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Työssä tehtiin vertailu Serpentin ja MCNP:n välillä säteilyturvallisuuteen liittyvässä las-

kentatapauksessa. Vertailun tuloksien perusteella muodostettiin arvio Serpent-koodin so-

veltuvuudesta käytännön säteilyturvallisuuden työhön. Vertailutapauksena oli Loviisan 

ydinvoimalaitoksen vakavan reaktorionnettomuuden aikaisen gammasäteilyä mittaavan 

päästöilmaisimen sijoitus- ja suorituskykyanalyysi.  

Ilmaisimelle määritettiin optimaalisin sijoituspaikka ja säteilysuojaus suorittamalla las-

kentakoodeilla annosnopeusmäärityksiä ilmaisimen mahdollisille sijoituspaikoille. Suun-

nitellussa sijoituspaikassa ilmaisimelle määritettiin mittausalueen rajat sekä laskettiin il-

maisimen havaitsemistehokkuuskäyrä. Laskentakoodeille suoritettiin myös erillinen ver-

tailu sirontatapauksessa, jossa pyrittiin vertailemaan koodien laskennallista suoritusky-

kyä sekä analogisessa että varianssinvähennystä käyttävässä laskennallisesti haasteelli-

sessa tapauksessa. 

Työssä onnistuttiin suunnittelemaan päästöilmaisimelle sijoituspaikka, joka täyttää sille 

asetetut säteilyturvallisuusvaatimukset. Ilmaisin kykenee tuottamaan päätöksentekoa tu-

kevaa dataa häiriintymättä onnettomuusolosuhteista. Analogisissa laskuissa Serpentin 

suoritusnopeus oli samalla tasolla MCNP:n kanssa. Vaikka Serpentin gammalaskentamo-

duuli oli työn aikana vielä kehityksen alla, sillä pystyttiin suorittamaan kaikki halutut 

annosnopeuslaskennat, jotka olivat haasteellisia tehdä myös MCNP:llä. Serpentin suu-

rimmaksi kehityskohteeksi osoittautui varianssinvähennys. Serpent todettiin yleisesti 

käyttökelpoiseksi gammasäteilyn mallintamisessa. 
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Comparison between Serpent and MCNP was made using a radiation safety related cal-

culation case. An assessment of Serpent's suitability for use in practical radiation safety 

work was done on basis of the comparison. The case used for the comparison was a place-

ment- and performance analysis of a gamma detector used for monitoring radioactive 

releases during a severe reactor accident.  

The most optimal placement and radiation shielding for the detector was determined by 

performing radiation dose rate calculations in candidate places using both codes. Meas-

uring range and detection efficiency of the detector in chosen place were calculated. Also 

a separate computational performance comparison was done for the calculation codes 

both in an analog case and in a computationally challenging case using variance reduction 

techniques. 

A placement for the radioactive release detector fulfilling all requirements from the point 

of radiation safety was successfully designed. The detector will be able to provide reliable 

data to support decision making in accidental conditions. In analog calculations Serpent's 

performance was on a par with that of MCNP's. Even though the radiation calculation 

module of Serpent is still under development, it was successfully used to perform all de-

sired radiation dose rate calculations, which were challenging even with MCNP. Variance 

reduction was determined to be the biggest development area for Serpent. Overall, Ser-

pent was found to be generally useful in modelling gamma radiation. 
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m massa   [kg], [t] 

 integroitu massavirta  [kg] 

p paine   [bar] 

t aika   [a], [d], [h], [min], [s] 

V tilavuus   [m3] 

W partikkelin paino  [-] 

Z järjestysluku   [-] 

Kreikkalaiset aakkoset 

θ kulma   [°] 

ξ satunnaisluku  [-] 

Σ makroskooppinen vaikutusala [1/m] 

Φ partikkelivuo   [1/m2] 

Ω avaruuskulma  [sr] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lyhenteet 

CAD   computer-aided design 

CFE   collision flux estimator 

ei julk.   ei julkaistu/julkinen 

FOM   figure of merit 

GVR    global variance reduction 

HEPA   high efficiency particulate air 

HPC   high-performance computing 

LBLOCA   large-break loss-of-coolant accident 

LO1   Loviisa 1 -laitosyksikkö 

LO2   Loviisa 2 -laitosyksikkö 

MBLOCA   medium-break loss-of-coolant accident 

MCNP   Monte Carlo N-Particle 

TH   reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmä 

TL21   ulomman välitilan alipainejärjestelmä 

TL22   suojarakennuksen alipainejärjestelmä 

TL23   suojarakennuksen huoltoilmastointijärjestelmä 

TLE   track-length flux estimator 

SAM   severe accident management 

VTT   Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

XU   ulomman välitilan sprinklerijärjestelmä 

YVL-ohje   ydinturvallisuusohje 
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1 JOHDANTO 

Suomessa käytettiin 85 TWh sähköä vuonna 2017 ja siitä 25,3 % tuotettiin ydinvoimalla 

(Hakala 2018). Jokaisella eri energiantuotantomuodolla on omat haasteensa päästöjen, 

kulujen, poliittisen ilmapiirin, ympäristövaikutusten sekä työturvallisuuden suhteen. 

Moni konventionaalinen polttoon perustuva laitos joutuu panostamaan pienhiukkas- ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviin toimiin. Pienhiukkaspäästöt ovat tervey-

den kannalta merkittäviä; vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan pelkästään Yhdys-

valloissa 52 000 henkeä kuolee ennenaikaisesti hiilivoiman aiheuttamiin pienhiukkas-

päästöihin vuodessa. (Caiazzo et al. 2013) Myös ydinvoiman käyttöön liittyy riskejä, 

jotka toteutuessaan kykenevät aiheuttamaan paljon vahinkoa. Kuuluisimpia esimerkkejä 

näistä ovat Tšernobyl ja Fukushima. Ydinvoima on kuitenkin tähän mennessä ollut kai-

kista vähiten kuolonuhreja tuotettua energiayksikköä kohden vaatinut energiamuoto 

(Conca 2012).  

Ydinenergia on ollut pitkään houkutteleva tasaisen ja hiilidioksidivapaan energian muoto. 

Polttovoimalaitoksissa kemiallisten sidosten muodostumiset ja katkeamiset mitataan 

elektronivolteissa molekyyliä kohti ja ydinreaktorissa sen sijaan fissiorektioiden tuotta-

maa energiaa noin kahdessa sadassa megaelektronivoltissa halkeavaa ydintä kohti. Tästä 

syystä ydinpolttoaine on hyvin energiatiheää, minkä vuoksi polttoainetta tarvitaan huo-

mattavasti vähemmän kuin perinteisissä polttoon perustuvissa energiantuotantomuo-

doissa. 

Vähäinen polttoaineen tarve ilmenee myös vähäisenä jätemääränä. Ydinenergian tuotto 

aiheuttaa kaiken kaikkiaan 200 t/TWh kiinteitä jätteitä ml. laitosten käytöstäpoisto, mikä 

on suhteellisen vähän verrattuna hiilivoimaan, jonka tuhkajätteet ovat 90 kt/TWh ja hiili-

dioksidipäästöt 1600 kt/TWh. Osa ydinvoimalassa tuotetusta kiinteästä jätteestä tulee lop-

pusijoittaa radioaktiivisuuden vuoksi. Ydinenergia ei kuitenkaan ole ainoa loppusijoitet-

tavan jätteen tuottaja, vaan muilta teollisuuden aloilta tulee maailmanlaajuiseesti yhteensä 

pelkästään elohopeaa samoissa määrin, mitä ydinvoimalla tuotetaan korkea-aktiivista jä-

tettä. Toisin kuin ydinjätteen, elohopean vaarallisuus ei katoa ajan kanssa. (NEA 2010) 
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Samalla kun fissio on ydinvoimalan lämmönlähde sähköntuottoon, sen tuottama radioak-

tiivisuus on kuitenkin myös haittapuolena jäljelle jäävien fissiotuotteiden ja neutroniak-

tivointituotteiden muodossa. Vaikka kaikki radioaktiivisuus vähenee lopulta vaaratto-

maksi, on olemassa sellaisia nuklideja, joiden puoliintumisajat ovat tarpeeksi lyhyitä ol-

lakseen voimakkaasti säteileviä, mutta tarpeeksi pitkiä aiheuttaakseen lyhyen aikavälin 

haasteita loppusijoittamisen ja laitosten käytöstä poiston kannalta.  

Ydinpolttoaineen ollessa hyvin tiheä energianlähde ja radioaktiivisten aineiden kasaudut-

tua siihen tehokäytön aikana, se on myös mahdollisessa vakavassa reaktorionnettomuu-

dessa hyvin vaarallinen radioaktiivisten päästöjen lähde. Käytetty polttoaine tuottaa läm-

pöä vielä tehokäytön loputtua niin paljon, että sille on järjestettävä erikseen tehokas ja 

monin tavoin varmennettu jäähdytys. Mikäli jäähdytys ei toimi, polttoaine sulaa ja näin 

vapauttaa merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita suojarakennukseen. 

Radioaktiivisia aineita muodostuu pääasiassa polttoainesauvojen sisään, missä ne pysyvät 

pakattuina aina tehoajosta loppusijoitukseen. Radioaktiivisia aineita syntyy myös pieniä 

määriä polttoaineen ulkopuolella mm. neutronisieppausreaktioissa. Nämä nuklidit kul-

keutuvat eri reittejä pitkin voimalaitoksen järjestelmiin, millä on vaikutusta säteilyturval-

lisuuteen. Ydinvoimalaitoksissa säteilyn tasoa valvotaan jatkuvatoimisilla mittauksilla 

laitoksilla ja niiden ympäristössä. Radioaktiivisten päästöjen määrää valvotaan jatkuva-

toimisilla ilmaisimilla ja näytteenottolaitteilla.  

Säteilyturvakeskuksen valmistelemien ydinturvallisuusohjeiden (YVL-ohjeet) mukaan 

ydinvoimalaitoksella on oltava säteilymittauksia eri tarpeisiin ja osan mittauksista on pys-

tyttävä toimimaan kaikissa tilanteissa sekä tuottamaan päätöksentekoa tukevaa tietoa. On-

nettomuustilanteiden varalta asennettujen mittausten on kyettävä riittävällä tarkkuudella 

havaitsemaan myös kaikista suurimmat mahdolliset päästöt häiriöttä. 

1.1 Työn aihe 

Diplomityössä verrataan kahta Monte Carlo -laskentamenetelmään perustuvaa laskenta-

koodia ydinvoimalaitoksen onnettomuudenaikaisten päästöjen mittaamiseen tarkoitetun 
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ilmaisimen sijoitus- ja suorituskykyanalyysissä. Toinen näistä on vakiintunut vuosikym-

menien aikana kehitetty yhdysvaltalainen MCNP, joka on hyvin yleiskäyttöinen moneen 

käyttötarkoitukseen tehty laskentakoodi. MCNP on Fortumin rutiinikäytössä ja on todettu 

hyväksi sekä luotettavaksi. MCNP:tä käytetään tässä työssä referenssikoodina. Toinen 

laskentakoodi on VTT:n Serpent, jonka gammalaskenta on suhteellisen uusi ominaisuus 

ja edelleen kehityksessä. 

Fortum haluaa selvittää, onko Serpentistä rutiinikäyttöön säteilyturvallisuuden saralla. 

Etuja haetaan mm. sekä laskentanopeudesta, sillä Serpent on ollut MCNP:tä nopeampi 

reaktorifysiikan sovelluksissa. Serpentin käyttökelpoisuutta selvitetään vertaamalla 

MCNP:n ja Serpentin tuloksia ajamalla kummallakin samoja simulaatioita. Lisäksi työssä 

tehdään havaintoja Serpentin mahdollisista kehityskohteista. Erityistä huomiota työssä 

kiinnitetään laskentakoodien varianssinvähennystekniikoihin, jotka on käsitelty luvussa 

4.6. 

Ilmaisinanalyysi on ratkaisuluonteeltaan iteratiivinen, moniportainen ja vaatii laskenta-

koodeilta tehokasta laskenta-aikaa vähentävää varianssinvähennystä. Työssä ei suoriteta 

laskentaa muille säteilylajeille kuin gammalle, ja täten Serpentin ominaisuuksia säteily-

turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa vertaillaan vain gammasäteilyn suhteen. Serpen-

tissä ei ollut diplomityön aikana kykyä mallintaa beeta- tai alfasäteilyä, eikä näitä myös-

kään katsottu tarpeellisiksi analysoida niiden lyhyen kantaman vuoksi. 

YVL-ohjeistuksen mukaan laitoksen radioaktiivisten päästöjen mittaukset on toteutettava 

siten, että myös vakavassa reaktorionnettomuudessa, jossa huomattava osa reaktorissa 

olevasta polttoaineesta menettää alkuperäisen rakenteensa, tiedettäisiin päästöjen määrä 

riittävällä tarkkuudella. Lisäksi tällaisten mittausten tulee täyttää yksittäisvikakriteeri 

(YVL C.3 § 519). Käytännössä mittaukset on siis kahdennettava redundanssiperiaatteella, 

eli rinnakkaisilla mittauksilla.  

Osa Loviisan ydinvoimalaitoksen nykyisistä jatkuvatoimisista onnettomuudenaikaista 

gammasäteilyä mittaavista päästöilmaisimista on laitoksen alkuaikoina sijoitettu poistoil-
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mapiipun alaosaan sen ajan parhaan tiedon valossa. Poistoilmapiipun mittauksia kahden-

tavat mittaukset sijoitettiin apurakennuksesta poistoilmapiippuun vievään vaakasuoraan 

kanavaan 2000-luvun alussa säteilymittausten uusintaprojektin yhteydessä. 

Nykyään ymmärretään paremmin onnettomuudenaikaista reaktorihallissa ja muualla suo-

jarakennuksessa olevan aktiivisuuden aiheuttamaa skyshine-ilmiötä ja sen vaikutusta mit-

tareiden toimintaan. Lisäksi laitoksella on tiedostettu ja tunnistettu muita vakavien reak-

torionnettomuuksien aikana esiintyviä säteilykeiloja, jotka voivat vaikuttaa nykyisten il-

maisimien näyttämiin merkittävästi. Ilmaisimiin vaikuttava taustasäteily johtaa liian suu-

reen päästöarvioon ja vaikeuttaa pienimpien päästöjen tunnistamista. Täten selvitetään 

nykyisten mittareiden sijoituspaikkojen soveltuvuutta, sekä kartoitetaan uusia mahdolli-

sia sijoituspaikkoja, mikäli nykyiset eivät sovellu. 

1.2 Työn tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoitteena on suorittaa päästöilmaisimelle sijoitus- ja suorituskyky-

analyysi tehden samalla kahden eri laskentakoodin vertailu. Koodien tarkastelu säteily-

turvallisuuden näkökulmasta tehdään Loviisan voimalaitoksen poistoilmapiipun kum-

mankin laitoksen onnettomuuden aikaisten gammasäteilyä mittaavien päästöilmaisimien 

sijoituspaikoista. Hyvien sijoituspaikkojen löydyttyä pyritään selvittämään myös mah-

dollista säteilysuojauksen tarvetta ja suojauksen vaikutusta ilmaisimen näyttämään. Il-

maisimelle suoritetaan myös ilmaisinanalyysi, jossa selvitetään ilmaisimen herkkyys eri 

gammaenergioille, ja määritetään ilmaisimelta vaadittava mittausalue. 

MCNP:tä käytetään työn jokaisessa vaiheessa, ja sillä suoritetaan kaikki laskennat. Ser-

pentiä käytetään osassa laskentoja tuloksien vertaamista varten. Osa Serpentillä suorite-

tuista laskennoista on luonteeltaan haastavia varianssinvähennyksen osalta, ja niiden 

avulla pystytään sanomaan, voidaanko Serpentiä käyttää säteilyturvallisuuden lasken-

noissa. 
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Lisäksi laskentakoodeille suoritetaan erillinen laskennallisen suorituskyvyn vertailu yk-

sinkertaistetussa tapauksessa. Tällä vertailulla nähdään, kumpi laskentakoodi on ajalli-

sesti tehokkaampi eli taloudellisempi saamaan oikeita tuloksia sekä ilman varianssinvä-

hennystekniikoita että varianssinvähennystekniikoiden kanssa. 

1.3 Työn rakenne 

Työ koostuu neljästä osakokonaisuudesta. Ensimmäinen on kirjallisuusosuus, jossa käy-

dään läpi yleisesti taustaa ja teoriaa, joihin kuuluvat mm. säteilyilmaisimien toimintape-

riaate, Monte Carlo -laskenta ja siihen liittyvät koodit, sähkömagneettisen säteilyn vuo-

rovaikutus materian kanssa, voimalaitoksen rakenne ja päästömittaukset.  

Toinen osuus koostuu diplomityön säteilyanalyysistä, jossa valitaan tarkasteltavat onnet-

tomuusolosuhteet, määritetään lähdetermi sekä tunnistetaan päästöreitit ja suurimmat sä-

teilykeilat. Muodostettujen säteilytermien perusteella lasketaan kummallakin laskenta-

koodilla onnettomuudenaikaisen taustasäteilyn annosnopeuksien suuruudet niissä osissa 

laitoksia, minne uusi päästöilmaisimin voitaisiin sijoittaa, ja lopuksi valitaan ilmaisimelle 

sopivin sijoituspaikka. 

Kolmannessa osuudessa tarkastellaan lähemmin ilmaisinta, sen suojausta ja toimintaa. 

Ilmaisimen säteilysuojaus suunnitellaan, ja sen toimivuus varmistetaan laskennoilla. Il-

maisimen mittausalueet määritetään ohjeistuksiin, olosuhteisiin sekä olemassa oleviin 

mittauksiin perustuen. Viimeiseksi ilmaisimelle tehdään MCNP:llä herkkyysanalyysi, 

jossa määritetään ilmaisimen näyttämän ja päästöjen suuruuden välinen suhde. 

Viimeisessä osuudessa tehdään lopullinen yhteenveto tehdystä vertailusta sekä säteilyil-

maisimen sijoitus- ja suorituskykyanalyysin tuloksista. Johtopäätöksissä annetaan suosi-

tukset Serpentin käytöstä säteilyturvallisuuden laskuissa ja todetaan Serpentin vahvuudet 

ja kehityskohteet. 
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2 LOVIISAN VOIMALAITOS 

Loviisan voimalaitos on Hästholmenin saaressa sijaitseva ydinvoimala, johon kuuluu 

kaksi VVER-440 primäärijärjestelmällä olevaa reaktoriyksikköä, jotka tuottavat kumpi-

kin yli 500 MW sähkötehoa bruttona, ja joiden yhteinen vuosittainen sähköntuotto on n. 

8000 GWh (Fortum 2019). Laitokset ovat olleet käytössä vuodesta 1977 (LO1) ja 1980 

(LO2), ja niillä on käyttölupaa 2027 ja 2030 asti (TEM 2007).  

2.1 Laitoksen yleiskuvaus 

Loviisan voimalaitos koostuu fyysisesti erilleen rakennetuista voimalaitosrakennuksista, 

jotka on yhdistetty toisiinsa maanalaisin tai maanpäällisin kulkukäytävin. Voimalaitos-

kokonaisuuteen kuuluu turbiinirakennus, jossa sijaitsevat kummankin laitosyksikön tur-

biinit, joita on yhteensä neljä linjaa. Kummallakin laitosyksiköllä on oma erillinen reak-

torirakennus ja sen vieressä kummallakin laitosyksiköllä oma apurakennus. Laitosyksi-

köillä on myös yhteinen poistoilmapiippu (Kuva 1). 

 

Kuva 1: Kuva Loviisan ydinvoimalan laitosalueesta (Fortum 2019). 

 

Loviisan laitostyyppi on painevesireaktori, eli laitoksella on erikseen primääripiiri, jossa 

vesi kiertää nestemäisenä korkeassa paineessa. Sekundaarijärjestelmässä on alhaisempi 

paine. Sen vesi höyrystetään primääri- ja sekundaaripiirien välissä olevilla höyrystimillä. 
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Höyrystynyt vesi johdetaan turbiiniin, joka pyörittäessään generaattorin roottoria tuottaa 

sähköä valtakunnan verkkoon. 

Laitosyksiköiden primäärijärjestelmän ja voimalaitosprosessin pääkomponentit tuotiin 

Neuvostoliitosta, mutta länsimainen suojarakennus rakennettiin primäärijärjestelmän ym-

pärille. Neuvostoliittolainen primäärijärjestelmä oli paineastian korkeuden ja kuuden suu-

ren makaavan höyrystimen takia suuri, ja siten suojarakennuksen piti olla suurempi kuin 

länsimaisissa painevesilaitoksissa. Loviisan laitoksessa on onnistuneesti yhdistetty Neu-

vostoliiton primäärijärjestelmän teknologia länsimaiseen turvallisuusajatteluun suojara-

kennuksella, jonka koko saatiin pidettyä suhteellisen pienenä Westinghouse-yhtiön jää-

lauhduttimilla, joilla mahdollistettiin myös tarpeeksi alhainen onnettomuudenaikainen 

maksimipaine suojarakennuksen kestävyyden varmistamiseksi. Loviisan laitos olikin 

ydinvoimalaitoksena ensimmäinen maailmassa, jossa itäinen ja länsimainen teknologia 

yhdistyivät, ja se on siitä lähtien toiminut huipputason tuotantolaitoksena. (Michelsen 

2005)  

2.2 Laskennassa käytetty laitosmalli 

Työssä laskentaa varten käytetty MCNP-malli (Kuva 2) laitoksesta on kehitetty monen 

vuoden aikana, ja tähän työhön sitä on vielä erikseen muokattu lisäämällä huonetiloja 

voimalaitoksen apurakennuksiin radioaktiivisten päästöjen kulkeutumisreittejä silmällä-

pitäen. Sama malli käännettiin diplomityötä varten Serpent-ohjelmalle. Huomioitavaa on 

että, vaikka Serpentin ja MCNP:n geometriamäärittelyt ovat hyvin samanlaisia, käännös 

yhdestä koodista toiseen voi olla haasteellista, mikäli käytössä on sellaisia lisäkomentoja, 

joita ei toisessa koodissa ole, tai jotka toimivat eri tavalla. Iso osa kääntämisestä tehtiin 

manuaalisesti. MCNP-mallissa on kaiken kaikkiaan yli 600 erillistä materiaalisolua ja yli 

2000 pintaa niitä määrittelemään. Tässä työssä viitatessa koordinaatteihin karteesisen 

geometrian origo on LO2:n reaktorirakennuksen keskellä merenpinnan korkeudella. Kor-

keuksista ja rakennusten kerroksista puhutaan tasoina (esim. taso +12.40 m). 
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Kuva 2: XY-leikkauspiirros MCNP-mallista +17.00 m tasolta. Vihreällä värillä on merkitty ne tilat, jotka 

tutkitaan uusien ilmaisimien mahdollisina sijoituspaikkoina. LO2:n reaktorirakennus on kuvan oikeanpuo-

leinen pyöreä rakennus, ja LO1:n reaktorirakennus on vasemmanpuoleinen pyöreä rakennus. 

