessä sekä millainen
aloituspalaveri on luonteeltaan. Tarkemmin aloituspalaverin tasot on esitelty luvussa 5.
(2Villikka, 2017.)
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Taulukko 4.2. Aloituspalaverin tasot (LOMAX)

1

Matalan riskitason työ – Toistuvat työt – Suullinen aloituspalaveri (suppea)

2

Normaalin riskitason työ – Normaalit työt – Suullinen aloituspalaveri (laaja)

3

Korkean riskitason työ – Vaativat työt – Kirjallinen aloituspalaveri (suppea)
Erittäin korkean riskitason työ – Erittäin vaativat työt – Kirjallinen

4

4.3

aloituspalaveri (laaja)

Työluvat

Työmääräimeen liitettäviä mahdollisia työlupia on neljä kappaletta: QC, palosuojelu,
säteilysuojelu

ja

TTKE.

työmääräinkohtaisesti.

Työnsuunnittelija

Työlupien

antaja,

määrittää

esimerkiksi

työlupavaatimukset

säteilyvalvoja,

tarkastaa

työmääräimen, jonka jälkeen hän tallentaa ohjeet ja lisävaatimukset sekä antaa oman
alueensa aloitusluvan. (Villikka, 2017.)
4.3.1

Säteilytyölupa

Työmääräin

luo

perusteet

työn

turvalliselle

toteutukselle.

Tarvittavat

säteilysuojelutoimenpiteet on kirjattu työmääräimen säteilytyölupaan. (Hyypiä, 2018.)
Työmääräimen

säteilyturvallisuuskäsittely

muodostuu

työmääräimen

ennakkotarkastuksesta, sopivan säteilytyöluvan laatimisesta ja liittämisestä sekä
säteilytyön

aloitusluvan

myöntämisestä.

Säteilytyöluvat

luodaan

Lomax-

laitostietojärjestelmässä, ja ne ovat laitos- ja seisokkinumerokohtaisia: niissä
huomioidaan taulukon 4.3 mukaisesti huoneen säteilyn yleis- ja kontaminaatiotaso.
Säteilytyöluvan liittäminen työmääräimeen ei ole mahdollista, jos työmääräimen
huoneluokitus on korkeampi kuin säteilytyöluvan luokitus tai työmääräimen
seisokkinumero on eri kuin säteilytyöluvan. (Mattila, 2016.)
Taulukko 4.3. Huonetilojen luokittelu (STUK, 2014)

Huoneluokitus

Vihreä

Oranssi

Punainen

Yksikkö

Annosnopeus

≤ 0,025

> 0,025 ja < 1

≥1

mSv/h

Kontaminaatio

≤4

> 4 ja < 40

≥ 40

Bq/cm2
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Työmääräin, joka odottaa työluvan liittämistä Lomax:ssa, on tilassa OTYÖLUPA. Ennen
liittämistä tarkistetaan, onko työ kuvattu riittävän tarkasti työmääräimessä. Tämän
jälkeen työn annosarvio tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan. Samalla todetaan
säteilytyöluvan sopivuus työmääräimen työlle ja annetaan mahdolliset lisäohjeet.
(Mattila, 2016.) Voidakseen liittää oikeanlaisen säteilytyöluvan työmääräimeen, täytyy
huomioida kuvan 4.1 mukaiset asiat.

Kuva 4.1. Huomioitavat asiat liittäessä säteilytyölupaa työmääräimeen (Hyypiä, 2018.)

Säteilyturvakeskuksen YVL C.2 –ohjeen vaatimuksen 524 mukaan säteilytyöluvasta tai
siihen liittyvistä dokumenteista on lisäksi käytävä ilmi
•

luvan laatija (myös hyväksyjä, jos eri henkilö)

•

myöntämisajankohta
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•

työnjohtaja

•

työkohde ja sen säteilyolosuhteet

•

työnkuvaus

•

annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidipitoisuuden mittausta
koskevat vaatimukset

•

säteilysuojelutoimenpiteet ja tarvittavat suojavarusteet. (STUK, 2014.)