2.3 Säteilyturvallisuus 

Radioaktiivisten päästöjen mittaus sekä normaalitoiminnan aikana että onnettomuustilan-

teen aikana on tärkeää, jotta voidaan arvioida päästöjen vaikutus ympäristöön ja väestöön. 

Väestön altistumiseen onnettomuustilanteessa vaikuttavat vapautuneen päästön määrä, 

vapautuneet nuklidit, suojaustoimet, altistusaika sekä vallitseva säätila. Ilmaisimen sijoi-

tus- ja suorituskykyanalyysin tärkeys piilee siinä ilmaisimen tuottamassa luotettavassa 

mittausdatassa, joka toimii päätöksenteon tukena mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Väestön evakuointia ja jälkitoimenpiteitä voidaan tarkentaa ja ohjata paremmin, kun tie-

detään päästöjen kokoluokka. 

2.3.1 Radioaktiiviset päästöt ilmaan normaalikäytössä 

YVL-ohjeen C.3 § 322 mukaan laitoksen luvanhaltijan on asetettava vuosittaisille pääs-

töille säteilyannosten tavoitearvot, jotka pyritään alittamaan ja joiden perusteella pyritään 

jatkuvasti kehittämään toimintaa. 
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Normaalikäytössä päästöraja Loviisan voimalaitoksen vuotuisille fissio- ja aktivoitumis-

kaasuille on 1,40E+16 Bq (Kr-87 ekv.) ja jodeille 2,20E+11 Bq (I-131 ekv.). Nämä pääs-

törajat on johdettu YVL-ohjeen C.4 vaatimuksesta 107, jonka mukaan eniten altistuvalle 

ihmiselle vuosiannoksen on jäätävä alle 0,1 mSv. Fortumin omana päästötavoitteena on, 

että ympäristön väestön eniten altistuvaa ryhmää edustavalle henkilölle aiheutuu enintään 

0,01 mSv säteilyannos vuodessa. (Kopisto 2017, ei julk.) 

Vuonna 2017 toteutuneet päästöt ilmaan olivat Kr-87 ekv:lle 4,84E10+12 Bq ja jodeille 

9,75E10+5 Bq. Ilmaan menneistä päästöistä aiheutui laskennallisesti yhteensä 0,19 μSv 

vuosiannos. Toteutuneet päästöt ilmaan ovat siis merkittävästi pienempiä päästötavoittei-

siin ja erityisesti päästörajoihin verrattuna. (Kopisto 2017, ei julk.) 

Nämä edellä mainitut päästöt ovat kuitenkin kokoluokassaan niin pieniä, että niitä ei pys-

tytä työssä tarkasteltavilla ilmaisimilla havaitsemaan niissä olevien voimakkaiden sisäis-

ten lähteiden sekä ilmaisimen vankan rakenteen vuoksi. Normaalitoiminnan päästöt mi-

tataan erikseen omalla normaalitoiminnan aikaisella päästömittausjärjestelmällä, jota kä-

sitellään alaluvussa 3.2.1. 

2.3.2 Radioaktiiviset päästöt vakavassa reaktorionnettomuudessa 

Tässä työssä käsiteltäviksi onnettomuustapauksiksi on valittu 220 cm2 LBLOCA ja 

22 cm2 MBLOCA yhdistettyinä sähkönmenetyksen tuottamaan hätäjäähdytyksen puuttu-

miseen. Onnettomuusskenaariot valittiin siksi, että kyseessä on kaksi hyvin pahaa onnet-

tomuustyyppiä, jotka kehittyvät nopeasti ja johtavat merkittäviin määriin radioaktiivisia 

päästöjä, ja ovat samalla siis sopivia skenaarioita onnettomuudenaikaisen päästömittaus-

laitteiston suunnittelemiseen. Nämä ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä onnetto-

muuksia. 

Kun nuklideja vapautuu sulavasta reaktorisydämestä, niitä pääsee vuotavan primääripii-

rin ja paineastian paineenalennuksen kautta suojarakennuksen sisäilmaan, lattialle ja sei-

nille. Suojarakennuksen sisällä nuklidit kerääntyvät eri paikkoihin veden tai höyryn mu-
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kana nuklidien kemiallisista ominaisuuksista riippuen. Vakavassa onnettomuudessa suo-

jarakennuksen sisäilma on hyvin kosteaa ja kosteutta tiivistyy suojarakennuksen seinille 

ja lattialle. Jalokaasut ja osa jodeista jäävät ilmaan, kun taas loput jodit ja muut aerosolit 

kerääntyvät veteen. Esimerkiksi segmenttitilan pohjalle, sisempään välitilaan sekä höy-

rystintilan lattialle kertyy voimakkaasti säteilevät vesikerrokset. Suojarakennuksen eri ti-

lat on käsitelty tarkemmin alaluvussa 6.2. 

Ulommasta välitilasta päästöillä on kaksi reittiä ympäristöön. Päätoiminen reitti on TL21-

ilmastointijärjestelmän kautta suodatettuna, mitattuna ja hallittuna päästönä ympäristöön. 

Onnettomuustilanteessa suojarakennuksen paineen nousua voidaan rajoittaa suojaraken-

nuksen ulkopuolisella XU-ruiskutusjärjestelmällä. Mikäli suojarakennuksen paine nou-

see liian korkeaksi, reaktorirakennuksen sivussa olevan luukut avataan manuaalisesti XU-

ruiskutusta edeltävänä toimenpiteenä, jolla estetään jäähdytyksestä muodostuva pai-

neisku ja varmistetaan suojarakennuksen eheys, tällöin päästö tapahtuisi luukkujen 

kautta. 

Tässä työssä keskitytään TL21-järjestelmän kautta poistoilmapiippuun meneviin vaka-

vien reaktorionnettomuuksien päästöihin, koska ne ovat todennäköisimpiä ja niitä pysty-

tään päästöilmaisimilla mittaamaan. Myös pienemmissä päästöjä aiheuttavissa onnetto-

muuksissa TL21 on todennäköisin päästöreitti, mutta niiden päästöt eivät olleet mitoitta-

via ilmaisimen tarkasteltavien ominaisuuksien kannalta. Työssä käsitellyissä onnetto-

muusskenaarioissa reaktorin suojarakennus eristetään automaattisesti osana onnettomuu-

den hallintatoimia. Suojarakennus ei kuitenkaan ole täysin tiivis vaan sille on määritelty 

suunnitteluvuotokoko (Vuorenmaa 2013, ei julk.). Suojarakennuksen vuodoista johtuen 

radioaktiivisuutta kulkeutuu suojarakennusta ympäröivään ulompaan välitilaan, josta se 

menee TL21-järjestelmään. 

3 SÄTEILYILMAISIMET 

Säteilyilmaisimia käytetään teollisuudessa ja lääketieteessä ionisoivan säteilyn havaitse-

miseen. Säteilyilmaisimia on monta eri tyyppiä ja niillä on lukuisia eri käyttötarkoituksia. 
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Moni ilmaisin on suunniteltu havaitsemaan vain jotain tiettyä säteilylajia; esim. alfa-, 

beeta-, tai gammasäteilyä. Ilmaisimia tehdään myös erilaisiin käyttötarkoituksiin, jotkut 

ovat käsikäyttöisiä ja jotkut kiinteästi asennettuja. Tämän työn kohteena oleva ilmaisin 

on kiinteästi asennettu γ-säteilyä havaitseva jatkuvatoiminen ionisaatiokammio. 

3.1 Ionisaatiokammiot 

Ionisaatiokammion toiminta perustuu säteilyn aiheuttamaan ionisaatioon kaasussa. Riip-

puen säteilyn laadusta, ionisaatio voi olla voimakkaampaa tai heikompaa. Esimerkiksi 

alfasäteily aiheuttaa paljon ionisaatiota suuren kokonsa, massansa ja sähköisen varauk-

sensa vuoksi. Yleinen ionisaatiokammiomittarin rakenne on metallinen sylinteri (Kuva 

3), joka on täytetty jollakin paineistetulla kaasulla. Sylinterin sisällä on metallinen sauva, 

joka toimii anodina. Metallinen sylinteri toimii katodina.  

Katodin ja anodin välillä ylläpidetään jännitettä, joka luo detektorin sisään sähkökentän. 

Säteilyn osuttua kammioon, syntyy positiivinen ja negatiivinen ioni, kun fotoni tai varau-

tunut hiukkanen saa elektronin irtoamaan kaasumolekyylistä. Sähkökentän tarkoituksena 

on estää näiden ioninen yhdistyminen uudelleen ja sen sijaan vetää elektronit anodille ja 

positiiviset ionit katodille. Tarpeeksi vahvalla sähkökentällä voidaan estää kaikki yhdis-

tymiset. Soveltuvalla elektroniikalla elektronin aiheuttama muutos sähköpiirissä voidaan 

tulkita ionisoivaksi säteilyksi, joka on osunut detektoriin. (L'Annunziata 2012) 
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Kuva 3: Esimerkki erään ionisaatiokammion rakenteesta (NDT Resource Center 2012). 

3.2 Poistoilmapiipun säteilymittaukset  

Poistoilmakanavassa on neljä erillistä säteilymittausta laitosta kohden. Normaalitoimin-

nan ajalle on toisiaan kahdentavat näytteenottomittaukset TL00R0001 ja -R0003. Nor-

maalitoiminnassa päästöjä ei pystytä havaitsemaan jatkuvatoimisilla jalokaasumittauk-

silla, sillä aktiivisuuspitoisuudet ovat liian matalia niiden havaitsemiseksi. Onnettomuus-

säteilyilmaisimet TL00R0004 ja -R0005 ovat jatkuvatoimisia gammasäteilyä mittaavia ja 

toisiaan kahdentavia mittauksia. Kaikki neljä mittausta mittaavat eri mittausalueilla, 

mutta jokaista huomionarvoista mittausaluetta valvotaan ainakin kahdella mittauksella. 

Mittausalueiden koonti on luvussa 8.3. 

3.2.1 Poistoilmapiipun näytteenottomittaukset 

Näytteenottolinjat R0001- ja R0003-mittauksille on sijoitettu poistoilmapiippuun vievään 

vaakasuoraan kanavaan (Kuva 4). Näytteet mittauskanavasta johdetaan mittauskammi-

oon näytepumpulla ja palautetaan sitten takaisin poistoilmakanavaan. Näissä mittauksissa 

on jatkuvatoiminen jalokaasumittaus sekä suodattimet ennen jalokaasumittauksia. Suo-

datinpatruunoihin jäävien aerosolien ja jodien perusteella määritellään laitoksen viralliset 
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ilmaan menevät normaalitoiminnan aktiivisuuspäästöt. R0001-mittauksella on lisäksi jat-

kuvatoiminen aerosoli- ja jodimittaus. R0001-jalokaasumittauksen mittausalue on 1E+1 

- 1E+6 kBq/m3 ja R0003-jalokaasumittauksen mittausalue on 1E+1 - 1E+8 kBq/m3. 

(Kontio 2016, ei julk.) Näytteenottolinjat ovat käytössä myös onnettomuuksien aikana, 

mikäli mittausalueet riittävät. 

3.2.2 Onnettomuussäteilyilmaisimet 

Pystysuoran piipun alaosaan sijoitetut (Kuva 4) TL00R0004-ilmaisimet ovat tämän työn 

tarkastelun kohteena. TL00R0005-ilmaisimet, jotka kahdentavat näitä mittauksia ovat 

poistoilmapiippuun vievässä vaakasuorassa kanavassa samassa paikassa, missä luvussa 

3.2.1 käsitellyt näytteenotot ovat. Vaakasuoran kanavan osuus muodostuu ohutseinämäi-

sestä putkesta, joka ei tarjoa merkittävää suojaa säteilyltä, joten se on siis sijoituspaikkana 

haavoittuvainen suoralle säteilylle.  

R0004- ja R0005-mittaukset mittaavat gammasäteilyä energiavälillä 80 keV - 3 MeV ja 

5 keV - 3 MeV annosnopeusalueella 1E-2 - 1E+7 mSv/h ja 1E+0 - 1E+8 mSv/h. Mitta-

reissa on sisäinen lähde, joka pitää mittarin näyttämän elossa. (Kontio 2016, ei julk.) 

R0004-mittauksella taustanäyttämä on noin 0,025 mSv/h ja R0005-mittauksella noin 4,7 

mSv/h.  
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Kuva 4: XZ-leikkaus poistoilmapiipun alaosasta MCNP-mallista. Betonirakenteet merkitty harmaalla, pois-

toilmapiipun ja vaakasuoran kanavan ilmatilat vihreällä kokoojahuoneet tummanpunaisella ja muu ilma 

valkoisella. TL00R0004-mittaukset on sijoitettu kohtiin 3 ja 4. Näytteenotot ja R0005-mittaukset on sijoi-

tettu kohtiin 1 ja 2. 

 

4 MONTE CARLO -LASKENTA 

Selvitettäessä gammailmaisimen toimintaa tai esimerkiksi laskettaessa ydinreaktorin 

kriittisyyttä käytetään erilaisia laskentaohjelmistoja ja -koodeja. Osa näistä on determi-

nistisiä ja osa stokastisia (Lux 1990). Siinä missä deterministisessä tavassa ratkaistaan 

esimerkiksi vuo koko geometrian osalta, stokastisessa tavassa, eli Monte Carlo -menetel-

mässä, ratkaisuksi tulee vain informaatio halutuista detektoreista tai pistelaskuista (X-5 

Monte Carlo Team 2008).  

Monte Carlo -menetelmässä haetaan stokastinen ratkaisu haluttuun partikkeleiden kul-

keutumisongelmaan mielivaltaisessa kolmiulotteisessa geometriassa ja halutuissa mate-

riaaleissa. Sen sijaan, että deterministisesti ratkaistaisiin integro-differentiaalinen kulkeu-

tumisyhtälö, ratkaistaan ongelma integraalisesti simuloimalla jokainen partikkeli erik-

seen (X-5 Monte Carlo Team 2008). Stokastisessa mallissa suoritetaan numeerinen simu-

laatio reaalimaailman ilmiöistä. Mallissa pyritään mahdollisimman todenmukaiseen esi-

tykseen todellisuudesta. Stokastisessa laskennassa satunnaislukujen käyttämät jakaumat 
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vastaavat todellisten ilmiöiden jakaumia. Toisin sanoen stokastisella menetelmällä pyri-

tään simuloimaan jokainen partikkeli erikseen ja simuloimalla tarpeeksi monta hiukkasta 

saadaan haluttu ratkaisu. (Lux 1990) 

Stokastisessa Monte Carlo -menetelmässä partikkelien fysiikan simulointi perustuu siis 

jo tiedossa olevaan statistiseen tietoon eri hiukkasten välisistä vuorovaikutuksista eri 

energioilla. Deterministisessä laskennassa lasketaan koko partikkelipopulaation käyttäy-

tyminen. 

Monte Carlo -menetelmässä hiukkasten kulkeutumisen mallintamisessa jokaista hiuk-

kasta seurataan sen syntyhetkestä kuolemaan eli esimerkiksi absorptioon asti. Kun tar-

peeksi monelle hiukkaselle tehdään sama mallinnus satunnaisjakaumilla, saadaan suuri 

määrä hiukkashistorioita, jotka kuvastavat todellista tilannetta sitä paremmin, mitä isom-

paa määrää hiukkasia simuloidaan. Menetelmä tarvitsee tuekseen mitattua tietoa eri hiuk-

kasten vuorovaikutusmekanismeista ja reaktioiden vaikutusaloista. Monte Carlo - mene-

telmällä voidaan tällä tavoin ratkaista monimutkaisia geometrioita toisintamalla teoreet-

tisesti tilastolliset tapahtumat, mikä olisi deterministillä menetelmillä vaikeaa. (X-5 

Monte Carlo Team 2008) 

4.1 Satunnaisotanta 

Monte Carlo -simulointi nojaa satunnaisotantaan, jossa satunnaislukuja tuotetaan lasken-

nallisilla algoritmeilla. Näille algoritmeille on ominaista se, että toistuvat sarjat ovat erit-

täin pitkiä ja tuotetut luvut läpäisevät satunnaisuutta testaavat kokeet. Saaduilla satun-

naisluvuilla tämän työn tapauksessa tuotetaan mm. partikkeleiden suunnat, valitaan mikä 

reaktio tapahtuu ja valitaan esimerkiksi gammaspektristä, millä energialla fotoni reak-

tiosta lähtee. (Lux 1990) Esimerkiksi partikkelin kulkema matka väliaineessa lasketaan 

satunnaisotannalla yhtälöllä (X-5 Monte Carlo Team 2008): 
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𝑙 =  −

1

𝛴𝑡
ln(𝜉), 

(1) 

jossa l partikkeliradan pituus  [cm] 

 Σt makroskooppinen kokonaisvaikutusala [cm-1] 

 ξ satunnaisluku väliltä [0,1]  [-]. 

4.2 MCNP6.2 

MCNP6.2 (Monte Carlo N-Particle) on yleiskäyttöinen säteilyn kulkeutumiskoodi. Sillä 

voidaan laskea mielivaltaisia geometrioita jatkuvalla energialla ja aikariippuvaisuudella 

(X-5 Monte Carlo Team 2008). Sitä on kehitetty Los Alamosin kansallisessa laboratori-

ossa Yhdysvalloissa jo vuodesta 1957 lähtien (Cashwell 1959). Ohjelmalla on mahdol-

lista simuloida 34 eri hiukkasen ja yli 2000 raskaan ionin vuorovaikutuksia. Sille löytyy 

käyttökohteita laajalti mm. radiografiasta, säteilysuojelusta, reaktorifysiikasta, säteilyil-

maisimien suunnittelusta ja ydinjätteen käsittelystä (LANL 2018). 

Fortumilla MCNP:tä käytetään tyypillisesti mallintamaan säteilyn annosnopeuksia erilai-

sissa geometrioissa. Sillä voidaan laskea periaatteessa minkälainen säteilyn kulkeutumi-

nen tahansa; rajoitteena ovat ainoastaan laskenta-ajan asettamat rajoitukset ja käytettä-

vissä olevat kirjastot.  

4.3 Serpent 

Serpent on VTT:n kehittämä monikäyttöinen Monte Carlo -menetelmällä toimiva pääasi-

assa neutroneiden kulkeutumista mallintava koodi, jota on kehitetty vuodesta 2004 läh-

tien (Leppänen 2015a). Nykyään Serpentiä käytetään 200 yliopistossa ja tutkimuslaitok-

sessa 42 maassa, ja sillä on yli 900 käyttäjää (VTT 2018). Serpentin yksi suurimmista 

eduista varsinkin hila- tai ristikkorakenteisissa geometrioissa, kuten reaktorisydämissä, 

moniin muihin reaktorifysiikkaa mallintaviin Monte Carlo -koodeihin nähden on Wood-

cock delta tracking -menetelmä.  
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Delta tracking -menetelmässä hiukkaset eivät vain siirry yhdestä solun pinnasta toisen 

solun pinnalle kuten MCNP:ssä käytetyssä surface tracking -menetelmässä vaan materi-

aaleille muodostetaan yhteinen keskimääräinen vapaa matka, jonka avulla hiukkaset voi-

vat ylittää useita materiaaleja ja soluja, mikä säästää laskenta-aikaa (Lux 1990). Delta-

tracking ei kuitenkaan tuota niin suurta etua säteilyturvallisuuden laskuissa, joissa vaiku-

tusalojen suuruudet vaihtelevat paljon eli vapaan matkan suhde geometrian kokoon vaih-

telee merkittävästi solusta soluun. 

Serpent käyttää myös muistia laskentanopeuden kasvattamiseksi. Ennen varsinaista kul-

keutumissimulaatiota Serpent muodostaa yhdistetyt energiajakaumat mikro- ja makro-

skooppisille vaikutusaloille sen sijaan, että ne laskettaisiin erikseen joka kerta kun hiuk-

kasen vuorovaikutusta tai radanpituutta arvotaan. 

Serpent pystyy myös käyttämään suoraan CAD-pohjaisia geometrioita. MCNP:lle tätä 

varten tarvitaan erillisiä ohjelmistoja (Leppänen 2015b). Serpent tukee tämän lisäksi 

myös epäsäännöllisiä geometriahiloja (Leppänen et al. 2014). 

4.4 Tulostus 

Monte Carlo -koodeissa haluttu tulos pyydetään kysymällä jotain suuretta jostain geo-

metrian osasta. Eri laskentakoodeissa voi vaihdella se, kuinka ohjelma laskee fysikaalisia 

suureita ja kuinka se määrittää niistä tuloksia. Suurin osa Monte Carlo-koodeista käyttää 

track-length estimator (TLE) tulostusta, jossa hiukkasten radanpituudet lasketaan yhteen. 

TLE-menetelmä nojaa surface tracking -menetelmän käyttöön. Serpentissä käytetään tör-

mäyksien laskentaan perustuvaa collision flux estimator (CFE) tulostusta. 

4.4.1 Tulostus MCNP:ssä 

Työssä käytetty tulosilmaisin MCNP:ssä oli annosnopeuksia määritettäessä F4-tulostus, 

jonka tulos on keskimääräinen partikkelivuo halutussa solussa sen tilavuutta kohden. 

MCNP:ssä tämä perustuu partikkeliratojen pituuksien yhteen laskemiseen. F4-tulostus 

perustuu seuraavaan yhtälöön (X-5 Monte Carlo Team 2008): 
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𝐹 = 

1

𝑉
∫𝑑𝐸 ∫𝑑𝑉 ∫𝑑𝑠  𝑁(𝑟 ⃗⃗ , 𝐸, 𝑡)𝑓(𝐸, 𝑟), 

(2) 

jossa F tulostus  

 ∫𝑑𝐸 integraali eri energioiden yli 

 ∫𝑑𝑉 integraali tilavuuden yli 

 𝑟 ⃗⃗  partikkelin paikkavektori 

 E partikkelin energia (nopeus ja suunta) 

 V tilavuus 

 f vastefunktio 

ja lausekkeen ∫𝑑𝑠  𝑁(𝑟 ⃗⃗ , 𝐸, 𝑡) voi nähdä ratapituuksien tiheytenä [cm cm-3]. Vastefunk-

tiolla f muutetaan partikkelivuo haluttuun yksikköön. 

MCNP arvioi yhtälön 2 summaamalla yhteen kaikkien haluttuun soluun menevien yksit-

täisten partikkeleiden ratojenpituuksien ja partikkeleiden painoarvojen tulot yhtälön 

kolme mukaisesti (X-5 Monte Carlo Team 2008): 

 
𝐹 =

𝑊 ∙ 𝑇𝑙

𝑉
𝑓(𝐸, 𝑟), 

(3) 

jossa W partikkelin paino  [-] 

 Tl partikkelin radanpituus  [cm] 

 V solun tilavuus  [cm-3] 

Yhtälössä 2 oleva energiariippuvuus saadaan jakamalla tulostus haluttuun määrään halu-

tun kokoisia energia-alueita ja laskemalla jokaiselle energia-alueelle oma tulos yhtälöllä 

kolme. Samalla periaatteella voidaan tulostus jakaa myös eri aikaikkunoihin. 
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MCNP-koodin käyttämä F4-tulostus sopii erityisesti säteilysuojelutarkoituksiin. Soluille, 

joiden materiaalilla on pieni kokonaisvaikutusala, saadaan tuloksia riippumatta siitä, ko-

kiko partikkeli halutussa solussa mitään reaktiota vai eri. Riittää, että partikkeli osuu kiin-

nostuksen kohteena olevan solun rajapintaan. 

4.4.2 Tulostus Serpentissä 

Serpentin tulostus delta tracking -menetelmän vuoksi on erilainen kuin MCNP:ssä. Koska 

delta tracking -menetelmässä hiukkaset eivät siirry pinnalta pinnalle, vaan etenevät pin-

tojen läpi ottamatta näitä huomioon, Serpentin tulostus perustuu törmäyksiin eikä radan-

pituuksiin. Serpentin CFE-tulostus siis summaa yhteen kaikki halutussa solussa tapahtu-

neet törmäykset (Leppänen 2013b): 

 
𝑥𝑛 = ∑𝑠𝑖,

 

𝑖

 
(4) 

jossa si tarkoittaa yksittäistä törmäystä. Törmäykset määritellään vastefunktiolla f(r,E) ja 

radanpituuden määrittämiseen käytetyllä makroskooppisella kokonaisvaikutusalalla 

Σ(r,E) seuraavasti: 

 
𝑠𝑖 =

𝑓(𝑟, 𝐸)

𝛴(𝑟, 𝐸)
𝑊, 

(5) 

jossa W vastaa MCNP-tulostuksessa käytettyä hiukkasen painoarvoa. 

TLE toimii yleensä paremmin sellaisissa sovelluksissa, joissa materia on optisesti ohutta, 

mikä johtaa pieneen määrään törmäyksiä, mutta radanpituudet on edelleen helppo laskea. 

(Leppänen 2013b) Serpentissä on pyritty parantamaan CFE-menetelmän tehokkuutta op-

tisesti ohuissa materiaaleissa, kuten ilmassa, käyttämällä virtuaalisia törmäyksiä. TLE:n 

etu tulee erityisesti esiin silloin, kun määritellään annosnopeuksia ilmassa. CFE:n käyttö 

on sitä tehokkaampi, mitä epähomogeenisempi geometria on. Tämä ominaisuus soveltuu 

etenkin reaktorifysiikan alueelle, mutta ei säteilyturvallisuuden laskuille. 
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4.5 Sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus aineen kanssa 

Fotoneita mallinnettaessa Monte Carlo -menetelmällä sähkömagneettisen säteilyn eri 

vuorovaikutukset aineen kanssa tulee simuloida mahdollisimman todenmukaisesti. 

MCNP ja Serpent ottavat huomioon seuraavat vuorovaikutuksen tavat: elastinen sironta, 

valosähköinen ilmiö, parinmuodostus ja Compton-sironta. Näiden ilmiöiden mallinta-

miseksi laskentakoodeissa on tarvittavat vuorovaikutusalakirjastot ja muotokerroinja-

kaumat. Serpent ja MCNP käyttävät suurimmilta osin samoja kirjastoja, ja tavat ratkaista 

vuorovaikutukset ovat samankaltaisia. Serpentissä kuitenkin osa fotonifysiikan datasta 

tulee eri lähteestä, minkä takia MCNP:n ja Serpentin gammalaskenta ei ole identtinen. 

Tässä työssä pääasiallinen energia-alue on 0,2 ja 2 MeV välillä ja työn väliaineiden atomit 

atomiluvuiltaan pääasiassa alle Z = 50. Tällöin tärkein vuorovaikutuksen muoto radioak-

tiivisissa hajoamisissa syntyvillä fotoneilla on aluksi Compton-sironta. Compton-siron-

nan myötä fotonit menettävät energiaansa ja siirtyvät vähitellen valosähköisen ilmiön alu-

eelle. Yleisin fotonin elämänkaaren päättävä vuorovaikutus onkin valosähköinen ilmiö 

absorptiovuorovaikutuksena. Alhaisen energian fotoneilla onkin tärkeä rooli ilmaisimen 

havaitsemassa säteilyssä. Kuva 5 havainnollistaa sähkömagneettisen säteilyn vuorovai-

kutusta aineen kanssa näyttäen dominoivien vuorovaikutusmuotojen alueet. Työssä tar-

kasteltavat fotonit kulkevatkin vuorovaikutusten myötä kuvassa oikealta vasemmalle. 
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Kuva 5: Sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutuksen alueet aineen kanssa (Choppin et al. 2013). 

4.5.1 Elastinen sironta 

Elastisessa sironnassa matalan energian, muutaman keV, fotoni kimpoaa väliaineen ato-

mista ja vaihtaa suuntaansa menettämättä energiaa (Dhawan 2011). Siroamisen suunta 

saadaan käyttämällä muototekijäarviota, jolla muutetaan energiasta riippuvaista elastisen 

sironnan vuorovaikutusalaa. Sekä MCNP:ssä, että Serpentissä on mahdollista käyttää 

korkean energian laskuissa yksinkertaistusta, jossa elastinen sironta jätetään huomiotta. 

4.5.2 Compton-sironta 

Compton-sironta on fotoneiden epäelastista sirontaa. Osuttuaan atomin elektroniin, jolla 

on suhteellisen pieni sidosenergia, fotoni luovuttaa elektronille osan energiastaan ja jat-

kaa itse eri suuntaan pienemmällä energialla. Energiaa vastaanottanut elektroni sinkoutuu 

irti atomista, ja näin ollen on tapahtunut ionisaatio. (L'Annunziata 2012) 
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Compton-sirontaan vaikuttaa väliaineatomien elektronien oma liike-energia Doppler-le-

venemisen muodossa. Serpent ratkaisee Doppler-levenemisen eri tavalla kuin MCNP. 

MCNP:n otannassa otetaan vain osa alkuperäisen elektronin oletetusta liikemäärästä huo-

mioon, kun Serpentissä otetaan koko liikemääräalue huomioon. Ero laskentamenetel-

mässä vaikuttaa suoraan elektronikuorten energiajakaumaan sekä kuorten todennäköi-

syyksiin. (Kaltiaisenaho 2016) Tällöin myös sironneen fotonin energia voi olla suurempi, 

mikä vaikuttaa tuloksiin pienillä energioilla. 

Compton-sironnan differentiaaliset vaikutusalat saadaan Klein-Nishina -kaavalla (Kuva 

6) (Klein 1929). Kulma kertoo fotonin sirontakulman, 0° kulma tarkoittaa, että fotoni 

jatkaa kulkuaan suoraan eteenpäin. Kuvasta huomataan, että matalilla energioilla fotoni 

voi sirota yhtä todennäköisesti taakse kuin eteenpäin. Mitä korkeammille energioille 

mennään, sitä enemmän fotonit siroavat eteenpäin ja samalla vaikutusala pienenee, eli 

fotoni osuu aineen elektroniin pienemmällä todennäköisyydellä. Tällöin korkeamman 

energian gamma on myös läpäisykykyisempää ja sen sirontakulmat ovat pienemmät. 

 

Kuva 6: Polaaripiirros Klein-Nishina kaavasta (Cottini 2006). 
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4.5.3 Parinmuodostus 

Parinmuodostuksessa energialtaan vähintään 1,022 MeV fotoni reagoi atomin ytimen 

kanssa. Tuloksena ovat elektroni ja positiivisesti varautunut positroni. Kummankin le-

poenergia on 511 keV. Mikäli alkuperäinen fotoni on yli 1,022 MeV, ylimääräinen ener-

gia menee kahden edellä mainitun hiukkasen liike-energiaksi. Positronin törmätessä vielä 

elektroniin aiheutuu annihilaatio, josta syntyy kaksi päinvastaisiin suuntiin menevää 511 

keV fotonia. (Dhawan 2011) Kummassakin laskentakoodissa annihilaation oletetaan ta-

pahtuvan levossa, eikä Doppler-ilmiötä oteta huomioon. 

4.5.4 Valosähköinen ilmiö 

Valosähköisessä ilmiössä matalamman energian fotoni törmää vahvemmin sidottuun ato-

min elektroniin. Elektroni absorboi fotonin energian kokonaan ja sinkoaa ulos atomista. 

Muutos energiakuorissa lähettää näkyvän valon aallonpituisen fotonin. (Dhawan 2011) 

Säteilyturvallisuuden sovelluksissa valosähköisen ilmiön voi nähdä yksinkertaisesti ab-

sorptiona. 

4.6 Varianssinvähennystekniikat 

Säteilyturvallisuuden laskennoissa varianssinvähennystekniikat ovat yleensä kaiken kes-

kiössä. Laskettavat geometriat voivat olla hyvin monimutkaisia ja laajoja ja selvitettävä 

alue siinä voi olla hyvin pieni verrattuna muuhun geometriaan. Esimerkiksi reaktorira-

kennuksesta kaukana sijaitseva ilmaisin saisi tuskin yhtään osumaa normaalissa lasken-

nassa, mikäli säteilylähde sijaitsee syvällä reaktorirakennuksessa monien paksujen ja ti-

heiden rakenteiden takana. Ilmaisimen ja lähteen välillä voi olla merkittävä määrä säteilyä 

vähentävää materiaalia, mikä tekee hyvästä statistiikasta mahdotonta pelkällä analogi-

sella simulaatiolla. 

Monte Carlo -laskennassa kerätään informaatiota halutuista muuttujista ja arvoista seu-

raamalla partikkeleiden historioita. Varianssinvähennystekniikoilla pyritään saamaan 
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enemmän haluttua informaatiota samalla laskenta-ajalla, eli hiukkasten satunnaishistori-

oiden kulkua muutetaan tapahtumien todennäköisyyksiä säätämällä haluttuun suuntaan 

pitämällä kuitenkin lopputulos samana asettamalla hiukkasille eri painoarvoja. (Booth 

2011) 

MCNP ja Serpent hyödyntävät mm. sellaisia varianssinvähennystekniikoita kuin partik-

kelin jakamista, venäläistä rulettia ja painotusikkunoita. Ideana on parantaa tulosten sta-

tistiikkaa eli esimerkiksi arvioitua kokonaisvirhettä muuttamalla laskennan kulkua ta-

valla, joka ei kuitenkaan vääristä todellisuutta. Tätä kutsutaan ei-analogiseksi puolueet-

tomaksi laskennaksi. Puolueettomuus saavutetaan määrittämällä partikkeleille painotus-

kerroin. Jos esimerkiksi halutaan enemmän hiukkasia kiinnostavalle alueelle, niitä pilko-

taan suotuisissa osissa laskentamallia moneksi eri hiukkaseksi, joilla on jokaisella pie-

nempi painoarvo ja näiden painoarvojen summa on jaetun alkuperäisen hiukkasen paino-

arvo. Painoarvot otetaan huomioon tuloksissa. Tällä tavalla statistiikka paranee ja las-

kenta-aika hyväksyttävälle tulokselle lyhenee. 

Seuraavissa kahdessa osaluvuissa käsitellään niitä MCNP:ssä ja Serpentissä olevia vari-

anssinvähennystekniikoita, joita tässä työssä on käytetty. 

4.6.1 Venäläinen ruletti ja pilkkominen 

Venäläisessä ruletissa (engl. Russian roulette) tarkoituksena on vähentää pienen painoar-

von hiukkasia lopettamalla osa niistä ja siirtämällä lopetettujen painoarvot selviytyneille 

hiukkasille. Pilkkominen (engl. splitting) on käänteinen prosessi, jossa isomman paino-

arvon hiukkanen jaetaan kahdeksi tai useammaksi hiukkaseksi, joilla on pienempi paino-

arvo. Näitä kahta tekniikkaa yleensä käytetään yhdessä asettamalla tärkeyksiä geometrian 

eri alueille. Kun partikkeli siirtyy yhdeltä tärkeysalueelta In toiselle In+1 ja näiden alueiden 

tärkeyksien suhde on In+1 / In > 1, partikkeli pilkotaan v = In+1 / In osaan ja jokainen uusi 

partikkeli saa painoarvon Wnew = W / v. Jos uusi alue onkin vähemmän tärkeä, hiukkanen 

käy läpi venäläisen ruletin, jossa partikkelin selviytymismahdollisuus on p = In+1 / In ja 

selviytyvä hiukkanen saa uuden painoarvon Wnew = W / p. (Lux 1990) 
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4.6.2 Painotushilat 

Tässä diplomityössä eri varianssinvähennystekniikoista eniten on käytetty painotusikku-

nahiloja (engl. weight-window mesh). Laskentaohjelma voi pyydettäessä tuottaa paino-

tusikkunahilan, jossa jokaisella hilakopilla on oma painotuskerroin, minkä mukaan venä-

läistä rulettia ja hiukkasten pilkkomista suoritetaan. Tärkeämmille alueille saadaan enem-

män hiukkasia ja vähemmän tärkeille alueille vähemmän. Näin laskenta-aikaa käytetään 

tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Painotushilat ovat pitkään olleet olemassa 

MCNP:ssä, ja niiden kehitystyö alkoi jo vuonna 1980-luvulla (Booth 2006). 

Painotushilassa eri hilakopeissa pyritään pitämään partikkeleiden painotus painoikkunan 

sisällä, eli samassa kopissa on vain tietyn kokoluokan painotuksia. Tällä tavalla pyritään 

pitämään tulosten varianssi pienempänä, kuin jos haluttuun soluun osuisi hyvin eripainoi-

sia partikkeleita. (X-5 Monte Carlo Team 2008)  

Painotushilan generointi perustuu yksinkertaisimmillaan kaavaan 7 (Booth 1984). Koska 

tärkeille alueille halutaan paljon hiukkasia, näiden tärkeiden hiukkasten painoarvo piene-

nee. Tästä johtuen tärkeys on kääntäen verrannollinen painoarvoon. Tällöin generoidessa 

painotushilaa alueet, jotka saavat eniten painoa per osuma, saavat pienimmän tärkeyden. 

Tällöin seuraavan kerran laskentaa ajettaessa laskentatehoa ei tuhlata alueisiin, joissa on 

jo tarpeeksi partikkelipopulaatiota. Painotushilojen generointi on kuitenkin kehittynyt hy-

vin paljon tästä, ja nykyiset metodit ovat parempia arvioimaan tärkeyksiä halutun ilmai-

simen suhteen (Booth 2006). 

 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑡ä𝑟𝑘𝑒𝑦𝑠 =  
𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑗𝑜ℎ𝑡𝑢𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑢𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑘𝑒𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑎

𝑎𝑙𝑢𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜
  (7) 

4.6.3 Varianssinvähennys ja Serpent 

MCNP:ssä on laaja valikoima hyväksi todettuja ja testattuja varianssinvähennysteknii-

koita. Serpentissä varianssinvähennys on tehty erilaisilla menetelmillä ja näkökulmilla. 

Diplomityön teon aikana Serpentille kehitettiin juuri uusia Global Variance Reduction 
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(GVR) ja Adaptive Mesh -tekniikoita, jotka vievät varianssinvähennyksen uudelle ta-

solle, ja näitä tekniikoita pyrittiin kokeilemaan tässä työssä. 

GVR on tekniikka, jossa Monte Carlo -ratkaisuun pohjautuvaa determinististä ratkaisua 

käytetään painotushilan muodostamiseen. GVR:ssä Serpent pyrkii levittämään painotus-

hilan koko geometrian yli levittämällä sitä aina jonkin verran kerrallaan. Tällä tavalla 

saadaan koko geometrian yli iteroiden muodostettua hila, joka takaa jokaiseen kohtaan 

tasaisen vuon. (Leppänen 2019b) 

Adaptiivinen hila on tekniikka, jossa Serpent pystyy muuttamaan hilan rakennetta ja pyr-

kii esimerkiksi saamaan hilakoppien koon vastaamaan materiaalin vapaata matkaa hiuk-

kasille. Se myös pilkkoo soluja pienemmiksi, jos soluilla on liian paljon naapureita ja jos 

painotustärkeyden gradientti kasvaa liian suureksi. Adaptiivisen hilan hyvä puoli muihin 

hilatyyppeihin verrattuna on käyttäjän tekemän hilan parantelu perustuen Monte Carlo -

laskuun ja se, että hilassa voi olla epäsäännöllinen rakenne. Eli hilakoppijako ei ole kol-

men koordinaatin suhteen sidottu, vaan esimerkiksi pienempien hilakoppien joukossa voi 

olla myös suurempia. Tämä ei ole esimerkiksi mahdollista MCNP:ssä. Tällä tavalla hila-

koppien määrä pysyy hyvin hallinnassa, vaikka solutiheyttä kasvatetaan jossain paikassa, 

mutta sama tiheys ei jatku kaikkialle geometriaan jonkin koordinaattiakselin suuntaisesti. 

(Leppänen 2019a) Suuremmissa tai tiheyksiltään vaihtelevissa geometrioissa hilakoppien 

lukumäärä voi kasvaa merkittävästi, jolloin muistikapasiteetti saattaa muodostua rajoitta-

vaksi tekijäksi. 

Diplomityön aikana saadun kokemuksen pohjalta todettiin, että adaptiivinen hila ei sopi-

nut työssä käytetylle suurelle geometrialle sen vaatiman muistikapasiteetin takia. Suu-

ressa laitosmallissa on paljon tiheää materiaalia kuten betonia, missä hilakoppien määrä 

kasvaa liian suureksi. Adaptiivista hilan muodostumista voi kuitenkin hallita muokkaa-

malla hilageneroinnin parametreja. GVR-varianssinvähennystekniikan todettiin toimivan 

huonosti törmäystiheydeltään harvassa väliaineessa, missä sironta oli dominoiva vuoro-

vaikutusmekanismi. Nämä varianssinvähennystekniikat olivat kuitenkin työn aikana 
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edelleen kehityksen alla, eivätkä tämän työn johtopäätökset adaptiivisesta hilasta ja 

GVR:stä todennäköisesti päde jatkossa. 

4.6.4 Varianssinvähennys työn aikana 

Johtuen työn aiheesta ja laskentageometrian muodosta, varianssinvähennystekniikat ja 

etenkin painotushilat olivat kaiken keskiössä hyvien tuloksien saamiseksi. Jokaiselle eri 

säteilylähteen ja tutkittavan sijoituspaikan yhdistelmälle muodostettiin oma lähdetiedosto 

ja painotushila, ja tarpeen mukaan käytettiin myös muita varianssinvähennystekniikoita. 

Jokainen tapaus oli laskettava useampaan kertaan, kun painotushiloja muodostettiin 

useidenkin päivien ajan iteroiden. Yleensä kolmella iteroinnilla päästiin hyviin ja suhteel-

lisen nopeasti tuleviin luotettaviin tuloksiin. Viimeisellä painotushilalla ongelmaa saatet-

tiin silti ajaa päiväkausia, jotta oltiin tyytyväisiä tulosten paikkansapitävyyteen.  

Painotushilojen muodostamisen aikana huomattiin, että laskentakoodeilla oli tapana löy-

tää "pienimmän vastuksen reitti" ilmaisimelle. Jos geometriassa on esimerkiksi reikä be-

toniseinässä, niin painotushila alkaa keskittymään reiän kautta meneviin partikkeleihin, 

sillä ne tuottavat helpoiten tuloksia. Tämän vuoksi on tärkeää ajaa laskuja tarpeeksi pitkiä 

aikoja, jotta myös vähemmän todennäköiset kulkeutumisreitit saavat otantaa. Serpentin 

GVR on tehty eri kulkeutumisreittien löytämisen automatisointiin; ja se toimii hyvin geo-

metrioissa, joissa on riittävän suuret törmäystiheydet. 

On siis oltava tarkkana minkälaisen tulostuksen suhteen haluaa hilan muodostuvan ja 

minkälaisessa geometriassa. Ensimmäiseen ajoon voi syötetiedostoon myös laittaa ma-

nuaalisesti eri geometriasoluille painotusarvot, jotta hilan ensimmäinen iterointi sujuisi 

vaivattomammin. Esimerkki tästä on kuvassa 7, missä sininen väri tarkoittaa pienintä tär-

keyttä ja punainen tärkeintä aluetta. Näin on helpompi saada osumia halutulle alueelle. 

Alkuperäinen piipun seinämää kuvaava solu on jaettu betonin puoliintumispituuden pak-

suisiksi siivuiksi, ja tärkeys kertaantuu kahdella solu solulta mentäessä sisäänpäin. Aina 

ei ole tarpeellista jakaa soluja osiin, vaan mahdollisuuksien mukaan voidaan asettaa ole-
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massa oleviin soluihin sellaiset tärkeydet, että ne ns. ohjaavat laskentaa haluttuun suun-

taan. On kuitenkin vältettävä asettamasta liian suuria tärkeyseroja solujen välille, sillä 

liiallinen pilkkominen ei tuota uutta informaatiota, vaan ainoastaan lisää laskenta-aikaa. 