Loviisan voimalaitoksella nämä vaadittavat tiedot löytyvät työmääräimestä ja siihen
liitetystä

säteilytyöluvasta.

huoneluokituksesta.

Säteily-

Säteilysuojien

ja

ja

kontaminaatiotasot

henkilökohtaisten

tulevat

ilmi

suojavarusteiden

tarve

määritetään työkohtaisesti.
Säteilytyön aloitusluvan ehtona on, että työlle on suoritettu säteilysuojelullinen
ennakkotarkastus Lomax:ssa ja työmääräin on hyväksytysti liitetty sopivalle
säteilytyöluvalle. Ennakkotarkastuksella varmistetaan työntekijöiden säteilyturvallisuus
ja voidaan arvioida työhön liittyviä säteilysuojelullisia riskejä ennen aloitusluvan
antamista. (Mattila, 2016.)
Kun työmääräimen ennakkokäsittely on valmis, työlle annetaan aloituslupa.
Aloitusluvallinen työmääräin säteilytyölupineen tulostetaan työryhmälle, joka työtä
aloitettaessa esittää työmääräimen säteilyvalvojalle. Säteilyvalvojan tehtävänä on
tarkistaa määräin vielä kerran ennen työn aloittamista. Tällä varmistetaan, etteivät työn
olosuhteet tai edellytykset ole huomattavasti muuttuneet. Säteilyvalvoja antaa
työryhmälle lisäohjeita ja rakentaa tarvittaessa säteilysuojauksia tai kenkärajan. (Mattila,
2016.)
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5

ALOITUSPALAVERI

Aloituspalaverissa ohjeistetaan työhön liittyviä henkilöitä ennen työn aloittamista.
Palaverissa käydään läpi työtehtävät, arvioidaan resurssien riittävyys sekä huomioidaan
kriittiset vaiheet ja suojatoimenpiteet. Palaveri pidetään aina ennen töiden aloitusta. Jos
huomataan, että työ on ajateltua laajempi, työ keskeytetään ja suunnitellaan uudelleen.
(Hännikäinen, 2018.)

5.1

Aloituspalaverin tasot

Seuraavissa neljässä osiossa käydään tarkemmin läpi aloituspalaverin tasot ja annetaan
esimerkkejä tasoihin sopivista töistä. Kuva 5.1 havainnollistaa tasojen riskien arviointia,
ja liitteessä 1 on Tunnista vaarat-lomake. Luvussa 7 käsitellään, miten aloituspalaverien
tasoihin saataisiin näkymään tai lisättyä säteilysuojelullisesti korkean riskitason työt.

Kuva 5.1. Aloituspalaverin riskinarviointimatriisi (Hännikäinen, 2018)
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Ohjeessa on lueteltu vinkkejä aloituspalaverin läpikäyntiin. Siinä kehotetaan miettimään
seuraavia asioita tasosta riippumatta:
•

Mitkä ovat työn kriittiset kohdat?

•

Mitkä virheet ovat todennäköisiä?

•

Mikä on pahin asia, joka voi tapahtua ja kuinka se vaikuttaa ihmiseen, ydin- ja
säteilyturvallisuuteen, prosessiin tai ympäristöön?

•

Miten asiaan on varauduttu paikan päällä?

•

Voidaanko soveltaa aiemmista käyttötapahtumista saatua tietoa? (Hännikäinen,
2018.)

5.1.1

Taso 1

Työtehtävät, jotka toistuvat samanlaisina, kuuluvat aloituspalaverin tasoon yksi. Tällöin
aloituspalaveri perustuu riskienarviointiin, laitteen käyttöohjeen tuntemiseen sekä
ajantasaiseen tilannearvioon. Tunnista vaarat -lomake käydään läpi suullisesti työtä
ensimmäistä kertaa aloitettaessa tai jos työn aikana tapahtuu muutoksia. Esimerkkejä
töistä, joissa sovelletaan aloituspalaverin 1. tasoa:
•

Laboratorion näytteenotto- ja päivittäiset analysointityöt

•

Kunnossapidon tarkastuskierrokset ja kunnonvalvontamittaukset.

•

Käytön vuorokierrokset ja koestukset. (Hännikäinen, 2018.)

5.1.2

Taso 2

Tasossa kaksi Tunnista vaarat -lomake täytetään työkohteessa ennen työn aloitusta tai
muutosten ilmetessä. Lomake tulee säilyttää vähintään työn päättymiseen asti sille
sopivassa paikassa. Esimerkkejä töistä, joiden aloituspalaverin taso on kaksi (2):
•

Järjestelmien erotukset ja palautukset

•

Automaatiopäivystäjän päivystysluontoiset työt

•

Ennakkohuoltotyöt

•

Korjaus-, kunnostus- ja pienet muutostyöt (pois lukien tasot 3 ja 4). (Hännikäinen,
2018.)
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5.1.3

Taso 3

Työkohteessa täytetään Tunnista vaarat -lomake, joka säilytetään lomakevihkosessa tai
työmääräimen liitteenä. Tunnista vaarat -lomaketta täydentäessä keskustellaan myös
työhön liittyvistä riskeistä. Tason kolme aloitus- tai lopetuspalaverin kommentit
kirjoitetaan Lomax-laitostietojärjestelmään palautetiedot-välilehdelle. Kirjattavia asioita
voivat olla esimerkiksi nostosuunnitelmat, säiliötöiden pelastusjärjestelyt, osallistujat,
työn kriittiset kohdat ja yhteyshenkilöt. Tason 3 työt käsittävät muun muassa Fortumin
turvallisuusohjeiston määrittelemät korkean riskin työt, joita ovat:
•

Jännitetyöt
➢ Suurjännitetyöt (>1 kV)

•

Työskentely suljetuissa ja erityisen ahtaissa tiloissa (esim. säiliötyöt)

•

Työt, joissa on putoamisvaara

•

Työt, joissa on hukkumisen tai tukehtumisen vaara

•

Vaativat nostotyöt ja henkilönostot

•

Vaarallisten kemikaalien käsittelytyöt

•

Säteilylle alttiit työt

•

Asbestityöt

•

Työt räjähdysvaarallisissa tiloissa. (Hännikäinen, 2018.)

5.1.4

Taso 4

Taso 4 on laajin palaveritasoista. Aloituspalaveria ennen on tehtävä taulukkomuotoinen
riskienarviointi ja mahdollinen varautumissuunnitelma. Palaverissa työryhmät käyvät
yhdessä läpi työn ja siihen liittyvät asiat. Aloituspalaverista laaditaan pöytäkirja, josta
tulee selvitä työn nimi, työnumero, päivämäärä, osallistujat, läpikäydyt asiat ja sovitut
toimenpiteet. Pöytäkirja liitetään työn asiakirjaksi ja lisätään työmääräimen liitteeksi.
Työvaiheiden suorittajat ovat velvollisia arvioimaan oman työvaiheensa vaarat Tunnista
vaarat -lomakkeen avulla. Esimerkkejä töistä, joissa sovelletaan aloituspalaverin tasoa
neljä:
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•
•

Laajat ja vaativat työt, jotka edellyttävät usean eri ammatti- ja työryhmän
osallistumista
Suuret muutos- tai korjaustyöt molemmat redundanssit sisältävissä huoneissa

•

Ennalta

suunnittelemattomat

työt,

jotka

redundanssiin
•

Erikseen sovitut työt. (Hännikäinen, 2018.)

kohdistuvat

käytössä

olevaan
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6

LOPETUSPALAVERI

Aina työn jälkeen pidetään lopetuspalaveri. Lopetuspalaverin tavoitteena on oppia
kokemuksista tulevia vastaavanlaisia töitä varten. Työn päätyttyä käydään läpi työn eri
vaiheet: mikä meni hyvin ja mikä vaatii kehitystoimenpiteitä. Koordinoiva työnjohtaja on
vastuussa lopetuspalaverin pitämisestä, ja siellä käsiteltävien asioiden kirjaamisesta niin,
että tieto kehitystoimenpiteistä välittyy myös muille. Lopetuspalaveriin osallistuvat työn
ja sen eri vaiheiden vastuuhenkilöt. Lopetuspalaverin voi harkinnan mukaan korvata
esim. palautekyselyllä tai kirjaamalla tiedot Lomax:iin. Lopetuspalaverin dokumentointi
on tehtävä vähintään niissä tapauksissa, kun työ on vaatinut aloituspalaverin
dokumentointiakin. (Hännikäinen, 2018.)
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7