 

Kuva 7: Painotushilan muodostamista varten tehty yhden solun jakaminen useampaan soluun ja soluille 

asetetut eri tärkeydet (vas.) verrattuna analogiseen tapaukseen, jossa kaikilla soluilla on sama tärkeys (oik.). 

Sininen väri kuvaa pienintä tärkeyttä ja punainen suurinta. Selkeyden vuoksi oikeanpuoleisessa kuvassa 

solujen ääriviivat väritetty valkoisella. 

4.6.5 Muut varianssinvähennystekniikat 

Joillekin vaikeimmille tapauksille pelkkä painotushila ei enää riittänyt, vaan riittävän hy-

vän otannan saamiseksi käytettiin MCNP:llä ns. DXTRAN-palloja. DXTRAN on vari-

anssinvähennystekniikkaa, jossa puolideterministisesti partikkelit törmäyksistä ja läh-

teestä pilkotaan aina kahdeksi, joista toinen menee DXTRAN-pallon pinnalle, ja toinen 

jatkaa alkuperäisen mallinnuksen mukaisesti. Algoritmi määrittelee DXTRAN-palloon 

menevien partikkeleiden painotuksen sen perusteella, kuinka monta partikkelia meni pal-

loon analogisesti suhteessa niihin, jotka eivät menneet. Tällä tavoin laskentaa pystytään 

kohdentamaan halutulle alueelle. Näitä palloja tulisi myös pyrkiä käyttämään sisäkkäisinä 

hyvän ja luotettavan statistiikan saamiseksi (Booth 2009). 
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Työn aikana huomattiin myös, kuinka DXTRAN ja muut kehittyneemmät varianssinvä-

hennystekniikat vaativat kokemusta, jotta ne toimisivat toivotulla tavalla. Yhdellä pallolla 

riskeerataan luotettava statistiikka, ja liian pienillä ja sisäkkäisillä palloilla saatetaan joh-

dattaa laskentaa liikaa yhdelle reitille, vaikka säteilyllä olisi muitakin mahdollisia reittejä 

ilmaisimelle. Kaikki mahdolliset kulkeutumisreitit eivät saa riittävää edustusta, jos käy-

tössä on voimakkaampia varianssinvähennystekniikoita. Muun muassa kokoojahuonei-

den hiloja muodostaessa kaksi sisäkkäistä DXTRAN-palloa toimivat loistavasti, kun sä-

teilylle oli käytännössä vain yksi kulkeutumisreitti kokoojahuoneen poistoilmapiipulle 

menevästä ulosmenoaukosta. Pelkillä painotushiloilla laskenta ei rajoitetussa aikatau-

lussa toiminut, vaan ensin hila optimoitiin DXTRAN:lla kokoojahuoneen aukon ulko-

puolelle ja sen jälkeen sen sisälle.  

4.7 Työssä opittua 

Painotushiloja muodostaessa työn aikana tehtiin huomioita siitä, mitä ylimääräisiä mene-

telmiä on mahdollista hyödyntää tulosten nopeuttamiseksi. Esimerkiksi iteroidessa pai-

notushiloja johonkin paikkaan, mihin on vaikea saada tuloksia, hyvän otannan saaminen 

joka paikkaan voi olla hyvin aikaa vievää. Tämän ongelman helpottamiseksi on mahdol-

lista keskeyttää ajo, vaikka otanta ei ole täydellinen ja painotushilassa on edelleen auk-

koja. Aukkoihin voi jälkikäteen asettaa sopivat tärkeydet geometriamäärittelyllä. Paino-

tushilatiedostoja voi myös itse muokata käsin. 

Edellä mainitun kaltaisia tilanteita on myös mahdollista ennaltaehkäistä muuttamalla pai-

notushilan jakoa ja dimensioita joka iterointikerran välissä. Geometria voi esimerkiksi 

olla laaja, ja kiinnostava osuus geometriasta on otannan kannalta hankala sekä niin yksi-

tyiskohtainen, että se tarvitsee tiheän painotushilan. Tällaisessa tilanteessa ei ole suotavaa 

tehdä heti suoraan tiheää hilaa, vaan aloittaa karkeasta jaosta. Tällä tavoin vältetään hila-

kopit, jotka jäävät ilman otantaa. Vasta kun painotushila on optimoitu haluttuun paikkaan, 

kannattaa hilaa tihentää. Serpentissä tämä prosessi on automatisoitu adaptiivisella hilalla, 

joka toimii hyvin geometrioissa, joissa materiaalien törmäystiheydet ovat suuria. 
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Oikein käytettynä varianssinvähennystekniikat vähensivät huomattavasti laskenta-aikaa 

ja paransivat statistiikkaa. Väärin käytettynä statistiikka voi jopa merkittävästi huonon-

tua. Näin tapahtui mm. sellaisissa tapauksissa, joissa DXTRAN:in käyttö ei olisi ollut 

tarpeen, mutta sitä silti käytettiin painotushilojen muodostamisen helpottamiseksi. 

Vaikka deterministisen menetelmän käyttö saikin osissa tapauksista aikaan epävakaita 

tuloksia, niillä pystyttiin vauhdittamaan toimivien painotushilojen tekoa halutuille alu-

eille. 

4.8 Nuklidikirjastot 

Työssä käytettiin samaa fotoatomista nuklididatakirjastoa sekä MCNP:ssä että Serpen-

tissä, jotta laskentakoodien vertailun tulokset eivät eroaisi liikaa datakirjastojen valinto-

jen vuoksi. Työssä käytettävä nuklidikirjasto oli MCPLIB84, joka perustuu dataan 

ENDF/B-kirjastossa (Cross Section Evaluation Working Group 2000). ENDF/B-VI-da-

takirjastoon kuuluvat alkuaineet Z = 1 - 100 energia-alueella 1 keV - 100 GeV. Kirjastoon 

kuuluu vaikutusalojen data elastiselle sironnalle, Compton-sironnalle, valosähköiselle il-

miölle ja parinmuodostukselle. Elastiseen sirontaan kuuluu myös muototekijään liittyvä 

data ja Compton-sirontaan kuuluu sirontafunktion data. Datakirjastoon sisältyy myös ato-

mien viritystasojen purkautumisen data. Lisäksi Doppler-ilmiölle on Compton-profiili-

data. (White 2002) 

ENDF/B-VI julkaisun data on koottu Compton-profiilin dataa lukuun ottamatta Lawrence 

Livermoren kansallisen laboratorion (LLNL) EPDL/EADL datakirjastoista (Cullen 

1997). Compton-profiilin data on luotu Hartree-Fock ja Dirac-Hartree-Fock aaltofunkti-

oilla (Biggs et al. 1975). 

4.9 Vuo-annoskertoimet 

Annosnopeuksien määrityksiä varten käytettiin vuo-annoskertoimia, joilla pystytään 

määrittämään halutun paikan annosnopeus, kun selvitetään säteilyvuo. Tässä työssä käy-
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tetyt kertoimet ovat kansainväliseltä säteilysuojelukomissiolta (ICRP 2010). Nämä ker-

toimet ovat lähteen taulukoissa muodossa pSv/cm2, jotka on sitten työtä varten käännetty 

antamaan tulos yksikössä μSv/h. Käytetyt kertoimet ovat antero-posterior -kertoimia, eli 

säteilyn ajatellaan menevän henkilön läpi kohtisuoraan henkilön etupuolelta. 

4.10 Serpent-koodin kehitys diplomityön aikana 

Diplomityön aikana Serpent-koodiin tehtiin uusia ominaisuuksia diplomityöstä saadun 

palautteen pohjalta. Serpentiin lisättiin useita varianssinvähennystä helpottavia ominai-

suuksia, joilla oli mahdollista suorittaa laskentaa säteilyturvallisuuden laskennoille tyy-

pillisillä tavoilla.  

Serpentiin lisättiin mm. mahdollisuus asettaa geometrian soluille painotuksia, mikä hel-

potti painotushilojen tekemistä samalla tavalla kuin MCNP:ssä. Serpent sai myös uusia 

tapoja määritellä lähdetermiä mahdollistamalla viivaspektrin ja sylinterinmuotoisen läh-

teen määrittelemisen. Näillä ominaisuuksilla kumpaakin koodia pystyttiin käyttämään 

identtisillä lähdetermeillä. Painotushilojen lukemiselle lisättiin myös asetus, jolla voi hal-

lita painotuksien minimi- ja maksimiarvoja. Serpentin TLE-tulostukseen saatiin myös 

mahdollisuus käyttää hilailmaisinta. 

Serpentin oma painotushilan muodostus sopi hyvin sellaisiin geometrioihin, joiden väli-

aineessa oli tarpeeksi suuri törmäystiheys. Optisesti harvoissa väliaineissa, joissa sironta 

oli dominoiva vuorovaikutus, kuten skyshine ilmakehässä, Serpentin tapa muodostaa pai-

notushila ei toiminut niin hyvin kuin perinteinen satunnaisotantaan perustuva painotushi-

lan generointi. Serpentille tehtiin työn aikana satunnaisotantaan perustuva generointi, 

joka toimi myös sirontapainotteisissa tapauksissa. 

5 PÄÄSTÖREITIT POISTOILMAPIIPPUUN 

Suojarakennuksessa (Kuva 8) käytetään pääasiassa kahta ilmastointijärjestelmää, ja kol-

mas korvaa toisen näistä huoltoseisokkien aikana. Ulomman välitilan alipainejärjestelmä 
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TL21 on työssä tunnistettu pääasialliseksi radionuklidien päästöreitiksi. Suojarakennuk-

sen käytönaikainen alipainejärjestelmä TL22 muodostaa päästöreitin, mikäli suojaraken-

nuksen eristystoiminnot epäonnistuvat ilmastoinnin osalta vakavassa reaktorionnetto-

muudessa. TL23 on mahdollinen päästöreitti eristyksen pettäessä, mikäli latausseisokin 

aikana tapahtuu reaktorin vahingoittumiseen johtava skenaario. 

 

Kuva 8: XY-leikkaus LO2:n reaktorirakennuksesta. Ulompi välitila on merkitty keltaisella, jäälauhduttimet 

vaaleansinisellä, reaktori ja reaktoriallas sinisellä, pääkiertopumppuhuone vihreällä ja höyrystintila vaa-

leanpunaisella. Varsinainen suojarakennus erottaa ulomman välitilan muista tiloista. 

5.1 Ulomman välitilan alipaine- ja suodatusjärjestelmä TL21 

TL21-ilmastointijärjestelmä ylläpitää reaktorirakennuksen ulommassa välitilassa alipai-

netta ulkoilman suhteen. TL21-järjestelmän turvallisuusperusteisena tehtävänä on ohjata 
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suojarakennuksesta vuotava aktiivisuus ilmastointipiippuun. Järjestelmään kuuluu tu-

loilma- ja poistoilmaosuudet. Normaalikäytössä tuloilmajärjestelmä osallistuu ulomman 

välitilan ilmanvaihtoon, ja suodattimien ohituskanavan kautta ilma johdetaan ulos pois-

toilmapiipusta. Ohituskanavassa on TL21R0001-säteilymittaus, jonka perusteella ilma 

ohjataan tarpeen tullen suodatukselle. (Smolander 2018b, ei julk.) Suojarakennuksen eris-

tyessä TL21 on pääasiallinen ilman kautta kulkeutuvien radioaktiivisten päästöjen reitti 

MBLOCA- (medium break loss-of-coolant) ja LBLOCA-onnettomuudessa (large break 

loss-of-coolant). Osa radioaktiivisista aineista voi päätyä ulompaan välitilaan suojaraken-

nuksesta putkistojen ja henkilösulkujen läpivientien tiivisteiden kautta, kun onnettomuus-

tilanteessa suojarakennuksen teräskuori lämpenee ja laajenee paineen sekä lämpötilan 

kasvaessa.  

TL21-järjestelmän puhaltimet ja suodatusjärjestelmät sijaitsevat apurakennuksissa, ja nii-

hin kuuluvat suodattimet ovat suhteellisen lähellä kokoojakammioita. LO2:lla suodatti-

met ovat kerrosta ylempänä noin 10 metrin päässä vaakasuorassa suunnassa. Välissä on 

kolme seinää ja yksi lattia. LO1:lla suodattimet ovat kahden seinän ja yhden käytävän 

takana vinossa kulmassa ja korkeuseroa noin kolme metriä. Onnettomuustilanteessa 

ulomman välitilan kontaminoitunut ilma menee suodattimien läpi, mikä tekee suodatti-

mista huomattavia säteilylähteitä. 

5.2 Suojarakennuksen alipaine- ja suodatusjärjestelmä TL22 

TL22-ilmastointijärjestelmä ylläpitää suojarakennuksessa alipainetta ulomman välitilan 

suhteen. Järjestelmällä myös ylläpidetään suojarakennuksen eri tilojen välisiä paine-

eroja. Alipaine kasvaa mentäessä +25 m tasolta alemmas kohti pääkiertopumppuhuonetta 

ja sieltä mentäessä höyrystintilaan. TL22-järjestelmän turvallisuusperusteisena tehtävänä 

on suojarakennuksen päästöjen hallinta. Radioaktiiviset aineet virtaavat paine-erojen ta-

kia sinne, mistä radioaktiivisia aineita eniten purkautuisi. TL22-järjestelmä myös oikein 

toimiessaan eristää suojarakennuksen, mikäli paine suojarakennuksessa kasvaa. Jos jär-
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jestelmä ei kykene jonkin vian takia eristämään suojarakennusta, järjestelmän ehkäise-

vänä tehtävänä on vähentää radioaktiivisten päästöjen määrää mikro- ja aktiivihiilisuodat-

timilla. (Smolander 2018a, ei julk.)  

Järjestelmään kuuluvat kahdennetut tuloilma- ja poistoilmaosuudet. Normaalikäytössä 

tuloilmajärjestelmä osallistuu suojarakennuksen ilmanvaihtoon, ja poistoilmakanavan 

kautta ilma johdetaan poistoilmapiippuun. (Smolander 2018a, ei julk.) Mikäli TL22-eris-

tys vakavan onnettomuuden aikana toimii suunnitellusti, TL21-järjestelmä on pääasialli-

nen radioaktiivisten päästöjen kulkeutumisreitti ulkoilmaan suojarakennuksen vuotaessa 

hieman. 

TL22-järjestelmän puhaltimet ja suodattimet sijaitsevat apurakennuksissa, ja niihin kuu-

luvat suodattimet ovat erittäin lähellä kokoojakammiota. LO1:lla välissä on yksi käytävä 

ja kaksi seinää, joista toisessa on läpivientejä kokoojakammioon. LO2:lla suodattimet 

ovat kauempana, +22 m tasolla huonetilassa, joka on kymmenen metrin päässä vaakasuo-

rassa suunnassa kokoojahuoneesta. Kokoojahuoneet ovat +15.40 m tasolla. Onnetto-

muustilanteessa eristyksen pettäessä aerosolit ja jodit jäisivät suodattimiin, mikä tekisi 

näistä suodattimista huomattavia säteilylähteitä. 

5.3 Suojarakennuksen huoltoilmastointijärjestelmä TL23 

TL23-järjestelmä ylläpitää suojarakennuksessa alipainetta ulkoilmaan nähden huolto-

seisokkien aikana. TL23-järjestelmän turvallisuusperusteisena tehtävänä on suojaraken-

nuksen päästöjen hallinta samalla tavalla kuin TL22-järjestelmällä. TL23 huolehtii myös 

tehokkaasti huollon aikaisesta ilmanvaihdosta ja varmistaa, että työskentely suojaraken-

nuksessa on turvallista. Vaatimus järjestelmälle onnettomuustilanteessa on suojaraken-

nuksen eristys ja järjestelmän toiminnan sulkeutuminen. Mikäli järjestelmä ei kykene jon-

kin vian takia eristämään suojarakennusta, järjestelmän ehkäisevänä tehtävänä on vähen-

tää radioaktiivisten päästöjen määrää mikro- ja aktiivihiilisuodattimilla. (Smolander 

2017, ei julk.) 
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Järjestelmään kuuluvat kahdennetut tuloilma- ja poistoilmapuhaltimet. Muut komponen-

tit eivät ole kahdennettuja. (Smolander 2017, ei julk.) TL23-järjestelmän puhaltimet ja 

suodattimet sijaitsevat apurakennuksissa, ja niihin kuuluvat suodattimet ovat molemmilla 

laitoksilla kokoojahuoneen yläpuolella olevassa huonetilassa. Onnettomuustilanteessa 

TL23-ilmastoinnin eristyksen pettäessä aerosolit ja jodit jäisivät suodattimiin, mikä tekisi 

näistä suodattimista huomattavia säteilylähteitä. 

6 SÄTEILYANALYYSI 

Päästöilmaisimen on pystyttävä luotettavasti mittaamaan radioaktiivisia päästöjä poistoil-

makanavassa. Tällöin ilmaisimen toiminnalle haitallinen suora säteily muista säteilyläh-

teistä on minimoitava. Ensiksi on määriteltävä sellaiset paikat ja alueet laitoksen ilmas-

tointijärjestelmissä, joissa säteilyä muusta kuin ilmastoinnissa menevistä päätöistä olisi 

mahdollisimman vähän, jos ollenkaan. Mahdolliset säteilylähteet ja säteilyn kulkeutumis-

keilat tutkittaviin ilmaisimien sijoituspaikkoihin on tunnistettava ja otettava huomioon. 

Tilannetta on lähdetty heuristisesti tarkastelemaan siltä pohjalta, että laitoksella on hyvin 

voimakkaita säteilykeiloja vakavan reaktorionnettomuuden vapauttaman radioaktiivisuu-

den seurauksena. Tarkasteltaviksi alkutapahtumiksi on valittu kaksi vakavaan reaktorion-

nettomuuteen johtavaa suunnitteluperusteista onnettomuutta, joissa reaktorin sydän sulaa 

vapauttaen huomattavia määriä radioaktiivisia aineita. 

Työssä LBLOCA:lla viitataan suureen 220 cm2 vuotoon primääripiirin kylmähaarassa. 

Onnettomuudessa oletetaan olevan sähköjenmenetys, minkä takia vain passiivisesti toi-

mivat hätäjäähdytysjärjestelmät ja SAM-sähköillä (severe accident management) toimi-

vat järjestelmät ovat käytössä. Onnettomuusskenaariossa on siis käytössä TH-paineakut, 

jäälauhduttimet, XU-ruiskutus ja TL21. MBLOCA:lla työssä viitataan edellä kuvatun 

kaltaiseen onnettomuuteen sillä erolla, että vuotopinta-ala on 22 cm2. Näistä onnetto-

muusskenaarioista on tuotettu simulaatioita Loviisan voimalaitosta kuvaavalla MEL-

COR-mallilla (Räihä 2018 ei julk.). 
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6.1 Onnettomuusskenaariot 

LBLOCA:a käytettiin työssä reaktorirakennuksen säteilykeilojen sekä skyshine-ilmiön 

lähdetermien määrittämiseen. LBLOCA:ssa tapahtumaketju on nopeampi kuin 

MBLOCA:ssa, joten suojarakennukseen vapautuu nopeammin radioaktiivisia nuklideja 

aiheuttaen suurimman hetkellisen taustasäteilyn. MBLOCA:ssa radioaktiivisia aineita va-

pautuu hitaammin, mutta enemmän ulompaan välitilaan ja sitä kautta TL21-järjestelmään 

ja sen suodattimiin. TL21-suodattimiin kertyvien radioaktiivisten aineiden määrän mää-

rittämiseen käytettiin siis MBLOCA-tapausta. 

MBLOCA:ssa vuoto ei ole yhtä iso, joten primääripiirin paine ei laske vuodon myötä yhtä 

nopeasti kuin LBLOCA:ssa. Primääripiirin painetta alennetaan MBLOCA:ssa paineisti-

men ulospuhalluksella (Kuva 9). Tämä aiheuttaa aktiivisen vesihöyryn joutumista höy-

rystintilaan kaasumaisena paisuntasäiliön murtolevyn läpi, ja sieltä tiivisteisiin oletettujen 

vuotojen kautta ulompaan välitilaan aiheuttaen suuremmat radioaktiiviset päästöt. 

LBLOCA:ssa suurempi osa radioaktiivista nuklideista vapautuu vuodon mukana primää-

rijäähdytteessä nestemäisenä sumppiin (Kuva 10). Sumppikierto on osa hätäjäähdytysjär-

jestelmää, jonka tehtävänä on kierrättää jäähdytettä pidemmällä aikavälillä reaktorin jäl-

kilämmön poistoa varten. 

Kuva 9: Paineistimen ulospuhalluksen integroitu massavirta. LBLOCA:ssa ulospuhallusta tapahtuu vain 

alussa ja silloinkin hyvin vähän verrattuna MBLOCA:n tapaukseen. 
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Kuva 10: Radioaktiivisten aineiden massat sumppivedessä (sumppikierto liittyy sumppiveden kierrättämi-

seen hätäjäähdytysjärjestelmille, mutta kyseiset järjestelmät eivät olleet tapauksissa käytössä). 

6.2 Säteilylähteet 

Pääasialliset lähdetermit tässä diplomityössä ovat vakavan onnettomuuden aikaiset ydin-

polttoaineesta höyrystyneet radioaktiiviset aineet, aerosolit ja jalokaasut suojarakennuk-

sen yläosassa, segmenttitilan ilmatilassa sekä sumppivedessä, joka kerääntyy sisempään 

välitilaan ja segmenttitilan lattialle. Toissijaisia lähteitä ovat reaktorirakennuksen ilmas-

tointijärjestelmien suodattimet apurakennuksen puolella. Suodattimien sijainnit otetaan 

huomioon säteilyanalyysissä. Riippuen tapahtumien kulusta ilmastointijärjestelmien suo-

dattimiin kertyneet aerosolit ja jodit voivat muodostaa hyvinkin merkittävän säteilyläh-

teen.  

Pääasialliset lähteet sijaitsevat ilmatiloissa suojarakennuksen sisäpuolella sekä vesiläh-

teenä suojarakennuksen pohjalla (Kuva 11). Osassa laskentoja oli helpompaa jakaa las-

kenta kahteen erilliseen lähteeseen. Yhtenä päälähteenä oli yläkupoli, joka on suurin 

skyshine-säteilyn aiheuttaja. Toisesta lähteestä käytetään tässä työssä nimeä segmentti, 

jolla viitataan kaikkiin muihin lähdetilavuuksiin ml. vesilähteet kokonaisuutena. Lasken-

noissa pääasiallisia lähdetilavuuksia käytettiin kolmella eri tavalla; erikseen yläkupolia, 

erikseen segmenttiä ja kaikkia yhdessä. 
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Kuva 11: Suojarakennuksen lähdetermit: Ilmalähteet on väritetty oranssilla ja vesilähteet punaisella. Vasen 

kuva on XZ-leikkaus segmenttitilan kohdalta. Oikea kuva on XY-leikkaus +15.00 m tasolta. Lähdetilavuu-

det: 1. yläkupoli, 2. reaktorihalli, 3. sisempi välitila, 4. segmenttitila ja 5. sumppivesi. 

6.3 Lähdetermit 

MELCOR-analyyseistä on saatu tuotettua eri radioaktiivisten aineiden määrät eri osissa 

reaktorirakennusta. MELCOR:sta saatavien ainemäärien pohjalta työssä on pystytty luo-

maan Monte Carlo -laskentoihin realistiset lähdetermit, joiden perusteella annosnopeuk-

sia on lähdetty laskemaan ilmaisimien sopivan sijoituspaikan selvittämiseksi. 

Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen onnettomuuden aikana riippuu niiden kemialli-

sista ja fysikaalisista ominaisuuksista. Ne myös hajoavat riippuen niiden puoliintumis-

ajasta. Näihin riippuvuuksiin nojaten on pystytty arvioimaan eri lähdetermeille kaikista 

säteilevimmät ajanhetket. MELCOR itsessään ei ota huomioon radioaktiivista hajoa-

mista, vaan pelkästään eri aineiden, mukaan lukien radioaktiivisten aineryhmien kulkeu-

tumisen. Radioaktiiviset aineet on "vanhennettu" radioaktiivisella hajoamisella Fortumin 

säteilyturvallisuuden sisäisellä työkalulla. Säteilevin ajanhetki saadaan, kun jokaisen läh-

determissä olevan nuklidien määrä, puoliintumisaika ja keskimääräinen gammaenergia 

otetaan huomioon. Eli säteilevin hetki on se, missä lähdetermi säteilee eniten energiaa. 
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Nämä ovat ne ajankohdat, joista halutaan selvittää annosnopeudet mahdollisissa ilmai-

simien sijoituspaikoissa. LBLOCA:ssa suojarakennuksen säteilevin hetki on n. 1 tunti 

alkutapahtumasta. MBLOCA:ssa TL21-suodattimien säteilevin hetki on n. 15 tuntia al-

kutapahtumasta. 

Kuvassa 12 oleva data on MELCOR:sta, ja se osoittaa, kuinka ilmatiloissa olevien jalo-

kaasujen kokonaisinventaariosuuden konsentraatio on hyvin samankaltainen eri ilmaläh-

detilavuuksille kaikkina aikoina. Kuvassa 13 on vastaavanlainen data aerosoleille. Tämä 

osoitti sen, että laskennoissa oli mahdollista olettaa säteilyn spektri kaikissa ilmalähteissä 

samanlaiseksi. Työssä käytettiin myös toista säteilyn spektriä, joka on segmenttitilan 

sumppiveden, sekä sisempään välitilaan tiivistyvän veden lähde, jossa pääasiallisina 

nuklideina ovat cesiumit ja jodit. MELCOR-datasta saatiin myös näiden vesikerrosten 

korkeudet (Kuva 14) laskentamallin geometriaa varten. Kuvan 11 lähteistä kaikki paitsi 

numerolla 5 merkitty käyttävät ilmaspektriä. Eri tilojen nuklidikonsentraatioiden saman-

kaltaisuuden vuoksi kaikille ilmatiloille käytettiin yläkupolin nuklidikonsentraatiota ja 

kaikille vesilähteille käytettiin segmentin sumppiveden nuklidikonsentraatiota. 

TL21-suodattimien lähdetermi tuotettiin MBLOCA-tapauksesta, jossa radioaktiivisten 

aineiden päästöt ovat hieman suuremmat kuin LBLOCA:ssa. Lähdetermin nuklidit saatiin 

mallintamalla suodattimiin jääneet nuklidit. Kuvaan 15 on piirretty cesiumin ja jodin ko-

konaisinventaariosuudet, jotka ovat jääneet TL21-suodattimiin. 
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Kuva 12: Jalokaasujen osuus kokonaisinventaarista tilavuusyksikköä kohden eri ilmatiloissa LBLOCA:ssa. 

 

 

Kuva 13: Radioaktiivisten aerosolien massapitoisuudet eri tilojen ilmassa ajan suhteen LBLOCA:ssa. 
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Kuva 14: Segmenttitilan ja sisemmän välitilan vedenpinnan tasot LBLOCA:ssa. 

 

 

Kuva 15: Cesiumin ja jodin osuudet kokonaisinventaarista TL21-suodattimissa MBLOCA:ssa. 

6.4 Säteilykeilat 

Diplomityön aikana tunnistettiin useita sellaisia säteilykeiloja laitoksella, jotka voivat 

vaikuttaa tutkittavan gammapäästöilmaisimen toimintaan. Näitä löydettiin reaktoriraken-

nusten kyljistä ja apurakennuksien eri huoneiden seinien läpivienneistä. 
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6.4.1 Reaktorirakennuksen ilmastointijärjestelmien suodattimet 

Reaktorirakennuksen ilmastointijärjestelmissä käytetään HEPA-suodattimia aerosoleille 

ja aktiivihiiltä jodeille poistoilman suodattamiseen. SFS-EN 1822-1-standardin mukai-

sesti näiden suodattimien suodatinluokka on H13, mikä tarkoittaa, että niiden erotusaste 

on yli 95,95 %, eli suurin osa aerosolimuodossa olevista nuklideista jää suodattimiin 

(Smolander 2015, ei julk.). Koska TL21, -22, ja -23-järjestelmien suodattimet ovat näin 

erotuskykyisiä, niistä tulee voimakkaita säteilylähteitä, jos niiden kautta kulkevassa ilma-

virrassa on runsaasti radioaktiivisia aerosoleja ja jodeja. Tässä työssä tehdään erotusas-

teen luokkaan verraten konservatiivinen yleistys siitä, että kaikki aerosolit, hiukkaset ja 

jodit, jotka suodattimiin osuvat, jäävät suodattimeen säteilemään. Tämä säteily voi vai-

kuttaa mittauksiin kokoojahuoneessa. Tällöin sellaiset suodattimet, jotka ovat suhteelli-

sen lähellä potentiaalisia ilmaisimien sijoituspaikkoja, tulee tutkia mahdollisten säteily-

keilojen varalta. Eri järjestelmien suodattimet on sijoitettu eri huonetiloihin, ja nämä si-

joittelut ovat kummallakin laitosyksiköllä eriävät. 

6.4.2 Reaktorirakennuksien säteilykeilat 

Kuvan 11 mukaisesti reaktorirakennuksissa on rakennusaikaiset asennusaukot segment-

titilassa. Nämä asennusaukot ovat kummallakin laitoksella poistoilmapiipun suuntaan, ja 

siksi reaktorirakennuksista lähtee säteilykeila voimalaitoksen sisäpihan suuntaan, jos seg-

menttitilassa on paljon radioaktiivisia aineita. LO2:lla säteilykeilat ovat rakenteellisten 

seikkojen vuoksi voimakkaampia kuin LO1:llä. 

6.5 Skyshine-ilmiö 

Onnettomuustilanteessa, jossa suojarakennuksen yläosaan kertyy radioaktiivisia kaasuja, 

aerosoleja ja höyrystyneitä aineita, tapahtuu ns. skyshine-ilmiö. Suojarakennuksen ka-

tossa ei ole betonirakenteita, joten suurin osa säteilystä, joka menee suojarakennuksen 

teräksisen suojakuoren yläosan läpi, pääsee ylös ulkoilmaan, josta osa siroaa takaisin 

alaspäin. (Tanskanen 2014, ei julk.)  



52 

 

Tämä maata kohti siroaminen aiheuttaa merkittäviä annosnopeuksia laitosalueella. Si-

ronta vaikuttaa myös poistoilmapiippuun, ja siksi skyshinen ottaminen huomioon on tär-

keää gammaa mittaavalle päästöilmaisimelle sopivaa sijoituspaikkaa valittaessa. Kuvassa 

16 on havainnollistettu annosnopeuksia reaktorirakennuksen lähettyvillä korkeuden ja 

etäisyyden suhteen. Poistoilmapiippu on suhteellisen lähellä reaktorirakennuksia, ja kor-

keutensakin takia se kokee voimakkaan skyshine-säteilyn. 

 

Kuva 16: Skyshine-säteilyn aiheuttamat annosnopeudet vakavassa reaktorionnettomuudessa 3 tuntia reak-

torin pikasulun jälkeen. Lähdeterminä yläkupolissa toimii 100 % jalokaasuinventaarista ja 2,5 % jodi-in-

ventaarista. (Tanskanen 2014, ei julk.) 

6.6 Tutkittavat sijoituspaikat 

Mahdollisten tutkittavien sijoituspaikkojen tulee noudattaa tietynlaisia kriteereitä, jotka 

koskevat sijoituspaikkaa ja sen altistusta suoralle säteilylle. Sijoituspaikan tulee olla sel-

lainen, että siitä pystyy mittamaan kaiken sellaisen päästön, joka kulkee poistoilmapiipun 
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kautta. Tämä käytännössä rajasi tarkastelun ilmastointipiipun ja kokoojahuoneen väliselle 

alueelle. Sijoituspaikan pitää olla myös käytännöllinen huollettavuuden ja asennuksen 

kannalta. 

6.6.1 Poistoilmapiippu 

Nykyiset päästöä mittaavat TL00R0004-gammailmaisimet piipussa on sijoitettu poistoil-

mapiipun alaosaan laitoksen alkuaikoina sen ajan parhaan tietämyksen mukaan. Nykyi-

sen tiedon valossa sijoituspaikkaa tulee kuitenkin tarkastella uudestaan. Esimerkiksi 

skyshine-ilmiön myötä piippuun sijoitettu ilmaisin voi näyttää virheellisen suurta luke-

maa havaitessaan päästöjen lisäksi myös skyshine-säteilyä ja suoraa säteilyä säteilykeilo-

jen muodossa segmenttitilasta. 

Piipun pystysuoralla osuudella on 60 cm paksu betoniseinä, joka vastaa kymmentä puo-

liintumispaksuutta 1 MeV gammasäteilylle. Piipun yläpäässä on kuitenkin luonnollisesti 

ulosmenevän ilman aukko ja alapäässä piippuun tulevan ilman läpiviennit, joita pitkin 

säteily pääsee suoraan piippuun ja aiheuttaa osumia ilmaisimeen ulkoilmasta. Mikäli 

skyshine-säteily on erittäin voimakasta, silloin edes piipun seinämän paksuus ei suojaa 

ilmaisinta tarpeeksi. Tästä syystä piipun sisällä parhaaksi sijoituspaikka-arvaukseksi il-

man erillistä säteilysuojausta aluksi oletetaan piipun keskiosa korkeussuunnassa. 

6.6.2 Vaakasuora kanava 

Vaakasuorassa yhdyskanavassa poistoilmapiipun ja kokoojahuoneen välissä on 

TL00R0005-ilmaisimet, jotka kahdentavat TL00R0004-mittauksia. Vaakasuora osuus on 

rakenteeltaan ohut peltiputki, joka ei merkittävästi vaimenna ulkopuolelta tulevaa sätei-

lyä, joten skyshine-säteilyn ja reaktorirakennuksesta tulevien säteilykeilojen vaikutus on 

merkittävä. 
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6.6.3 Kokoojahuone 

Kummassakin apurakennuksessa sijaitsevat kokoojahuoneet kokoavat kaikkien ulosme-

nevien ilmastointivirtojen ilmat yhdeksi poistoilmapiippuun meneväksi virraksi. Kokoo-

jahuoneen sijainnin ja funktion vuoksi se on hyvä kandidaatti uuden onnettomuudenai-

kaisen päästöilmaisimen sijoituspaikaksi. Tulivatpa päästöt mitä ilmastointireittiä kautta 

tahansa, se voidaan aina huomata kokoojahuoneessa. Ilmaisinta ei voi laittaa sen "syvem-

mälle" laitokselle, sillä silloin kaikkien eri ilmastointikanavien ilmavirtaa ei voida mitata 

samalla mittauksella.  

Kuvasta 17 huomataan, että LO1:n kokoojahuoneelle ohjautuu ilmaa useasta eri järjestel-

mästä. Kuvassa ei näy poistoilmapiippuun menevää aukkoa oikean laidan seinässä. Tä-

män saman aukon kautta skyshine-säteily pystyy kulkeutumaan kokoojahuoneen sisään, 

ja tämä tapaus on myös käsitelty laskennoissa. Annosnopeudet kokoojahuoneissa lasket-

tiin skyshine-säteilyn ja TL21-suodattimiin kertyvien nuklidien suhteen.  
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Kuva 17: LO1:n kokoojahuone kuvattu XY- ja YZ-leikkauksilla. Kokoojahuone oikeanpuoleisen kuvan 

mukaisesti on omalla erillisellä +15.40 m tasollaan muuhun apurakennukseen nähden. TL40 on apuraken-

nuksen alipainejärjestelmä. (Hakala 2015, ei julk.) 

6.7 Sijoituspaikkavertailun tulokset 

Sijoituspaikkojen tutkiminen alkoi tunnistamalla tutkittavat sijoituspaikat, jotka käsitel-

tiin työn luvussa 6.6. Jokaiselle työn kannalta merkittävälle sijoituspaikan ja lähdetermin 

yhdistelmälle tehtiin omat painotushilat, joihin nojaten varsinaiset annosnopeusmäärityk-

set tehtiin. Yhteensä tunnistettiin yleisesti kaksi eri tilaa, jotka ovat nykyisiä tai mahdol-

lisia sijoituspaikkoja. Näistä tiloista ei tutkittu vain yhtä tiettyä kohtaa, vaan mahdolli-

suuksien mukaan muodostettiin tilan eri kohtia kuvaava tarpeeksi kattava ja tiheä hilail-

maisin. Ilmastointipiipussa tällainen hila tehtiin vielä erikseen kummallekin puolelle pii-

pun väliseinää sekä vaakasuoraan kanavaan, jonne nykyiset TL00R0005-ilmaisimet on 

sijoitettu. 



56 

 

6.7.1 Poistoilmapiippu 

Ensin työssä pyrittiin tarkastelemaan poistoilmapiippua kolmessa eri osuudessa; ylä-, ala- 

ja keskiosuudessa. Osoittautui kuitenkin, että tämä ei ole tehokas tapa käsitellä piippua 

kokonaisuutena. Lisäksi lähteestä riippuen joko piipun ylä- tai alaosa osoittautuivat han-

kaliksi luotettavan statistiikan osalta. Näissä pyrittiin käyttämään DXTRAN-varianssin-

vähennystekniikkaa vaihtelevin tuloksin. Työn kaikissa laskennoissa suhteellinen virhe 

annetaan yhden luottamusvälin keskihajontana. 

Piipun annosnopeuksia lähdettiin lopulta määrittämään optimoimalla painotushila koko 

piipun ilmatilaan. Annosnopeus korkeuden suhteen saatiin käyttämällä laskennan tulos-

tuksena F4-hilailmaisinta, jonka kopit jaettiin koko piipun korkeudelle ja tuloksena tuli 

säteilyn vuo, joka muutettiin annosnopeudeksi luvussa 4.9 käsitellyillä vuo-annoskertoi-

milla. Tällä menettelyllä oli helppo selvittää, millä korkeudella piippua, jos missään koh-

taa piippua, on mahdollista pitää säteilyilmaisinta vähäisellä ilmaisimen tuloksia vääris-

tävällä taustasäteilyllä. MCNP:llä piipun seinä jaettiin 10 paksuuskerrokseen, joihin ase-

tettiin alkuarvaukseksi nouseva tärkeys kahdesta tuhanteen syvemmälle mentäessä. Pai-

notushila piipun sisään tuotettiin iteroimalla ensin piipun ulkopinnalle, ja sitten vähitellen 

syvemmälle. 

Serpentillä käytettiin samaa painotushilan rakennetta, mutta sen sijaan että painotushilaa 

optimoitiin koko piipun sisäiseen ilmaan, se optimoitiin vain yhden laitoksen puolelle 

hilailmaisimien kohdalle. MCNP:llä painotushilan optimointiin kuului myös toisen lai-

toksen puoli. Tällä tavoin MCNP:llä laskettiin myös se, mitä yhden laitoksen ilmaisin 

näkisi, kun toisella laitoksella on onnettomuus. 

Hilailmaisin jaettiin 100 osaan 15,3 metristä 100 metrin korkeuteen. Hilailmaisimien le-

veys ja syvyys olivat 100 cm, ja ne sijoitettiin ilmatilan keskelle. Piipulle laskettiin yh-

teensä 4 eri tapausta, kaksi tapausta per laitosyksikkö, joista toinen tapaus käytti lähteenä 

yläkupolia LBLOCA:ssa ja toinen tapaus käytti lähteenä segmenttiä LBLOCA:ssa. Yh-

distämällä näiden kahden eri lähteen aiheuttama taustasäteily saatiin tulokset yhden lai-
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toksen onnettomuudenaikaisesta taustasäteilystä. Yhdistämällä kahden laitoksen tapauk-

set yhteen pystyttiin myös näkemään millainen tilanne olisi kahden laitoksen yhtäaikaisen 

onnettomuuden aikana. 

MCNP:n laskenta suoritettiin laskentakäyttöön tarkoitetulla kannettavalla tietokoneella, 

ja Serpentin laskennat poistoilmapiipulle suoritettiin HPC-klusterilla, jolloin käytössä oli 

kymmeniä prosessoriytimiä. Käytetty HPC-klusteri on tarkoitettu ydin- ja materiaalitek-

niikan käyttöön ja se on osa suomalaista verkko- ja pilvi-infrastruktuuria (LUT 2019). 

Tämä vaikuttaa tuotettuihin tuloksiin, sillä MCNP:llä käytössä oli rajallinen laskentaka-

pasiteetti, minkä vuoksi varianssinvähennykseltä vaadittiin enemmän. Serpentillä käy-

tössä oli miltei mielivaltainen määrä laskentakapasiteettia, jolloin varianssinvähennys to-

teutettiin yksinkertaisemmin.  

Serpentillä piippu jaettiin samalla tavalla syvyyskerroksiin, mutta sen sijaan että käytet-

tiin kertoimen 2 tärkeyksien nostoja syvemmälle mentäessä, käytettiin kerrointa kolme. 

Tällöin suurin tärkeys alkuarvauksessa ei ollut 1024 vaan 59049. Tämän tarkoituksena 

oli varmistaa, että suurin osa piipun pinnalle osuvista fotoneista pääsisi lopulta piipun 

sisälle asti. Serpentissä käytettyä painotushilaa iteroitiin vain kerran, minkä jälkeen var-

sinainen laskenta suoritettiin. 

Poistoilmapiipun tulokset 

Kuvassa 18 on kummallakin laskentakoodilla tuotetut annosnopeudet säteilevimmällä 

ajanhetkellä (1 tunti LBLOCA:n alkutapahtumasta) LO1:n puolella LO1:n LBLOCA:ssa. 

Tulokset on yhdistetty yläkupolin ja segmenttitilan laskentatapauksista. Annosnopeuk-

sien taso piipussa vaihtelee 0,25 - 30 mSv/h. Pienin annosnopeus on 27 metrin korkeu-

della 230 ± 13 μSv/h (Serpent) ja 190 ± 10 μSv/h (MCNP). Piipun ala- ja keskiosissa 

laskentakoodien tulokset ovat hyvin samankaltaisia ja erot tuloksissa mahtuvat satunnais-

otantaan perustuvan suhteellisen virheen sisään. Piipun alaosassa suuri piikki suhteelli-

sessa erossa johtuu huonosta otannasta. Tämä selkeä ero johtuu siitä, että MCNP:n kanssa 

oli rajatusti laskentakapasiteettia. 
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Kuva 18: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet LO1:n puolella poistoilmapiipussa 

säteilevimmällä ajanhetkellä LO1:n LBLOCA:ssa vasemmalla ja eri laskentakoodien ero oikealla. 

Suhteellinen virhe on merkitty ohuilla vaakaviivoilla. 

 

Kuvassa 19 on vielä eritelty edellinen tulos yläkupolin ja segmentin lähteisiin. LO1:lla 

segmenttitila ei ole läheskään niin merkittävä taustasäteilyn aiheuttaja poistoilmapiipussa 

kuin yläkupoli. Suoran säteilykeilan saaminen segmenttitilasta piipun sisälle MCNP:llä 

oli haasteellista, mikä näkyy tuloksien eroissa. Erityisen vaikeille laskentatapauksille on 

tyypillistä, että luotettavimmat tulokset ovat hankalimpia saada sinne, missä säteilyä on 

kaikista vähiten. LO1:n segmenttitilasta ei saatu tarpeeksi hyvin otantaa MCNP:llä. Ser-

pentillä ei ollut samanlaisia hankaluuksia HPC-laskentaklusterilla, mutta suhteelliset vir-

heet ovat silti suurimmillaan jopa 10 %. Huomionarvoista on, että MCNP:llä suhteelliset 

virheet ovat myös suurimmillaan 10%, mutta mikäli otanta ei ole ollut paras mahdollinen 
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painotushilan muodostamisessa, tämä voi näkyä suurena vaihteluna tuloksissa, vaikka 

suhteelliset virheet olisivatkin pieniä. 

Serpentillä tulostusta pyrittiin LO1:n yläkupolin lähteelle optimoimaan kaikista pienim-

mille annosnopeuskorkeuksille, minkä vuoksi piipun yläpäässä on Serpentillä vaihtelua 

ja suuremmat suhteelliset virheet, kuin MCNP:llä. 

 

Kuva 19: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet eriteltyinä lähteittäin LO1:n puolella 

poistoilmapiipussa säteilevimmällä ajanhetkellä LO1:n LBLOCA:ssa vasemmalla ja eri laskentakoodien 

ero oikealla. Suhteellinen virhe on merkitty ohuilla vaakaviivoilla. 