HIGH RISK -SÄTEILYTYÖT

Tällä hetkellä kaikki työt käsitellään saman tasoisina, joten työmääräinkäsittelyyn
halutaan saada lisättyä säteilysuojelullisesti korkean riskin työt. Mikäli työ tunnistetaan
High Risk -säteilytyöksi, aiheuttaa se toimenpiteitä työmääräinkäsittelyyn. Tällaisille
töille on tarpeen kehittää oma High Risk -säteilytyölupa. Säteilyvalvojan tulisi myös
luoda työstä säteilysuojelusuunnitelma liitteen 2 säteilysuojelusuunnitelmapohjan avulla.
Aloituspalaverin taso olisi hyvä olla joko 3 tai 4, ja säteilyvalvonnan läsnäolo palaverissa
varmistettaisiin esimerkiksi niin, että työmääräimessä on vaiheena ”Säteilysuojelu oltava
mukana aloituspalaverissa”. Tämä vaihe täytyisi pidetyn palaverin jälkeen kuitata
säteilyvalvojan toimesta. (Kontio et al., 2018)

7.1

Kriteerit

High

Risk

-säteilytyön

pääkriteereiksi

päädyttiin

valitsemaan

annosnopeus,

kontaminaatio ja säiliötyö. Annosnopeuden rajaksi asetettiin yli 5 mSv/h ja
kontaminaatiolle yli 400 Bq/cm2. Rajoihin päädyttiin pohtimalla voimalaitoksella
tehtäviä töitä ja niihin liittyviä säteilysuojelullisia riskejä. Säiliötyö ei ole High Risk säteilytyö, mikäli säiliön tiedetään olevan varmasti puhdas eli kontaminaatiota ei ole.
Muiksi riskitekijöiksi valittiin ilma- ja alfakontaminaatio, aktiiviset hiput ja uusi työ. Jos
riskiksi

tunnistettaisiin

uusi

työ,

täytyisi

annosnopeus

ja

kontaminaatiotaso

konservatiivisesti arvioida ja niiden arvojen avulla päätetään, onko työ High Risk säteilytyö. Alfakontaminaation ja aktiivisten hippujen riskiä voidaan arvioida liitteen 3
avulla, kun tiedetään työstettävän järjestelmän kontaminaatiotaso. Kuva 7.1
havainnollistaa High Risk -säteilytyön tunnistamista ja käsittelyä. (Kontio et al., 2018.)
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Kuva 7.1. High Risk -vuokaavio (Kontio et al., 2018)

7.2

Esimerkkityöt

Tässä osiossa käsitellään muutamia High Risk -säteilytöitä, esimerkiksi höyrystimen
sekundääripuolen töitä ja pääkiertopumppujen (YD) dekontaminointia. Kolmantena
esimerkkinä on primääripiirin poistovesien esipuhdistusjärjestelmän TE23-säiliön ja
aktiivisten vuotojen keruujärjestelmän TY70-lämmönvaihtimen yhteinen työmaa.
7.2.1

Höyrystimen sekundääripuolen työt

Höyrystimen sekundääripuoli on puhdas eli pinta- tai ilmakontaminaatiota ei ole.
Höyrystimen sisään mennään miesluukun kautta. Kun luukku avataan, tehdään
höyrystimen sisällä ensin happimittaus, ja sitten säteilyvalvonnan suorittamat
annosnopeusmittaukset. Vedenpinta nostetaan mahdollisimman ylös, mikäli höyrystimen
sisällä

on

odotettavissa

töitä,

koska

vesi

toimii

tehokkaana

säteilysuojana

höyrystintuubien päällä. Jotta höyrystimen vedenpintaa voidaan nostaa tuubirivistön
yläpuolelle, miesluukkuun kiinnitetään huulilevy. Tämä mahdollistaa vedenpinnan