 

Kuvassa 20 on kummallakin laskentakoodilla tuotetut annosnopeudet säteilevimmällä 

ajanhetkellä LO2:n puolella LO2:n LBLOCA:ssa. Tällöin piipussa on alemmilla kor-

keuksilla selvästi suurempi taustasäteilyn annosnopeus verrattuna LO1:n tapaukseen joh-

tuen LO2:lla olevasta luvussa 6.4.2 mainituista rakenteellisista seikoista. Annosnopeus-

taso piipussa vaihtelee 0,6 - 90 mSv/h. Pienin annosnopeus on 40 metrin korkeudella 670 
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± 25 μSv/h (Serpent) ja 41 metrin korkeudella 630 ± 15 μSv/h (MCNP). Piipun ala- ja 

keskiosissa laskentakoodien tulokset ovat hyvin samankaltaisia ja erot tuloksissa mahtu-

vat satunnaisotantaan perustuvan suhteellisen virheen sisään. 

 

Kuva 20: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet LO2:n puolella poistoilmapiipussa 

säteilevimmällä ajanhetkellä LO2:n LBLOCA:ssa vasemmalla ja eri laskentakoodien ero oikealla. 

Suhteellinen virhe on merkitty ohuilla vaakaviivoilla. 

 

Kuvassa 21 on vielä eritelty edellinen tulos yläkupolin ja segmentin lähteisiin Asennus-

aukon ohuesta seinästä johtuen segmentin lähde on dominoiva alle 40 m korkeudella, ja 

skyshine-säteily yläkupolista dominoi sitä korkeammalla. Erityisen paljon segmenttitilan 

suora säteilykeila vaikuttaa piipun alaosan läpivientiin, jossa annosnopeus segmenttiti-

lasta johtuen on jopa 70 mSv/h. 50 - 70 metrin korkeudella piipussa segmenttitila aiheutti 

kaikista vähiten annosnopeutta, mikä näkyi laskentatarkkuudessa. Tällä korkeudella näh-

dään paljon otantaan liittyvää laskentatuloksien eroa. Serpentillä alueelle oli helpompi 
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saada osumia suuren laskentakapasiteetin vuoksi. Satunnaisotannasta johtuvaa heilahte-

lua tuloksissa näkyy MCNP:llä myös yläkupolin tapauksessa 25 - 60 metrin korkeudella. 

 

Kuva 21: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet eriteltyinä lähteittäin LO2:n puolella 

poistoilmapiipussa säteilevimmällä ajanhetkellä LO2:n LBLOCA:ssa vasemmalla ja eri laskentakoodien 

ero oikealla. Suhteellinen virhe on merkitty ohuilla vaakaviivoilla. 

 

MCNP:llä tuotetut tulokset, joissa on yhden laitoksen onnettomuuden aiheuttamat annos-

nopeudet toisen laitoksen puolella piippua (Liite 1), on yhdistetty edellisiin tuloksiin ku-

vassa 22. Nämä korkeimmat mahdolliset taustasäteilyn annosnopeudet saadaan, jos ta-

pahtuu kaksi samanaikaista LBLOCA-onnettomuutta niiden säteilevimpinä hetkinä mi-

tattuna. Silloin pienimmät mahdolliset annosnopeudet olisivat LO1:n puolella 30 m kor-

keudella 350 ± 10 μSv/h ja LO2:n puolella 42 metrin korkeudella 680 ± 15 μSv/h. 

Kahden laitoksen yhtäaikaisessa onnettomuudessa LO2:n puolella piippua alle 48 m kor-

keudella on suuremmat annosnopeudet rakenteellisten seikkojen vuoksi. Ylempänä 
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LO1:n puolella on suuremmat annosnopeudet johtuen siitä, että LO1:n reaktorirakennus 

on lähempänä poistoilmapiippua (Kuva 2). 

 

 

Kuva 22: MCNP:llä laskettu taustasäteilyn annosnopeus kummankin laitoksen puolella pystysuoraa piip-

pua, kun lähteenä toimii kahden laitoksen yhtäaikainen onnettomuus. Suhteellinen virhe on merkitty vaa-

kasuorilla viivoilla. 

6.7.2 Kokoojahuone 

Kummankin laitoksen kokoojahuoneille tehtiin erilliset vaikutusarvioinnit, koska laitos-

ten ilmastointijärjestelmien suodattimet on sijoitettu eri tavoin. LO1:n kokoojahuone on 

myös noin metrin korkeampi, ja sen katolla on betonitukirakenteita. Kokoojahuoneiden 
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kohdalla tutkittiin myös reaktorirakennuksen seinän säteilykeilan sekä yläkupolin aiheut-

tamaa taustasäteilyä. 

Kokoojahuoneen ollessa suorakaiteen muotoinen päätettiin selvittää paras nurkkaus tai 

sijainti kokoojahuoneesta jakamalla koko huone hilaksi, jotta saadaan yhdellä laskennalla 

kattava tulos siitä, missä on matalin annosnopeustaso. 

6.7.2.1 TL21-suodattimet 

 

Kuva 23: XY-leikkaus +14.20 m tasolta LO1:n apurakennuksesta. Kuvassa on esitetty MCNP:llä lasketut 

annosnopeudet apurakennuksen eri tiloissa, kun lähteenä toimivat TL21-suodattimet MBLOCA:ssa suo-

dattimien säteilevimmällä ajanhetkellä eli 15 tuntia MBLOCA:n alkutapahtuman jälkeen. Kokoojahuoneen 

paikka on merkitty oikeassa alakulmassa keltaisella ääriviivalla. Kokoojahuone on +15.40 tasolla. Tasa-

arvokäyrillä on merkitty annosnopeuksien taso dekadin välein. Annosnopeuskuvaajan suhteelliset virheet 

on esitetty liitteessä 2. 

 

Kuvassa 23 on esitetty MCNP:llä laskettu säteilyn kulkeutuminen TL21-suodattimilta. 

Säteily suodattimilta pääsee kokoojahuoneeseen kahden seinän läpi käytävän poikki. Li-

säksi kokoojahuoneessa on ilmastointijärjestelmien läpivientejä suodattimien suuntaan, 

joiden kautta muodostuu voimakkaammat säteilykeilat, jotka on esitetty kuvissa 24 ja 25 
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(Huom. eri väriskaala). Kokoojahuoneen säteilytaso on tämän myötä monelta kohdin hy-

vin korkea, ja suodattimien aiheuttama säteily myös tekee LO1:n apurakennuksessa liik-

kumisen +12.60 m tasolla haasteelliseksi säteilytasojen kannalta. 

Kuvasta 24 nähdään, että kokoojahuoneeseen pääsee korkeimmillaan 30 mSv/h annosno-

peuskeila TL40-läpiviennistä. Vähiten taustasäteilyä on reaktorirakennuksesta kauim-

maisena olevissa nurkissa, kaikista pienin taustasäteily löytyy kokoojahuoneen yläosasta 

kolmannen betonipylvään takaa (Kuva 25). 

Kuva 24: XY-leikkaus +16.30 m tasolta TL21-suodattimien aiheuttamasta annosnopeudesta LO1:n kokoo-

jahuoneessa korkeudella, jolla esiintyy eniten taustasäteilyä. 
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Kuva 25: YZ-leikkaus LO1:n kokoojahuoneen annosnopeuskentästä, kun TL21-suodattimet toimivat läh-

teenä MBLOCA:ssa. Katon betonipalkit pienentävät säteilyä tehokkaasti kokoojahuoneen yläosassa. 

 

Kuvissa 26 ja 27 on LO2:n TL21-suodattimien vastaavanlaisen MBLOCA:n perusteella 

tehdyn lähteen aiheuttamat annosnopeudet laitoksen apurakennukseen. Säteilytasot nou-

sevat suodattimien vuoksi merkittävästi ilmastointijärjestelmien puhallinhuoneissa 

+12.60 tasolla (Kuvassa 26 suodattimien alapuolella ja kokoojahuoneen vieressä) ja nii-

hin johtavalla käytävällä (kohdassa X = -5 kuvassa 26). LO2:n +12.60 m tason pääkulku-

käytävälle ei kuitenkaan muodostu kovin vahvoja säteilykenttiä eikä apuvalvomon olo-

suhteisiin ole vaikutusta. 
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Kuva 26: XZ-leikkaus ja annosnopeudet LO2-apurakennuksesta TL21-suodattimien kohdalta. Lähdeter-

minä toimivat TL21-suodattimet MBLOCA:ssa säteilevimpänä ajanhetkenä. Kokoojahuoneen paikka ala-

oikealla merkitty keltaisella ääriviivalla. Annosnopeuskuvaajan suhteelliset virheet on esitetty liitteessä 2. 

 

 
 

Kuva 27: XY-leikkaus ja annosnopeudet LO2:n apurakennuksesta +15.60 m tason korkeudelta. Lähdeter-

minä toimivat TL21-suodattimet MBLOCA:ssa säteilevimpänä ajanhetkenä. Kokoojahuoneen paikka on 

merkitty keltaisella ääriviivalla. Annosnopeuskuvaajan suhteelliset virheet on esitetty liitteessä 2. 

 

Suodattimista aiheutuva annosnopeus kokoojahuoneessa on suhteellisen pieni (Kuva 28). 

Koska suodattimet ovat korkeammalla kuin kokoojahuone +17.80 m tason lattian ollessa 

tiellä, säteilykeila kulkeutuu vahvimmin kokoojahuoneen alaosaan kuvan 26 mukaisesti. 

Annosnopeudet ovat kuitenkin hyvin maltillisia kokoojahuoneessa läpivientienkin koh-

dalla. Huoneen katossa annosnopeudet ovat kaikkialla alle 10 μSv/h. 
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Kuva 28: XY-leikkaus tasolta +16.10 m LO2:n kokoojahuoneesta TL21-suodattimien aiheuttamasta annos-

nopeudesta MBLOCA:ssa. Väriskaala on eri kuin kuvissa 26 ja 27. 

6.7.2.2 Skyshine ja reaktorirakennuksen säteilykeilat 

Skyshine-säteilyn ja reaktorirakennusten säteilykeilojen vaikutus kokoojahuoneiden an-

nosnopeuksiin on visualisoitu kuviin 29 ja 30. LO1:n ja LO2:n reaktorirakennukset ovat 

vain hieman eri etäisyyksillä omista kokoojahuoneistaan, joten etäisyyksien erot eivät se-

litä eroa annosnopeustasoissa niin paljoa kuin se, että LO2:lla kokoojahuoneessa oleva 

reikä betoniseinässä vaakasuoraan ilmastointiputkeen on suurempi. Myös LO2:n reakto-

rirakennuksen asennusaukon rakenteellisilla seikoilla on vaikutusta annosnopeuseroihin. 

Skyshine aiheuttaa laskentojen mukaan ilmaisimet huomioon ottaen merkittäviä annos-

nopeuksia riippuen sijoituskohdasta. 
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Uuden ilmaisimen sijoittaminen kokoojahuoneisiin on tuloksien valossa haasteellista use-

ammasta syystä. LO1:n kokoojahuoneelle tulee kaksi säteilykeilaa TL21-suodattimista 

ilmastointien läpivienneistä. Lisäksi kokoojahuoneelle tulisi skyshine-säteilystä erillinen 

yhtä voimakas eri suunnasta tuleva säteilykeila. Uuden ilmaisimen olisi kyettävä mittaa-

maan mistä tahansa ilmastointikanavasta tuleva säteily, mutta ilmaisimen suojaaminen ja 

suuntaaminen olisi liki mahdotonta. LO2:lla TL21-suodattimet eivät muodosta saman-

laista ongelmaa, mutta siellä ilmaisimen suuntaus olisi edelleen ongelmallista ja 

skyshinen vaikutus voimakkaampi. 

Skyshinen ja muiden säteilykeilojen vaikutus yhden laitoksen onnettomuudesta toisen 

laitoksen kokoojahuoneelle laskettiin, jotta tiedetään onnettomuudenaikaisen taustasätei-

lyn vaikutus myös toisen laitoksen mittauksiin. Tällä on merkitystä lähinnä kahden lai-

toksen yhtäaikaisen onnettomuuden tapauksessa. Nämä tulokset on esitelty liitteessä 3. 

Tuloksien perusteella yhden laitoksen onnettomuus aiheuttaa merkittävän ja voimakkaan 

suoran säteilyn keilan toisen laitoksen kokoojahuoneelle, mikä tekee kokoojahuoneesta 

entistä haasteellisemman sijoituspaikan. 
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Kuva 29: LO1:n skyshine-säteilyn vaikutus tasolla +15.40 m LO1:n kokoojahuoneeseen. Yli 10% ylitys 

arvioidussa suhteellisessa virheessä on ympyröity tasa-arvokäyrällä. 
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Kuva 30: LO2:n skyshine-säteilyn vaikutus tasolla +16.10 m LO2:n kokoojahuoneeseen. Yli 10% ylitys 

arvioidussa suhteellisessa virheessä on ympyröity tasa-arvokäyrillä. 

6.7.3 Piipun vaakasuora osuus 

Koska työn aiheena olevia ilmaisimia kahdentavat TL00R0005-ilmaisimet ovat poistoil-

mapiipun vaakasuoralla osuudella, jolla ei ole suojanaan kuin ohut peltiputki, tutkittiin 

tässä työssä myös annosnopeudet tällä ilmastointikanavan osuudella. Kummankin laitok-

sen kummankin lähteen suhteen laskettiin annosnopeudet piipun vaakasuoralla peltiput-

ken osuudella, johon laitettiin putken suuntaisesti hilailmaisin 75 osaan, jotta nähtiin mi-

ten annosnopeus vaihtelee koko putken pituudella. Koordinaatteina ilmaistuna tämä vaa-

kasuora putki ulottuu välille [-74, -19] m kun geometrian origona toimii LO2:n reaktori-

rakennuksen keskipiste.  
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Kuvassa 31 ovat annosnopeudet vaakasuoralla osuudella LO1:n ollessa säteilylähteenä. 

Tulokset yhdistettiin kahden eri lähteen laskennoista. Annosnopeuksista, jotka ovat noin 

150 mSv/h, voi päätellä, että vaakasuoran peltiputken osuudet [-73, -67] m ja [-56, -18] m 

eivät mitenkään sovi sellaiselle ilmaisimelle, jonka taustatason halutaan olevan selvästi 

alle 1 mSv/h. Kuvassa oleva annosnopeuden putoama on ilmastointipiipun pystysuora 

rakenne, eikä koordinaattialue [-67, -56] m siis ole tässä tapauksessa kiinnostava. Säteilyn 

saaminen LO1:n reaktorirakennuksen betoniseinien läpi laskennassa oli haaste itsessään 

ja siitä johtuvat korkeat, mutta silti hyväksyttävissä rajoissa (<10%) olevat laskennan suh-

teelliset virheet segmentin lähteen tapauksessa (Liite 4). 

Laskentakoodien tulokset ovat hyvin samankaltaisia toisiinsa verrattuina. Serpentin tu-

lokset laskettiin pienellä laskentapalvelimella, jossa oli kahdeksan prosessoriydintä. 

MCNP:n tulokset tuotettiin laskentakäyttöön tarkoitetulla laskentakannettavalla. Ottaen 

huomioon, että suhteellinen virhe on vain yhden luottamusvälin keskihajonnan verran, 

laskentakoodien tulokset eroavat toisistaan lähinnä statistisen vaihtelun vuoksi. Mikäli 

laskentoja jatkettaisiin käyttämällä runsaasti lisää laskentatehoa tai -aikaa, tulokset toden-

näköisesti lopulta tasaantuisivat samoihin kohtiin. Suurimmatkin erot ovat tässä tapauk-

sessa alle 15 % eroja, jotka ovat tämän laskentatapauksen kohdalla hyväksyttäviä, kun 

selvitetään annosnopeuksien suurusluokkia laajemmalta alueelta. 

Yläkupolin ja segmentin lähteiden laskentojen tulokset eriteltyinä on esitetty liitteessä 4. 
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Kuva 31: Taustasäteilyn annosnopeuden vertailu laskentakoodeille vaakasuorassa kanavassa kun lähteenä 

toimii LBLOCA LO1:lla. Laskennalliset virhemarginaalit on merkitty pystyviivoilla. 

 

Kuvassa 32 on LO2:n onnettomuuden suurimmat annosnopeudet vaakasuorassa piipun 

osassa. Johtuen LO2:n rakenteellisista seikoista annosnopeudet ovat selvästi suuremmat 

kuin LO1:n tapauksessa. Myös LO2:n tapauksessa on siis todettava, että annosnopeudet 

ovat liian suuria ilmaisinta varten. Myös tässä tapauksessa hilailmaisin kulkee poistoil-

mapiipun betonirakenteiden läpi, ja siksi koordinaattialueella [-67, -56] m annosnopeudet 

ovat selvästi pienempiä.  

Serpentin ja MCNP:n tuloksilla ei ole suurta eroa, ja nämä erot selittyvät suurelta osin 

satunnaisotannan aiheuttamalla vaihtelulla laskennassa. Erot mahtuvat suurelta osin las-
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kennallisen suhteellisen virheen sisään. Serpentin suuremmat suhteelliset virheet selitty-

vät sillä, että tapausta laskettiin Serpentillä paljon lyhemmän aikaa. Yläkupolin ja seg-

mentin lähteiden laskentojen tulokset on eriteltyinä esitetty liitteessä 4. 

 

Kuva 32: Taustasäteilyn annosnopeuden vertailu vaakasuorassa peltipiipussa, kun lähteenä toimii 

LBLOCA LO2:lla. Laskennalliset virhemarginaalit on merkitty pystyviivoilla. 

6.8 Sijoituspaikkojen kuvaus ja lopullisen sijoituspaikan valinta 

Annosnopeuslaskentojen tulosten perusteella poistoilmapiipussa sekä kokoojahuoneissa 

on paikkoja, jotka voisivat toimia sijoituspaikkoina ilmaisimille. Kaikissa mahdollisissa 

paikoissa olisi kuitenkin käytettävä säteilysuojausta johtuen korkeasta taustasäteilystä. 
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Poistoilmapiipussa esiintyy pienimmät annosnopeudet 30 ja 40 metrin korkeuksilla lai-

toksesta riippuen. Nämä korkeudet ovat kuitenkin haasteellisia ilmaisimen asentamisen, 

suojaamisen ja huollon kannalta. Suojausta ja sijoitusta mietittäessä on otettava huomioon 

myös eri säteilylähteiden osuudet keiloista. Vaikka piipun alaosassa on yleisesti korkea 

annosnopeus, suurin osa siitä tulee segmentin suunnasta tehden säteilysuojauksen suun-

nittelusta yksinkertaisempaa. 

Kokoojahuoneissa haasteen tuottaa se, että mittarin on pystyttävä näkemään mahdollisesti 

eri suunnista tulevaa päästöä. Skyshine-ilmiöstä johtuva annosnopeus kokoojahuoneella 

on mahdollista suojata, mutta samaan aikaan TL21-suodattimista voi tulla säteilykeilaa 

toisesta suunnasta. Tilanne on haasteellisempi LO1:lla kuin LO2:lla. 

Vaakasuoran kanavan kohdalla todettiin, ettei se sovi ilmaisimen sijoitukselle hyvin kor-

keiden annosnopeuksien vuoksi. Lisäksi mahdollisesti raskaan säteilysuojan rakentami-

nen ohueen peltiputkeen ei mekaanisen rasituksen vuoksi onnistu. 

Sijoituspaikan valinta 

Kun otetaan huomioon ilmaisimen sijoituspaikka huollon ja säteilysuojauksen toteutuk-

sen kannalta, poistoilmapiipun alaosassa oleva lattiataso on käytännön kannalta paras. 

Poistoilmapiipun alaosan tärkein ominaisuus säteilyn osalta on se, mistä suunnasta taus-

tasäteily tulee (Kuva 21). Jakamalla säteily säteilylähteittäin, huomattiin että suurin osa 

säteilystä tulee alaosaan segmentin suunnasta, eli käytännössä vain vaakasuorassa suun-

nassa tehden alaosasta helpon sijoituspaikan suojata. Alaosaan sijoitettuna, ylöspäin 

suunnattuna ja sivuilta suojattuna ilmaisin näkisi päästöt, muttei juurikaan taustasäteilyä.  

Ilmaisimen sijoittaminen ylemmäs piippuun tekisi ilmaisimen huollosta vaikeaa. Säteily-

suojaus tulee vaatimaan paljon lyijyä ja/tai betonia, joten sen sijoittaminen korkealle piip-

puun olisi haasteellista jo mekaanisen tukemisen ja työturvallisuuden kannalta. Kokooja-

huoneet osoittautuivat haasteellisiksi säteilysuojauksen suunnittelun ja suuntaamisen 

kannalta. Lisäksi säteilysuojauksen asettaminen kokoojahuoneelle muuttaisi sen sisäisiä 

ilmavirtauksia, jotka on suunniteltu vaakasuoran kanavan näytteenottolinjoja varten. 
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7 ILMAISIMEN SÄTEILYSUOJAUS 

Jotta ilmaisimien antamat tulokset olisivat tarpeeksi luotettavia valituissa sijoituspai-

koissa, niissä on käytettävä säteilysuojausta taustasäteilyn minimoimiseksi. TL00R0005-

ilmaisimien käytön aikainen tausta sisäisestä lähteestä on n. 4,6 - 4,7 mSv/h. Sitä käyte-

tään referenssinä sille, kuinka pieneksi taustasäteily on saatava sijoituspaikassa. Päätet-

tiin, että taustasäteilyn on pudottava sadasosaan sisäisen lähteen taustasta eli alle 50 

μSv/h, mikä vastaa n. 5E+04 kBq/m3 päästökonsentraatiota piipussa alaluvun 8.4 ilmai-

simen alarajan laskennan perusteella. 

7.1 Säteilysuojauksen rakenne sijoituspaikassa 

Koska säteily poistoilmapiipun alaosassa tulee lähes ainoastaan vaakasuoran kanavan 

suun kautta eli sivusuunnasta, tätä vastaan tehtiin suojaava betonisylinteri ilmaisimen ym-

pärille. Tämä betonisylinteri on korkeudeltaan 80 cm ja sen seinämäpaksuus on 22.5 cm. 

Sylinteri ja ilmaisin on sijoitettu poistoilmapiipun alaosaan kuvan 33 mukaisesti. Sylinteri 

ja ilmaisin aseteltiin lisäksi suojaan kaikelta suoralta säteilyltä laittamalla se poistoilma-

piipun betonisen ulkoseinän muodostamaan suojaan. Tällä tavoin ilmaisin näkee piipun 

yläosaan ja sieltä tulevan säteilyn. Lyijysuojaus on yleensä hankalampi ja kalliimpi to-

teuttaa, joten suojaus haluttiin toteuttaa kokonaan betonilla. Lisäksi päästöjen beetasäteily 

voisi aiheuttaa lyijysuojauksen kanssa jarrutussäteilyä lyijyn korkean atomiluvun vuoksi, 

mikä aiheuttaisi ylimääräistä gammasäteilyä ilmaisimeen hankaloittaen näyttämän analy-

sointia; siksi betoni on parempi vaihtoehto. Laskennassa käytetyn ilmaisimen rakenne ja 

koostumus esitellään alaluvussa 8.1. 
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Kuva 33: Ilmaisimen ja säteilysuojauksen sijoittelu poistoilmapiipussa. Vasen kuva on XZ-leikkaus ilmai-

simen kohdalta. Oikeanpuoleinen kuva on XY-leikkaus korkeudelta +15.30. Piipun betonirakenteet on mer-

kitty tummanharmaalla ja ilmaisimen säteilysuojaus vaaleammalla harmaalla. Ilmaisin on merkitty punai-

sella. 

7.2 Säteilysuojauksen laskenta 

Säteilysuojauksen toiminta voimakkaassa taustasäteilyssä laskettiin LBLOCA:ssa sa-

moilla lähdetermeillä, kuin annosnopeuslaskentojen kohdalla. Piipun alaosassa ilmaisi-

men kohdalla määritettiin annosnopeus, jotta nähtäisiin säteilysuojauksen suojaava vai-

kutus ja ilmaisimen suurin mahdollinen taustasäteilystä johtuva näyttämä. 

7.2.1 Pystysuora poistoilmapiippu (LO1) 

LO1:n tapauksesta tuotetun annosnopeushilan (Kuva 34) perusteella suojauksessa annos-

nopeus putoaa reilusti alle 10 μSv/h, vaikka piipun sisällä yleinen säteilytaso on tässä 

vaiheessa 1 - 20 mSv/h samalla korkeudella. Samassa simulaatiossa laskettiin myös itse 

ilmaisimen kohdalta F4-tulostus, jonka tuloksena ilmaisimen kohdalle tulee ainoastaan 

1,7 ± 0,2 μSv/h annosnopeus. Taustasäteily on tällöin erittäin hyvin eliminoitu. 
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Laskennassa ei ole huomioitu YVL-ohjeiden vaatimaa ilmaisimien energia-aluetta, vaan 

myös matalamman energian (< 60 keV) fotonit ovat mukana tuloksessa, vaikka nämä 

eivät kovin hyvin ilmaisimelle näkyisi. Täten tulos on konservatiivinen. Tuloksen suh-

teellinen virhe oli yli 10 %, mikä Monte Carlo -laskennassa nähdään suuntaa antavana. 

Tämän takia laskennoista pyydettiin myös annosnopeushilat, joiden perusteella pystytään 

varsinaisen tuloksen epävarmuutta tulkitsemaan paremmin.  

Hilatuloksien perusteella (Kuva 34) todettiin, että varsinaista tulosta voidaan pitää ylei-

sesti luotettavana, ja että päästömittauksen suojaus toimii toivotulla tavalla. Tarkemman 

ja laskennallisesti nopeamman tuloksen olisi saanut jättämällä kaikki alle 60 keV fotonit 

laskematta. Yhteensä LO1:n säteilysuojausta laskettiin 15 vuorokautta kahdella proses-

soriytimellä. 

 

Kuva 34: XY-leikkaus MCNP:llä lasketuista annosnopeuksista säteilevimmällä ajanhetkellä LO1:n 

LBLOCA:ssa poistoilmapiipun lattiatasolla. Kuvaan on merkitty piipun betonirakenteiden, säteilyilmaisi-

men betonisuojauksen ja vaakasuoran kanavan ääriviivat. 

7.2.2 Pystysuora poistoilmapiippu (LO2) 

LO2:n tapauksesta tuotetun annosnopeushilan (Kuva 35) perusteella suojauksessa annos-

nopeus putoaa alle 10 μSv/h, vaikka piipun sisällä yleinen säteilytaso on tässä vaiheessa 

1 - 40 mSv/h samalla korkeudella. Annosnopeus ilmaisimen kohdalla oli 6,3 ± 0,9 μSv/h. 
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Taustasäteily on tällöin erittäin hyvin eliminoitu. LO2:n reaktorirakennuksen säteilykei-

lan vuoksi annosnopeudet piipun alaosassa ovat korkeammat kuin LO1:n tapauksessa ja 

taustasäteily ilmaisimen kohdalla LO1:n verrattuna nelinkertainen. 

Hilatuloksien perusteella (Kuva 35) todettiin, että varsinaista tulosta voidaan pitää ylei-

sesti luotettavana, ja että päästömittauksen suojaus toimii toivotulla tavalla. Yhteensä 

LO2:n säteilysuojausta laskettiin 23 vuorokautta kahdella prosessoriytimellä.  

 

Kuva 35: XY-leikkaus MCNP:llä lasketuista annosnopeuksista säteilevimmällä ajanhetkellä LO2:n 

LBLOCA:ssa poistoilmapiipun lattiatasolla. Kuvaan on merkitty piipun betonirakenteiden, säteilyilmaisi-

men betonisuojauksen ja vaakasuoran kanavan ääriviivat. 

 

8 SÄTEILYILMAISIMEN SUORITUSKYKYANALYYSI 

Kun säteilyilmaisimelle suunniteltu sijoituspaikka ja suojaus on todettu toimiviksi, sille 

tulee tehdä suorituskykyanalyysi mittausalueen määrittämiseksi ja herkkyysanalyysi eri 

nuklideille, jotta mittarin antamista tuloksista voidaan johtaa päästön aktiivisuuskonsent-

raatiot esim. Kr-87-ekvivalentteina. Mikäli suorituskykyanalyysissä todetaan, ettei mit-

tari ole tarpeeksi herkkä halutulla mittausalueen alarajalla, säteilysuojauksen suunnittelua 

tulee tarkastella uudelleen. 

Valitun sijoituspaikan geometria, materiaalit sekä säteilysuojaus vaikuttavat kaikki ilmai-

simen herkkyyteen. Sen sijaan radioaktiivisten päästöjen virtausnopeus ei vaikuta ilmai-
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simen herkkyyteen, ja virtausprofiilin vaikutus on niin vähäinen, ettei sitä tarvitse huo-

mioida, sillä gammasäteily etenee ilmassa erittäin hyvin ja valonnopeudella. Sillä on vä-

liä, millä avaruuskulmalla ilmaisin näkee säteilyn. Geometrialla ja materiaaleilla on vai-

kutusta johtuen mm. säteilyn sironnasta. 

8.1 Säteilyilmaisimen rakenne 

Työssä tutkittava säteilyilmaisin on luvussa 3.1 kuvatun kaltainen ionisaatiokammio. 

Koska kyseessä on robusti onnettomuuksienaikaisten päästöjen mittauksiin tarkoitettu il-

maisin, sillä on suhteellisen paksu teräskuori. Laskennassa käytetty kuoren paksuus on 

1,5 mm. Sylinterin sisällä olevan kaasun paine on 10 bar, jotta ilmaisin olisi tarpeeksi 

herkkä. Suuremmalla kaasunpaineella ja ohuemmalla teräskuorella saataisiin vielä her-

kempi ilmaisin, mutta herkemmät ilmaisimet kuluvat nopeammin eivätkä siten kestä suu-

ria säteilyannoksia. Kaasuksi valittiin 50 % - 50 % sekoitussuhteella oleva typen ja he-

liumin seos. Ilmaisimen sylinterin säteeksi valittiin 7,5 cm ja pituudeksi 40 cm. Valitut 

ilmaisimen rakenteen arvot vastaavat nykyisiä olemassa olevia kaupallisia tuotteita. 

8.2 Tutkittavat päästöolosuhteet 

Erilaisia päästöolosuhteita käytettiin mittarin eri raja-arvojen määrittämiseen. Ilmaisimen 

mitattavan annosnopeusalueen alaraja muodostettiin näytteenottomittauksien mittausalu-

een ylärajan mukaan, ja ilmaisimen mittausalueen yläraja muodostettiin asettamalla las-

kentamallissa piipun sisään samanlainen nuklidikonsentraatio, joka on säteilevimmällä 

ajan hetkellä suojarakennuksen sisällä yläkupolissa vakavassa reaktorionnettomuudessa. 

Tämä järjestely toimi erittäin konservatiivisena arviona sille, minkälaiset olisivat säteile-

vimmät mahdolliset olosuhteet poistoilmapiipussa. Käytännössä tämä tarkoittaisi tilan-

netta, jossa suodatus ei kytkeytyisi päälle ja suojarakennuksessa olisi suuri vuoto. 
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8.3 Säteilyilmaisimien mittausalueet 

Huomioitava asia suojauksen suunnittelussa ja ilmaisimien sijoittelussa on se, että sa-

malla kun taustasäteily halutaan minimoida säteilysuojauksella, mittarin on silti pystyt-

tävä mittaamaan myös tarpeeksi pieniä päästömääriä. YVL-ohjeen C.6 vaatimuksen 327 

mukaan käytettäessä useamman ilmaisimen eri mittausalueita kattamaan koko mittaus-

alue, on eri mittarien mittauskanavilla oltava riittävän laaja yhteinen mittausalue (Kuva 

36). 

 

Kuva 36: Poistoilmapiipun päästömittauksien mittausalueet. Mittausalueet muutettu kumpienkin ilmai-

simien mittausalueiden yksiköihin alarajan määrityksen (Alaluku 8.4) tuloksien perusteella. 

Annosnopeuden (mSv/h) mittausalueella viitataan poistoilmapiipun yleistasoon, ei ilmaisimen näyttämään. 

Nykyisillä gammamittauksilla nämä ovat kuitenkin sama asia, koska niillä ei ole säteilysuojausta. 

8.4 Ilmaisimen alarajan määritys 

TL00R0003-näytteenoton mittausalueen ylärajan päästökonsentraatio 1E+08 kBq/m3 

vastaa 1E+02 mSv/h annosnopeutta, joten uuden TL00R0004-ilmaisimen tarvitsee enää 

vain mitata korkeammat annosnopeudet, kunhan yhteistä mittausaluetta on tarpeeksi. Tar-

peeksi suureksi yhteiseksi mittausalueeksi on tämän työn puitteissa aluksi valittu yksi 

dekadi. Tällöin uuden ilmaisimen tulisi havaita hyvin sellainen säteily, joka aiheutuu 
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1E+7 kBq/m3 Kr-87-ekvivalentista nuklidikonsentraatiosta. Mikäli ilmaisin ei erota pääs-

töjä sisäisen lähteen taustasta, silloin suojausta on mietittävä uudelleen. Ilmaisimen tu-

losta verrataan TL00R0005-ilmaisimen sisäisen lähteen näyttämään. 

Tilanteesta tehtiin laskenta, jossa poistoilmapiippu täytettiin ilmalla, jonka Kr-87-nukli-

din aktiivisuuskonsentraationa oli 1E+7 kBq/m3. Annosnopeus ilmaisimen ympäristössä 

ja ilmaisimen kohdalla laskettiin ilman varianssinvähennystä, minkä vuoksi tiheän hila-

tulostuksen suhteelliset virheet olivat suuria. 

Alarajan määrityksen tulokset 

Mallinnuksen perusteella 1E+7 kBq/m3 Kr-87-nuklidin aktiivisuutta vastaa n. 100 mSv/h 

annosnopeutta ilmassa. Säteilysuojaus rajoittaa ilmaisimen näkemää aluetta, ja tästä an-

nosnopeudesta ilmaisin kokee tuloksien perusteella enää 9,8 ± 0,1 mSv/h (MCNP) tai 9,8 

± 0,1 mSv/h (Serpent). Kuvassa 37 on havainnollistettu suojauksen sisällä ja ympärillä 

olevaa annosnopeutta kyseisessä tilanteessa. Kuvassa 38 on sama annosnopeustilanne 

tuotettuna Serpentillä. Betonisuojaus tehokkaasti minimoi sivuilta tulevan säteilyn ja sa-

malla osa mitattavan päästön aiheuttamasta säteilystä pääsee ylhäältä alas ilmaisimeen. 

Tuloksien pohjalta todetaan, että ilmaisimeen tulevan säteilyn määrä on riittävä taatak-

seen yhteisen mittausalueen TL00R0003-näytteenoton kanssa, sillä uuden TL00R0004-

ilmaisimen näyttämä olisi selvästi TL00R0005:n sisäisen lähteen näyttämästä (n. 4,7 

mSv/h) erottuva. Ilmaisimen mittausalueen alarajaksi määritetään siis 1E+00 mSv/h, jol-

loin yhteistä mittausaluetta on kaksi dekadia. Mittausalueen alarajan alkuarvaus 1E+01 

mSv/h ei olisi riittänyt näkemään kuvan 36 mukaista poistoilman aktiivisuuskonsentraa-

tiota 1E+07 kBq/m3. 

Laskentanopeutta tulostuksille kuvataan suureella FOM (figure of merit). FOM lasketaan 

ottamalla hajonnan neliön ja laskenta-ajan tulon käänteisluku. Alarajan määrityksessä 

Serpentin FOM ilmaisimen kohdalla olevalle annosnopeudelle oli 9,8. MCNP:llä vas-

taava oli 9,2. FOM:ien laskennassa on otettu huomioon luvussa 9 käsitellyt erot proses-

soreissa. 
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Kuva 37: MCNP:llä lasketut annosnopeudet säteilysuojan kohdalta korkeudelta +15.50, kun piipun tilavuus 

on täytetty 1E+7 kBq/m3 aktiivisuuskonsentraatiolla Kr-87-nuklidia. Säteilysuojauksen ulko- ja sisäreunat 

on merkitty ääriviivoilla kuvaan. 

 

Kuva 38: Serpentillä lasketut annosnopeudet säteilysuojan kohdalta korkeudelta +15.50, kun piipun tila-

vuus on täytetty 1E+7 kBq/m3 aktiivisuuskonsentraatiolla Kr-87-nuklidia. Säteilysuojauksen ulko- ja sisä-

reunat on merkitty ääriviivoilla kuvaan. 
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8.5 Ilmaisimen ylärajan määritys 

YVL-ohjeen C.6 vaatimuksen 327 mukaisesti päästöistä tulee pystyä mittamaan myös 

pahin mahdollinen skenaario. Tätä varten suoritettiin laskenta, jossa poistoilmapiipun il-

matila täytettiin samanlaisella nuklidikonsentraatiolla, joka on suojarakennuksen yläku-

polissa LBLOCA:ssa sillä hetkellä, jolla yläkupoli säteilee kaikista eniten. Tämä on hyvin 

konservatiivinen oletus sille, mikä olisi suurin mahdollinen säteilytaso poistoilmapii-

pussa, sillä on epätodennäköistä, että sellainen nuklidikonsentraatio pääsisi yläkupolista 

laimenemattomana, puoliintumatta ja suodattumatta piippuun.  

Ylärajan määrityksen tulokset 

Kun poistoilmapiippu täytettiin samalla aktiivisuuskonsentraatiolla ja säteilyn spektrillä 

kuin on yläkupolissa vakavassa reaktorionnettomuudessa, saadaan poistoilmapiipun 

yleistasoksi noin 2000 Sv/h. Tässä tilanteessa ilmaisin näkee säteilysuojauksen vuoksi 

enää 150,2 ± 1,5 Sv/h (MCNP) tai 150,1 ± 1,1 Sv/h (Serpent). Tilanne on havainnollis-

tettu laskentakoodeittain kuvissa 39 ja 40. Tuloksien perusteella ilmaisimelle riittää kon-

servatiivisesti ylöspäin pyöristämällä ylärajaksi 1E+6 mSv/h, joka on jopa kaksi dekadia 

matalampi kuin nykyisten mittareiden yläraja. Ylärajan määrityksessä Serpentin FOM 

ilmaisimen kohdalla olevalle annosnopeudelle oli 8,4. MCNP:llä vastaava luku oli 8,5. 

Ala- ja ylärajojen määrityksessä huomataan yksi merkittävä ero laskentakoodien välillä. 

Vaikka Serpent tuottaa tuloksensa itse ilmaisimen kohdalle yhtä nopeasti, hilailmaisimen 

kohdalla suhteelliset virheet ovat miltei kaksinkertaisia. Laskentoja suoritettaessa mah-

dollisuus käyttää hilaa TLE-tulostukselle oli vielä aivan tuore ominaisuus. 
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Kuva 39: MCNP:llä lasketut annosnopeudet säteilysuojan kohdalta korkeudella +15.50 m, kun poistoilma-

piipussa on yläkupolin aktiivisuuskonsentraatio vakavassa reaktorionnettomuudessa. Säteilysuojauksen 

ulko- ja sisäreunat on merkitty ääriviivoilla kuvaan. 

 

 

Kuva 40: Serpentillä lasketut annosnopeudet säteilysuojan kohdalta korkeudella +15.50 m, kun poistoilma-

piipussa on yläkupolin aktiivisuuskonsentraatio vakavassa reaktorionnettomuudessa. Säteilysuojauksen 

ulko- ja sisäreunat on merkitty ääriviivoilla kuvaan. 
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8.6 Uuden ilmaisimen mittausalue 

Ala- ja ylärajan määrityksien perusteella pystyttiin määrittämään uusittavalle päästömit-

taukselle vähimmäisrajat. Vähimmäismittausalueen rajat suhteessa olemassa oleviin mit-

tauksiin on esitetty kuvassa 41. Huomionarvoista on se, että uusi mittausalue on selvästi 

kapeampi kuin nykyiset gammamittaukset, mutta riittävän paljon yhteistä mittausaluetta 

on näytteenottomittauksen kanssa. Ilmaisimet, joilla on kapeampi mittausalue ja alempi 

yläraja, ovat yleensä myös edullisempia. Tekemällä perusteellinen tutkimus annosno-

peuksista ja päästöolosuhteista voitiin siis saada mahdollisia kustannussäästöjä. 

Kuva 41: Uuden päästömittauksen vähimmäismittausalue. 

8.7 Ilmaisimen herkkyysanalyysi 

Ilmaisimelle suoritettiin herkkyysanalyysi, jotta pystyttiin määrittelemään kerroinfunktio 

mittarin tulokselle muuttamaan ionisaatioiden lukumäärä annosnopeudeksi. Herkkyys-

analyysi toteutettiin laskemalla mittarin vaste eri lähde-energioille välillä 60 keV - 4 

MeV. Tuloksien pohjalta pystyttiin määrittelemään nuklidikohtaiset vasteet ionisaatioi-

den lukumäärien ja aktiivisuuden välillä. Simulaatiossa koko poistoilmapiippu ja vaaka-

suora kanava toimivat tilavuuslähteinä monoenergisille fotoneille. Varianssinvähennys-

metodina käytettiin DXTRAN-palloa, mikä osoittautui tässä tapauksessa tehokkaaksi. 
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Herkkyysanalyysissä käytettiin MCNP:n F8-tulostusta, joka laskee yhteen kaikki ne par-

tikkelipulssit, jotka jättävät energiaa haluttuun soluun. Pulssit jaotellaan eri energioihin 

sen mukaan, minkälaisen energiajaon käyttäjä on valinnut. Kun simulaatio ajetaan usealla 

eri monoenergisellä lähteellä, saadaan tietää ilmaisimen teoreettinen herkkyys kutakin 

lähde-energiaa kohti. Pulssitaajuuden yksikkönä käytetään [cps] (counts per second). Il-

maisinanalyysissä yleensä selvitetään pulssitaajuuden ja radioaktiivisuuden [Bq] suh-

detta. Ilmaisimelle suoritettava kalibrointi lopulta kertoo todellisen ilmaisinherkkyyden. 

Herkkyysanalyysin tulokset 

Laskennassa otettiin huomioon koko poistoilmakanavan tilavuus, joten lähdetermi oli hy-

vin iso ilmaisimeen verrattuna ja hyvin pieni osa lähteestä oli merkittävä ilmaisimen näyt-

tämän suhteen. Koko kanava kuitenkin otettiin huomioon mahdollisimman realistisen tu-

loksen saamiseksi. DXTRAN oli tässä erittäin kätevä varianssinvähennystekniikka, mutta 

silti pienimpien energioiden herkkyyksien laskemiseen kuluva aika oli merkittävän iso. 

Tuloksena saatiin usealta diskreetiltä energialta ilmaisimen herkkyys lähdepartikkelille, 

ja näistä muodostettiin funktiosovitus (Kuva 42). Saatu herkkyysfunktio noudattaa eks-

ponentiaalista käyrää, jossa korkeilla energioilla herkkyys on likimain sama. Matalilla 

energioilla herkkyys nopeasti pienenee, sillä pienimpien energioiden fotonit (alle 100 

keV) eivät enää helposti läpäise ilmaisimen teräskuorta saati sitten ilmaisimen säteilysuo-

jausta. 

Saatujen tuloksien perusteella pystyttiin muodostamaan kertoimet ilmaisimen pulssitaa-

juudelle jokaista relevanttia radionuklidia kohti (Taulukko 1) ottamalla huomioon havait-

semistehokkuus eri energioilla ja eri nuklidien gammaspektri. Kr-87-ekvivalentteina il-

maisimen konversio pulssien ja nuklidikonsentraation välillä on siis 6,54 kBq/m3 per cps. 

Olemassa olevien mittarien näyttämät prosessitietokoneelle ovat annosnopeuksina. Yksi 

kBq/m3 Kr-87:aa vastaa tällöin 9,79E-07 mSv/h annosnopeutta. Uuden mittarin konver-
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sio pulsseista annosnopeudeksi on 6,40E-06 mSv/h per cps. Poistoilmapiipun vaakasuo-

rassa kanavassa on virtausnopeusmittaus, jonka lukeman ja päästöilmaisimesta saatavan 

konsentraation perusteella voidaan määrittää päästöjen määrä. 

Taulukko 1: MCNP:llä lasketut radionuklidien ilmaisinherkkyydet 

Radionuklidi Ilmaisinherkkyys [cps/Bq/m3] 

Kr-85 6,13E-07 

Kr-85m 2,79E-05 

Kr-87 1,53E-04 

Kr-88 3,33E-04 

Xe-133m 5,44E-06 

Xe-135m 1,15E-04 

 

 

Kuva 42: Ilmaisimen herkkyyskäyrä, joka kertoo ilmaisimen vasteen eri energioille. 
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9 LASKENTAKOODIEN SUORITUSKYVYN VERTAILU 

Laskentakoodeille tehtiin yksinkertaistettu skyshine-tapaus, jossa vertailtiin laskentakoo-

dien laskentanopeutta. Mallissa on yksinkertaistetut reaktorirakennukset, apurakennuk-

sien ulkoseinät sekä poistoilmakanava. Lähdeterminä toimi LO1:n yläkupoli 

LBLOCA:ssa. Annosnopeudet määriteltiin vaakasuorassa kanavassa.  