23
nostoa 10 – 20 cm:ä. Annosnopeudet höyrystimen sisällä vaihtelevat välillä 2 – 20 mSv/h
riippuen vedenpinnan korkeudesta ja höyrystimestä. (Monto et al., 2015)
7.2.2

Pääkiertopumpun dekontaminointi

Pääkiertopumpun nostovaiheessa pumppukuopan ympäristön säteilytasot nousevat
huomattavasti, koska pumpun pesä on voimakkaasti kontaminoitunut ja säteilee
avolähteen tapaisesti. Nostaessa asentajien täytyy käyttää hengityssuojainta, sillä
ilmakontaminaation riski on olemassa: pumpun pintojen kontaminaatiotaso voi olla jopa
10 000 Bq/cm2. Noston jälkeen säteilyvalvoja kartoittaa pumpun annosnopeustasot, jotka
ovat

10

–

40

mSv/h

luokkaa.

YD-pumppu

nostetaan

reaktorihalliin

dekontaminointikaivoon, jonka ympärille perustetaan kenkäraja pumpun painepesua
varten. Painepesijällä on varustuksena lisähaalarit, kumikäsineet, kumisaappaat ja
kokonaamari puhaltimella. Dekontaminoinnin ja pesun tavoitteena on saada annosnopeus
tasolle 3 – 8 mSv/h. (Monto et al., 2015)
7.2.3

TE23-säiliö ja TY70-lämmönvaihdin

LO2:n vuosihuollossa 2018 avattiin oranssiksi luokitellussa huoneessa sekä TY70lämmönvaihdin että TE23-säiliö (kuva 7.2). Näistä kahdesta työstä tunnistettiin seuraavat
mahdolliset High Risk -kriteerit: annosnopeus, kontaminaatio, ilmakontaminaatio, hiput
ja säiliötyö. Alustavien mittausten jälkeen työkokonaisuuksille luotiin työkoodit.
Lämmönvaihdintyön hälytysrajat annosnopeudelle ja henkilöannokselle olivat 0,8 mSv/h
ja 0,5 mSv, koska maksimiannosnopeus lämmönvaihtimesta oli 2,5 mSv/h ja
kontaminaatiotaso avatussa järjestelmässä nosti annosnopeuden noin 3 mSv/h:ssa. TEsäiliön maksimiannosnopeudeksi saatiin ulkopuolelta 3 mSv/h, ja sisältä 3 – 15 mSv/h.
Säiliötyölle rajat olivat tämän takia hieman korkeammat: 1,1 mSv/h ja 0,6 mSv. Huoneen
yleistaso oli 600 µSv/h molempien järjestelmien ollessa auki.

24

TY70

TE23

Kuva 7.2. TE23-säiliö- ja TY70-lämmönvaihdintyömaa (Loviisan voimalaitos)

Työmaalle perustettiin tuplakenkäraja: ennen huoneen ovea oli oranssi kenkäraja, jossa
suojavarustevaatimus oli puuvillahanskat ja oranssit kengänsuojat. Tämä mahdollisti vain
huoneen ovella käynnin. Huoneen sisällä oli punainen kenkäraja, jossa suojavarusteena
edeltävien lisäksi oli punaiset kengänsuojat, kertakäyttötossut, paperihaalari, pitkät
kumihanskat ja Proflow-puhallinsetti hiukkassuodattimella ja kokomaskilla. Kuitenkin
täysvarustuksen pukeminen suoritettiin jo ennen huoneeseen menoa, koska huonetila on
hyvin ahdas. Kenkärajojen lisäksi työmaalle kulkua rajoitettiin niin, että aina kun
työvaihetta oli tarkoitus mennä suorittamaan, piti säteilyvalvojan olla antamassa ohjeet.
Säteilyvalvojan tuli olla mukana työmaalla, jos säiliön miesluukulla tai säiliössä
työskenneltiin.
Vuonna 2014 tehtiin sama työ TE23-säiliölle ja tuolloin oli saatu seuraavia tuloksia:
kontaminaatio > 300 Bq/cm2, sisäpinnat ~ tuhansia Bq/cm2, annosnopeus ulkopinnoilta
2,5 mSv/h ja sisältä mitattuna 6,1 mSv/h. Työmaata epäiltiin myös kuuman hipun
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lähteeksi,

kun

työntekijän

kengänpohjasta

löytyi

47 000 Bq:n

hippu.