Serpentin tulokset laskettiin Linux-serverillä Intel® Xeon® CPU E7-4870 2,40 GHz pro-

sessorilla ja MCNP:n tulokset tuotettiin Windows-koneella Intel® Xeon® CPU E5-1660 

v3 3,00 GHz prosessorilla. Kummallakin ohjelmalla laskettiin sama määrä partikkelihis-

torioita. Ensin tehtiin vertailu analogisesta tapauksesta, ja tämän jälkeen analogisen ta-

pauksen pohjalta muodostettiin painotushilat ja vertailtiin tapausta, jossa varianssinvä-

hennys oli käytössä. Eri prosessorien laskentanopeudet otettiin FOM:ia laskettaessa huo-

mioon vertailukelpoisilla benchmark-pisteytyksillä. Linux-serverin prosessorin vertailu-

pisteet olivat 16047 ja Windows-koneen prosessorin 14573 (Passmark 2019). Vertailua 

kannattaa pitää lähinnä suuntaa-antavana, sillä näin suoritettu tarkastelu ei suoraan ota 

kantaa laskentakoneiden muiden komponenttien ja käyttöjärjestelmien vaikutukseen las-

kentanopeuteen. 

9.1 Analoginen tapaus 

Analogisessa tapauksessa kummallakin ohjelmalla ajettiin 2E+09 partikkelihistoriaa. 

Laskenta-aika Serpentillä oli 25 h 53 min ja MCNP:llä 25 h 27 min. Vaakasuora kanava 

oli jaettu 75 laskentapisteeseen. Kaikille laskentapisteille määritettiin FOM. Kaikki 

FOM-tulokset summattuina olivat Serpent:llä 6,86E-02 ja MCNP:llä 6,82E-02. Laskenta-

ohjelmien tulokset, laskentapisteiden FOM:it ja laskentatuloksien suhteelliset erot on esi-

tetty kuvassa 45. Tapauksesta tehtiin myös Serpentillä havainnollistavat hilaesitykset 

(engl. mesh-plot), jotka on esitetty kuvissa 43 ja 44. Hilaesityksistä voidaan nähdä 

skyshine-säteilyn muoto ja säteilyn kulkeutuminen väliaineessa. Kuvassa 44 nähdään 

vaakasuoran kanavan teräsputken säteilyä vaimentava vaikutus ja betonirakenteiden ää-

riviivat tulevat hyvin esille fotonien törmätessä niihin. 
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Summattu FOM sekä laskenta-ajat ovat kummallakin laskentaohjelmalla liki samat ja 

mahtuvat hyvin tulosten virhemarginaalin sisään. Tuloksissa näkyy hyvin se satunnais-

otannan hajonta, joka tulee suhteellisen lyhyillä laskenta-ajoilla. Tulokset voivat aaltoilla, 

kunnes ne tasoittuvat pidemmillä laskenta-ajoilla. Suurimmat erot laskentatuloksissa ovat 

pystysuoran piipun kohdalla, mutta nekin tasoittuisivat pidemmällä laskenta-ajalla. Ylei-

sesti ottaen kumpikin koodi tuotti samankaltaisia tuloksia samassa ajassa. 

 
 

Kuva 43: Havainnollistavat hilaesitykset tuotettu Serpentillä analogisen vertailun transport-simulaatiosta. 

Jokainen väritetty piste kuvaa fotonin törmäystä väliaineeseen. Väri kuvaa partikkelivuon suuruuttaa loga-

ritmisella väriskaalalla. XZ-leikkaus koko geometriasta (vas.) ja XZ-leikkaus poistoilmakanavan kohdalta 

(oik.). 

 

 
 

Kuva 44: Hilaesitys XY-leikkauksesta vaakasuoran kanavan korkeudelta. 
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Kuva 45: Analogisen vertailun laskentapisteiden FOM, annosnopeudet ja annosnopeustuloksien suhteelli-

set erot. 

9.2 Varianssinvähennyksen vertailu 

Laskentakoodien nopeus painotushilan kanssa vertailtiin samassa tapauksessa kuin ana-

loginen vertailu. Nyt laskentakoodeissa käytettiin analogisessa tapauksien perusteella 

muodostettuja painotushiloja ja luettiin ne laskentakoodien oletusasetusten mukaisesti. 
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Painotushilojen muodostamiseen meni kummaltakin koodilta siis melkein sama aika. Par-

tikkelihistorioita ajettiin 7E+09 kpl. Lisäksi Serpentillä ajettiin simulaatio myös 

MCNP:llä tehdyllä painotushilalla. Tässä partikkelihistorioita ajettiin 2,2E+09 kpl. Las-

kentaohjelmien tulokset, laskentapisteiden FOM ja laskentatuloksien suhteelliset erot on 

esitetty kuvassa 46. Tapauksesta tehtiin myös Serpentillä hilaesitykset, jotka on esitetty 

kuvassa 47. Varianssinvähennystapauksen hilaesityksestä näkyy selvästi painotushilojen 

käytön vaikutus simulaatioon. Kiinnostaville alueille tulee selvästi enemmän partikke-

leita, kuin analogisessa tapauksessa. 

Serpentin laskenta-aika oli 664 h, MCNP:n 114 h ja Serpentin MCNP:n painotushilalla 

380 h. Laskenta-aikaan vaikuttaa paljon se, kuinka ohjelma lukee ja muokkaa painotus-

hilaa. Kun simuloitavien partikkelihistorioiden määrä on sama, laskenta-aika kasvaa mi-

käli painotushila on voimakkaasti optimoitu ja painotushilojen painotuksia ei ole rajoi-

tettu. MCNP:ssä suositeltu asetus on, ettei pienin mahdollinen tärkeys ole paljon suurinta 

lähdepartikkelin painoa pienempi. Serpentissä tällaista rajoitusta ei tehty joten tällöin 

käytetään enemmän laskenta-aikaa jokaista kiinnostavaa historiaa kohti eikä vähemmän 

tärkeitä historioita laskettu. 

Laskentapisteiden FOM:ien summa MCNP:llä oli 39, Serpentillä 8 omalla painotushilalla 

ja 10 MCNP:n painotushilalla. Serpentillä kummankin tapauksen FOM-summat ovat tar-

peeksi lähellä toisiaan mahtuakseen statistiseen vaihteluun. Koska MCNP tuotti tuloksia 

melkein viisi kertaa nopeammin kuin Serpent kummalla tahansa painotushilalla, on to-

dettava että ero ei silloin johdu painotushilan generoinnista, vaan painotushilan lukemi-

sesta ja niistä painotushilan käyttöön liittyvistä parametreista, joita ohjelmat käyttävät. 

Varianssinvähennyksellä ja pitemmällä laskenta-ajalla tuloksista saatiin tasoitettua pois 

analogisessa tapauksessa ollutta satunnaisvaihtelua. Kummankin laskentakoodin tulokset 

kohtasivat paremmin varianssinvähennyksen kanssa.  
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Kuva 46: Varianssinvähennysvertailun laskentapisteiden FOM, annosnopeus ja annosnopeustuloksien suh-

teelliset erot. 
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Kuva 47: Hilaesitykset varianssinvähennyksen vertailusta. XY-leikkaus vaakasuoran kanavan 

korkeudelta (vas.) ja XZ-leikkaus poistoilmakanavan kohdalta (oik.). 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vertailtaessa Serpentin soveltuvuutta säteilyturvallisuuden gammalaskentojen käyttöön 

otettiin huomioon laskentakoodien suorituskyvyn lisäksi niiden käyttö kokonaisuutena. 

Tällöin tarkasteltiin myös laskentakoodien käyttäjäystävällisyyttä, lisensiointia, koodien 

kehitystyötä ja koodeissa olevia erilaisia työkaluja, kuten varianssinvähennysmetodeja. 

MCNP on yleisesti luotettu yleiskäyttöinen koodi, jota ei ole optimoitu mitään erityistä 

käyttöä varten, vaan se soveltuu todella moneen eri käyttötarkoitukseen. Ohjelma on laa-

jalti käytössä ja varsin hyvin dokumentoitu. Yleinen lisenssikäytäntö on kuitenkin, että 

jokaisella käyttäjällä on henkilö- ja ohjelmaversiokohtainen lisenssi yhtä työkäyttötarkoi-

tusta varten. Lisensiointi aiheuttaa haasteita mm. laskentapalvelimien käyttöön. Lisäksi 

uuden version tullessa jokaisen on haettava tälle erillinen lisenssi. Usein käyttäjien on 

myös vaikea vaikuttaa MCNP:n kehitykseen. 

MCNP on käyttäjäystävällisyyden kannalta katsottuna vaativa syötetiedostojen tarkan 

muodon kanssa, koska sen input-rutiiniin ei ole panostettu. Normaalisti käyttäjät eivät 
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pääse itse näkemään ja muokkaamaan lähdekoodia, ellei sitä erikseen perusteluineen 

pyydä. MCNP:ssä ei myöskään ole itsessään kovin käytännöllisiksi todettuja visualisoin-

tityökaluja Windowsille, vaan yleensä turvaudutaan erillisiin ohjelmiin. Varianssinvä-

hennystyökalut ovat MCNP:ssä yleisesti luotetulla ja tehokkaalla tasolla. 

Serpent on optimoitu reaktorifysiikan sovelluksiin, mutta kuitenkin työssä tehtyjen ver-

tailujen johdosta pystytään toteamaan, että se ei silti toimi sen hitaammin suorissa analo-

gisissa gammalaskuissa kuin MCNP. Serpentissä on joustavammat ja helpommat lisens-

sikäytännöt, jotka helpottavat mm. Serpentin laskentapalvelinkäyttöä. Ohjelman toiminta 

on läpinäkyvämpää, kun käyttäjä saa itselleen myös lähdekoodin, ja voi olla yhteistyössä 

kehittäjäorganisaation kanssa ohjelman kehityksessä. Serpentin kehittäjät ovat Fortumin 

näkökulmasta erittäin helposti tavoitettavissa, ja koodin kehitykseen voidaan vaikuttaa 

helposti ja suhteellisen nopealla aikataululla. Tämä kävi ilmi siitä, että diplomityön ai-

kana annetun palautteen perusteella saatiin hyvin nopeasti koodiin lisää sellaisia ominai-

suuksia, jotka edesauttoivat diplomityön etenemistä. 

Serpent on hyvin joustava syötetiedostojen muodon suhteen ja antaa käyttäjälle paljon 

tilaa sen suhteen, minkälainen on syötteiden rakenne. Serpentin vahvuudeksi todettiin 

myös laskennan kulun visualisointi hilaesityksillä. Serpentin kehityskohteiksi todettiin 

varianssinvähennys etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa törmäystiheydet ovat pieniä ja 

sironta on voimakasta. Varianssinvähennys on Serpentissä vielä kehitysasteella, mutta jo 

diplomityön aikana kehitys oli erittäin nopeaa. Serpentin automatisoidut menetelmät ku-

ten adaptiivinen hila ja GVR, ovat lupaavia ja toimivat yleisesti hyvin korkeiden törmäys-

tiheyksien geometrioissa. Käytännön säteilyturvallisuuslaskennan näkökulmasta kehitys-

kohteina nähtiin myös visuaalisen editorin tarve ja se, ettei keskeytettyjä laskentoja pysty 

jatkamaan siitä, mihin ne ovat jääneet. 

Säteilyturvallisuuden laskennoissa Monte Carlo -koodeissa kuitenkin kaikista suurin 

merkitys on käyttäjän omalla ammattitaidolla. Suuremmalla työkokemuksella käyttäjä 
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pystyy tekemään tarkoituksenmukaisempia malleja, muodostamaan tarkempia alkuar-

vauksia eri alueiden tärkeyksistä ja tunnistamaan useampia säteilyn kulkeutumisreittejä 

ja siten tuottamaan nopeammin tarkkaa ja merkityksellistä dataa. 

Vertailussa käytetyssä käytännön säteilyturvallisuuden tapauksessa saavutettiin kiitettävä 

lopputulos. Työssä pystyttiin suunnittelemaan ja laskennalla varmistamaan sellaisen 

päästömittauksen toiminta, joka täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset säteilyolosuhtei-

den suhteen. Ilmaisimen säteilyanalyysissä saatiin myös muuta yleistä tietoa vakavien 

reaktorionnettomuuksien aikaisista säteilykeiloista eri puolilla reaktoriyksiköiden apura-

kennuksia. Saavutettu lopputulos päästömittauksen suunnittelulle oli helposti asennettava 

päästöilmaisin, jonka luokse on helppo päästä huoltoa varten. Lisäksi suunnitellun sätei-

lysuojauksen rakentaminen on yksinkertainen ja halpa betonivalu. Päästömittauksen laa-

dunhallinta on myös helpompaa alemman mittausalueen ylärajan vuoksi, sillä kalibrointia 

varten riittää aiempaa heikompi säteilylähde. 

Itse ilmaisimen mittausalueen määritys johti mahdollisesti suuriin kustannussäästöihin 

kapeamman ja matalamman mittausalueen johdosta. Tässä työssä nähtiin siis, miten sä-

teilyturvallisuuden töihin liittyvää suunnittelua kannattaa lähteä tekemään ensisijaisesti 

säteilyanalyysit edellä. Työssä käytetty tutkimusmetodi oli erittäin konservatiivinen, 

mutta se silti tuotti potentiaaliset kustannussäästöt. Best-estimate-laskennalla oltaisiin to-

dennäköisesti päästy vielä matalampaan mittausalueeseen, mutta konservatiivisuus näh-

tiin parempana vaihtoehtona huomioiden laskennassa käytettyjen yksinkertaistusten ja 

lähtötietojen aiheuttamat epävarmuudet. 

Lopullinen johtopäätös Serpentin soveltuvuudesta on se, että Serpent olisi yksin riittänyt 

työn toteuttamiseen, ja että Serpentissä on suuri potentiaali toimia säteilyturvallisuuden 

arkikäytössä. Diplomityössä tehtyjen tarkastelujen pohjalta Serpentin kehitystä varians-

sinvähennyksessä, muiden partikkeleiden laskennassa ja yleisesti säteilyturvallisuuden 

käytössä voidaan entistä tehokkaammin suunnata kehityskohteille. Diplomityö toi esille 

myös Serpentin vahvuudet kuten tuloksien visualisointi ja edistyneemmät painotushilat. 
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Mahdollisissa diplomityötä seuraavissa jatkotutkimuksissa tulisi selvittää Serpentin ky-

kyä käyttää CAD-geometrioita käytännön säteilyturvallisuuden simulaatioissa, sekä edel-

leen kehittää ideana lupaavaa adaptiivista painotushilaa. 

11 YHTEENVETO 

Työn lähtökohtana oli Monte Carlo -säteilylaskentakoodien vertailu käytännön säteily-

turvallisuuden laskentatapauksessa, jossa referenssinä oli yhdysvaltalainen MCNP ja ver-

tailtavana VTT:n kehittämä Serpent. Vertailua varten käytetty laskentatapaus oli Loviisan 

voimalaitoksen onnettomuudenaikaisten gammasäteilyä mittaavan päästöilmaisimen uu-

sintaprojektiin liittyvä ilmaisimen sijoitus- ja suorituskykyanalyysi, jossa määritettiin il-

maisimen sijoituspaikka, säteilysuojaus ja mittausalueet. 

Ilmaisimen sijoitusanalyysi toteutettiin heuristisesti valitsemalla kaksi edustavaa vakavaa 

reaktorionnettomuutta, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman voimakkaat säteilyolosuh-

teet laitoksella ja laitosalueella. Valittujen onnettomuustapauksien MELCOR-analyysien 

tuloksien pohjalta tapauksille muodostettiin lähdetermit reaktorirakennuksiin ja apura-

kennuksiin. Lähdetermeille määritettiin kaikista säteilevimmät ajankohdat, jotka huomi-

oitaisiin ilmaisimen sijoituspaikkaa valittaessa. 

Potentiaalisiksi sijoituspaikoiksi tunnistettiin poistoilmakanavan piippu ja apurakennus-

ten ilmastointijärjestelmien kokoojahuoneet. Annosnopeudet säteilevimpinä ajanhetkinä 

eri sijoituspaikoissa määritettiin ja tulosten pohjalta muodostettiin johtopäätös tarkoituk-

seen parhaiten sopivasta sijoituspaikasta. Parhaaksi sijoituspaikaksi todettiin poistoilma-

piipun alaosa, jonne tuleva säteily on suhteellisen voimakasta, mutta jonne säteilyä tulee 

pääosin vain yhdestä suunnasta. Täten ilmaisin on helppo suojata taustasäteilyltä ja aset-

taa ilmaisin näkemään piipun yläosaa kohti, jolloin ilmaisin näkisi päästöt, mutta säteily-

suojauksen ansioista ei sivulta piipun läpiviennistä tulevaa taustasäteilyä. 

Säteilysuojaus todettiin laskennoissa erittäin toimivaksi, minkä jälkeen ilmaisimelle mää-

riteltiin mittausalue. Mittausalueen alaraja määriteltiin siten, että alempaa mittausaluetta 

mittaavilla näytteenottomittauksilla olisi tarpeeksi paljon yhteistä mittausaluetta uuden 
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päästömittauksen kanssa. Yläraja määritettiin hypoteettisella hyvin konservatiivisella 

skenaariolla piipussa menevästä päästökonsentraatiosta, mitä enempää päästömittauksen 

ei tarvitsisi pystyä mittaamaan. Lisäksi muodostettiin herkkyyskäyrä oletetulle gammail-

maisimelle. 

Päästömittauksen analyyseissä MCNP:tä käytettiin kaikissa laskennoissa. Serpentiä käy-

tettiin suurimmassa osassa annosnopeuslaskentoja ja kaikissa mittausalueen määrityk-

sissä. Koodien suorituskyvyn vertailuun tehtiin myös erillinen yksinkertaistettu mutta 

haasteellinen sirontasäteilyn dominoiva laskentatapaus. Serpentin suorituskyky osoittau-

tui samantasoiseksi MCNP:hen verrattuna analogisissa tapauksissa. Serpentin suoriutu-

minen varianssinvähennystapauksissa nähtiin kehityskohteena. 

Työn aikana toteutettujen muutoksien jälkeen Serpent todettiin yleisesti käyttökelp-

oiseksi gammasäteilyn mallintamiseen niin yksinkertaisissa, kuin myös haasteellisissa ta-

pauksissa. Serpent kehittyi nopeasti diplomityön aikana käytettävissä ominaisuuksissa 

säteilyturvallisuuden laskennoissa, ja Serpentin varianssinvähennystekniikoiden olete-

taan kehittyvän nopeasti tulevien vuosien aikana. 
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LIITE 1. MNCP:N LASKENTATULOKSET POISTOILMAPIIPUN 

ANNOSNOPEUKSISTA LBLOCA:SSA 

 

Kuva 48: MCNP:llä lasketut annosnopeudet poistoilmapiipun kummankin laitoksen puoliskoissa, kun 

LO1:llä on LBLOCA.
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Kuva 49: MCNP:llä lasketut annosnopeudet poistoilmapiipun kummankin laitoksen puoliskoissa, kun 

LO2:llä on LBLOCA. 
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LIITE 2. TL21-SUODATTIMIEN ANNOSNOPEUSLASKENTOJEN 

SUHTEELLISET VIRHEET 

 

Kuva 50: LO1-apurakennuksen XY-leikkaus TL21-suodattimien kohdalta ja annosnopeuslaskennan suh-

teelliset virheet. Säteilylähde on väritetty punaisella. 

 

Kuva 51: LO2-apurakennuksen XY-leikkaus +15.60 m tasolta ja annosnopeuslaskennan suhteelliset vir-

heet.



 

 

 

Kuva 52: LO2-apurakennuksen XZ-leikkaus TL21-suodattimien kohdalta ja annosnopeuslaskennan suh-

teelliset virheet. Kokoojahuoneen paikka merkitty keltaisessa ääriviivalla. Säteilylähde kuvan keskellä vä-

ritetty punaisella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. YHDEN LAITOKSEN LBLOCA:N VAIKUTUS TOISEN 

LAITOKSEN KOKOOJAHUONEESEEN 

 

 
 

Kuva 53: XY-leikkaus annosnopeuksista LO2:n kokoojahuoneesta, kun lähdeterminä toimii LO1 LBLOCA
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Kuva 54: XY-leikkaus annosnopeuksista LO1:n kokoojahuoneesta, kun lähdeterminä toimii LO2 

LBLOCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-78 -76

-50

-45

X-koordinaatti (m)

Y
-k

o
o

rd
in

a
a

tt
i 
(m

)

0

1

10

100

1000

Annosnopeus (mSv/h)

100
10

-78 -76

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Suhteellinen virhe (-)



 

 

LIITE 4. LÄHTEITTÄIN EROTELLUT VAAKASUORAN POIS-

TOILMAKANAVAN ANNOSNOPEUDET 

 

 

Kuva 55: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet poistoilmakanavan vaakasuoralla osuu-

della LO2:n LBLOCA:ssa segmentin ollessa lähteenä.

-70 -60 -50 -40 -30 -20

0

50

100

150

200

250

 MCNP

 SerpentA
n
n

o
s
n

o
p

e
u

s
 k

a
n

a
v
a

s
s
a

 (
m

S
v
/h

)

X-koordinaatti (m)

-70 -60 -50 -40 -30 -20

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

 Serpent suht./MCNP -1S
u
h

te
e

lli
n

e
n

 e
ro



 

 

 

Kuva 56: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet poistoilmakanavan vaakasuoralla osuu-

della LO2:n LBLOCA:ssa yläkupolin ollessa lähteenä.
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Kuva 57: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet poistoilmakanavan vaakasuoralla osuu-

della LO1:n LBLOCA:ssa yläkupolin ollessa lähteenä.
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Kuva 58: Kummallakin laskentakoodilla lasketut annosnopeudet poistoilmakanavan vaakasuoralla osuu-

della LO1:n LBLOCA:ssa segmentin ollessa lähteenä. 
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