(Loviisan voimalaitos.)
Taulukkoon 7.1 on kerätty edellä esiteltyjen lisäksi muita tunnistettuja High Risk säteilytöitä. (Kontio et al., 2018.)
Taulukko 7.1. Tunnistettuja High Risk -säteilytöitä (Kontio et al., 2018)

Työ
Laippatason pesu
Pääkiertopumpputyöt (YD)
Höyrystintyöt, sekundääripuoli (YB)
Höyrystintyöt, primääripuoli (YB)
Primääripiirin poistovesien esipuhdistus
-säiliö (TE23) (kuva 7.2)
Aktiivisten vuotojen keruu lämmönvaihdin (TY70) (kuva 7.2)
Neutronivuonanturien veto ja lasku
Reaktorin laippatason olakkeen hionta ja
maalaus

Tunnistetut High Risk -kriteerit
Kontaminaatio, mahdollinen
ilmakontaminaatio, alfa- ja hippuriski
Annosnopeus, kontaminaatio, hippu- ja
alfariski
Säiliötyö, annosnopeus
Annosnopeus, kontaminaatio, mahdollinen
ilmakontaminaatio, hippuriski
Säiliötyö, kontaminaatio, mahdollinen
ilmakontaminaatio, hippuriski
Kontaminaatio, mahdollinen
ilmakontaminaatio, hippuriski
Annosnopeus, kontaminaatio, hippuriski
Kontaminaatio, ilmakontaminaatio
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8

SÄTEILYSUOJELUSUUNNITELMA

Ennen aloituspalaveria säteilyvalvojan tulisi täyttää työstä säteilysuojelusuunnitelma
liitteen 2 avulla, ja liittää se sähköisesti työmääräimeen. Säteilysuojelusuunnitelma
käytäisiin läpi aloituspalaverissa ALARA-tarkistuslistana. Näin ollen työstä on tehty
ennakkoanalyysiä ja säteilysuojelullisesti korkeat riskit on jo tunnistettu. (Kontio et al.,
2018.)
Säteilysuojelusuunnitelma koostuu viidestä osiosta: työn kuvaus, käyttökokemukset,
riskit, säteilysuojelulliset toimenpiteet ja työn keskeyttämisen kriteerit. Työn
kuvauksessa on tärkeää saada tieto, missä ja miten työtä tehdään sekä kuinka kauan.
Nämä

saadaan

työmääräimestä.

selville

helposti

Käyttökokemuksiin

Lomax-laitostietojärjestelmästä
kootaan

esimerkiksi

sähköisestä

annostietoja

ja

päiväkirjamerkintöjä, jotta saadaan ennakkotietoa työstä. Osiossa myös arvioidaan, onko
Loviisan voimalaitoksella tai maailmalla tapahtunut tai sattunut jotain, joka kyseisessä
työssä pitäisi huomioida. Riskit on tarkoitus selvittää ennen aloituspalaveria.
Säteilyvalvojan tehtävänä on käydä työkohteella mittaamassa annosnopeus, mahdolliset
kuumat pisteet sekä selvittää onko työkohteella kontaminaatioriski, esimerkiksi jos
avataan kontaminoitunut järjestelmä. (Kontio et al., 2018.)
Säteilysuojelulliset toimenpiteet tapahtuvat sekä ennen työn aloitusta että työn aikana.
Säteilyvalvojan mittausten perusteella määritetään työkoodin hälytysrajat, mahdollisten
säteilysuojien

rakentaminen,

lisäkenkärajan

tarve

ja

millaiset

suojavarusteet

työntekijöillä tulee olla. Työn luonteesta riippuen tarvetta voi olla myös työn aikana
suoritettaville lisämittauksille tai välisiivouksille. Palosuojelun tulee suorittaa
happimittaus ja säteilyvalvojan ilmakontaminaatiomittaus ennen säiliössä työskentelyä.
High Risk -töihin voidaan myös erikseen nimetä työstä vastaava säteilyvalvoja.
(Kontio et al., 2018.)
Yksi työn keskeisin keskeyttämisen kriteeri on elektronisen dosimetrin hälyttäminen. Edosin hälyttäessä on työt lopetettava turvallisesti, työkohteelta poistuttava ja otettava
yhteys säteilysuojeluun. Säteilyvalvoja voi antaa erillisiä ohjeita elektronisen dosimetrin
hälytyksiin reagoinnista. (Hyypiä, 2018.) Mikäli olosuhteet työkohteella muuttuvat,
täytyy

työn

suorittaminen

arvioida

uudelleen.

Myös

High high -tason
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henkilökontaminaatiohälytys aiheuttaa työn hetkellisen keskeyttämisen. Tällöin
säteilyvalvoja keskustelee työntekijän kanssa ja he pohtivat yhdessä, mistä yli 4 000 Bq:n
hälytys on voinut aiheutua. Jos tämän tason hälytys on iholla, täytyy tapauksesta luoda
henkilökontaminaatioraportti. Työhön liittyvien sovittujen rajojen ylittäminen, kuten
esimerkiksi työkoodin annosrajan tai päiväannosrajan (1 mSv) ylitys, keskeyttää työn.
Säteilyvalvoja päättää toimenpiteistä tapauskohtaisesti. Näillä alemmilla annosrajoilla
pyritään

estämään,

ettei

työntekijä

ylitä

vuosiannosrajaa 13 mSv. (Kontio et al., 2018)

Loviisan

voimalaitoksen

asettamaa
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YHTEENVETO

Työn ensimmäisessä osassa käsiteltiin laitoksella yleisimmin esiintyvät säteilylajit sekä
kontaminaatio. Säteilylajeista merkittävimmän annosnopeuden aiheuttaa γ-säteily ja
kontaminaation tasoa nostaa huomattavasti γ- ja β-säteily. Laitoksen yleisimmät
korroosiotuotteet,

124

Sb,

122

Sb,

60

Co ja

110m

Ag, aiheuttavat valtaosan laitoksen

säteilyannoksista.
Toisessa osassa keskityttiin töihin, joiden työmääräin vaatii säteilytyöluvan.
Työmääräinprosessissa käytiin läpi työmääräimen luominen havaintoraportin pohjalta,
säteilytyöluvan liittäminen työmääräimelle sekä aloitusluvan antaminen työlle.
Työmääräinkäsittelyyn halutaan saada lisättyä säteilysuojelullisesti korkean riskin työt.
Säteilysuojelullisesti korkean riskin töille eli High Risk -säteilytöille määriteltiin kriteerit
niiden tunnistamista varten. High Risk -kriteereiksi valittiin annosnopeus, kontaminaatio,
säiliötyö, ilma- ja alfakontaminaatio, aktiiviset hiput ja uusi työ. Annosnopeudelle rajaksi
asetettiin yli 5 mSv/h ja kontaminaatiolle yli 400 Bq/cm2. Uusi työ luokitellaan High
Risk -säteilytyöksi, jos työn annosnopeus- ja kontaminaatiotasoarvio ylittää niille asetetut
High Risk -rajat.
High Risk -säteilytöitä varten luotiin erillinen säteilysuojelusuunnitelman pohja, jonka
säteilyvalvoja

täyttää

mittausten

ja

tunnistettujen

riskien

perusteella.

Säteilysuojelusuunnitelman avulla työstä tunnistetaan säteilysuojelullisesti korkeat riskit,
ja ne saadaan paremmin työntekijöiden tietoon aloituspalaverissa.
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LIITE 2 SÄTEILYSUOJELUSUUNNITELMA
SÄTEILYSUOJELUSUUNNITELMA
Sisältö:
1. Työn kuvaus
•

Työmääräimen numero
Työhön liittyvät muut työt ja niiden työmääräinnumerot

•

Sijainti
Tehdäänkö työ yhdessä tai useammassa huoneessa?
Huoneiden huoneluokitukset

•

Mikä järjestelmä?

•

Arvioitu kesto
Missä tunnit tehdään?

•

Työn vaiheet listauksena (Lomax:sta)

2. Käyttökokemukset
•

Etsiä annostiedot QlikView:sta ja DosiServ:stä

•

Arvioida, onko meillä tai maailmalla tapahtunut tai sattunut jotain, joka tässä
kyseisessä työssä pitäisi huomioida

•

-

Sisäiset käyttötapahtumat: KT-raportit, havaintoilmoitukset ja JIT-raportit

-

Ulkoiset käyttötapahtumat: WANO ja IRS-raportit

Vastaavista töistä etsitään kirjauksia päiväkirjasta ja Lomax:sta
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3. Riskit
•

→ Selvitä ennen aloituspalaveria

•

Annosnopeus
Selvitä työkohteen annosnopeus. Ylittyykö annosnopeus > 5 mSv/h? Onko
työkohteen läheisyydessä kuumia pisteitä?

•

Kontaminaatio
Arvioi

työkohteen

kontaminaatiotaso.

Ylittyykö

pintakontaminaatio

> 400 Bq/cm2?
Järjestelmien luokittelu kontaminaatiotason perusteella (lista)
•

Ilmakontaminaatio
Voiko työssä esiintyä ilmakontaminaatiota? (Hionta, ahdas tila, paineilman
käyttö, erittäin kontaminoituneet pinnat (> 400 Bq/cm2), puhdistus)

•

Säiliötyö
Voidaanko sulkea pois, että säiliö ei ole aktiivinen?

•

Muut
-

Uusi työ
Uusi työ → arvioida konservatiivisesti annosnopeus ja kontaminaatiotaso,
mikäli niitä ei ole tiedossa

-

Alfakontaminaatio
Jos on tunnistettu polttoainevuoto
Järjestelmien luokittelu kontaminaatiotason perusteella (liite 3)
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-

Hiput
Järjestelmien luokittelu kontaminaatiotason perusteella (liite 3)

•

Missä vaiheessa työn riskit muuttuvat, jos muuttuvat?

4. Säteilysuojelulliset toimenpiteet
•

Annosnopeus
-

Mittaus (mSv/h)

-

Annosarvio (manmSv)

-

Työkoodit
Onko työ osa jotakin kokonaisuutta? Vaatiiko työ oman työkoodin?

-

E-dosin hälytysrajat
Alustavien mittausten perusteella määritetyt

-

Erikoisdosimetrit
Esimerkiksi sormi- tai silmädosimetri, jos epäillään niihin kohdistuvan
enemmän annosta

-

Annosseuranta
Henkilöannos, päiväannosraja (1 mSv), laitoskohtainen vuosiannosraja
(13 mSv)

-

Säteilysuojat
Arvio suojauksen tarpeesta, ja sen vaatimat järjestelyt
(esim. telineiden tarve)

-

Kuumat pisteet

-

Low dose rate -area
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•

Kontaminaatio
-

Mittaus (Bq/cm²)

-

Lisäkenkäraja

-

Suojavarusteet
Lisähaalari, kengänsuojat, erilaiset käsineet, hengityksensuojain

•

-

Paikallispoisto

-

Lisämittaukset (työn aikana)

-

Välisiivoukset

Säiliötyö
-

Annosnopeusmittaus (mSv/h)

-

Kontaminaatiomittaus (Bq/cm²)
Ilmakontaminaatio (Bq/m3)

•

Happimittaus (Palosuojelu)

Muut
Erikseen nimetty työstä vastaava säteilyvalvoja

5. Työn keskeyttämisen kriteerit
•

High High -henkilökontaminaatiohälytys
Onko hälytys iholla? Mistä kyseinen hälytys voisi johtua? Pohdintaa
työntekijän kanssa.

•

Olosuhteiden muutos
Työn uudelleen arviointi

•

Sovittujen rajojen ylittäminen
Päiväannosraja, laitoskohtainen vuosiannosraja
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LIITE 3 JÄRJESTELMIEN MÄÄRITTELYT JA KONTAMINAATIOARVIOT

