1

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
School of Energy Systems
Energiatekniikan koulutusohjelma
BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyö

Ydinvoimalaitosten varautuminen erilaisiin
onnettomuustilanteisiin
Preparedness of nuclear power plants to different accident
scenarios

Työn tarkastaja: Heikki Suikkanen
Työn ohjaaja: Heikki Suikkanen, Joel Maunula
Lappeenranta 17.12.2019
Kalle Kari

2

TIIVISTELMÄ
Opiskelijan nimi: Kalle Kari
School of Energy Systems
Energiatekniikan koulutusohjelma
Opinnäytetyön ohjaaja: Heikki Suikkanen (LUT), Joel Maunula (Platom Oy)
Kandidaatintyö 2019
41 sivua, 7 kuvaa ja 6 taulukkoa
Hakusanat: Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmät, VVER-440, BWR-75, EPR,
AES-2006, BWR-3

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan erilaisten ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmiä
sekä näiden toimintaa onnettomuustilanteissa. Työn tavoitteena on tuoda esille ennalta
määrättyjen alkutapahtumien seuraukset tietyille reaktorityypeille. Työn reaktorityypit
ovat sekä kiehutusvesi- että painevesireaktoreita.
Tarkasteltavat reaktorityypit ovat iältään hyvin toisistaan poikkeavia, joka nähdään
turvallisuusjärjestelmien määrässä ja toimintaperiaatteissa. Vanhempien reaktoreiden
suunnittelussa ei ole otettu yhtä hyvin huomioon passiivia turvallisuusjärjestelmiä, joita
on uudemmissa reaktoreissa enemmän tai näiden jäähdytyskapasiteetti on suurempi.
Vanhemmat ydinvoimalayksiköt ovat myös suojattu huonommin ulkoisia uhkia vastaan,
esimerkiksi lentokoneen törmäystä tai tsunamia vastaan. Uudemmat ydinvoimalaitokset
on suunniteltu kestämään suuren matkustajalentokoneen törmäyksen.
Kaikki laitostyypit ovat kuitenkin turvallisia käyttää pois lukien Fukushiman
laitosyksikön ja radioaktiivisten päästöjen todennäköisyys ympäristöön on hyvin pieni.
Historiassa tapahtuneista ydinvoimalaonnettomuuksista on otettu opiksi, ja mahdolliset
muutokset turvallisuusjärjestelmiin on tehty näiden onnettomuuksien estämiseksi.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Lyhenteet
ATS

Atomiteknillinen Seura

BWR

Kiehutusvesireaktori

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EPR

Eurooppalainen painevesireaktori

GE

General Electric

IAEA

Kansainvälinen atomienergiajärjestö

LOCA

Jäähdytteenmenetys onnettomuus

LB-LOCA

Suuren vuodon jäähdytteenmenetys onnettomuus

PWR

Painevesireaktori

RBMK

Grafiittihidasteinen kanavatyyppinen reaktori

SAM

Vakavan onnettomuuden hallinta

STUK

Säteilyturvakeskus

Stuklex

Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma

TEPCO

Tokyo Electric Power Company

TMI

Three Mile Island

TVO

Teollisuuden Voima Oyj

UN

Yhdistyneet kansakunnat

VVER

Vesi-vesi energiareaktori
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1

JOHDANTO

Ilmaston muutoksen rajoittaminen on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista tulevina
vuosikymmeninä (UN 2019). Ydinenergialla on tässä merkittävä rooli todella vähäisten
hiilidioksidipäästöjensä vuoksi, mikä on kasvattanut ensimmäistä kertaa Suomessa
ydinvoiman kannatuksen vastustusta suuremmaksi (Energiateollisuus 2019). IAEA
(International Atomic Energy Agency) on ennustanut ydinvoiman sähköntuotannon
olevan maailmassa 2732-3969 TWh vuonna 2030 ja 2869-6028 TWh vuonna 2050.
Vuonna 2017 ydinvoimalaitokset tuottivat sähköä 2503 TWh, joka oli 10,3 % maailman
sähköntuotannosta (IAEA 2018). Ydinvoiman tulevaisuus riippuu pitkälti poliittisesta
tahdosta ylläpitää ja lisätä nykyistä tuotantoa. Yleisen mielipiteen ydinvoimamyönteisyys
riippuu vahvasti ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Ydinvoimamyönteisyys pysyy
mahdollisimman korkealla kaikkien ydinvoima-alan toimijoiden panostaessa vahvasti
ydinturvallisuuteen (Xu et al. 2013).
Tässä Platom Oy:n tilaamassa kandidaatintyössä selvitetään ennalta määrättyjen
alkutapahtumien kautta eri ydinvoimaloiden toiminnallisia eroja onnettomuustilanteissa
ja myös näiden alkutapahtumien aiheuttamat seuraukset kyseiselle laitostyypille. Tämän
selvittämiseksi

työssä

esitellään

eri

ydinvoimalaitostyyppien

tärkeimpiä

turvallisuusjärjestelmiä sekä näiden toimintaa. Pääasiassa käsiteltävät laitostyypit
edustavat joko Suomessa jo käyviä tai Suomeen suunniteltuja kevytvesireaktoreita pois
lukien Japanilaisen Fukushiman ydinvoimalaitosyksikön. Työssä esitellään myös
lyhyesti jo tapahtuneita ydinonnettomuuksia.
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2

REAKTORITYYPIT JA NÄIDEN
TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT

Ydinenergian hyödyntäminen sähköntuotantoon alkoi 1950-luvulla, jonka jälkeen
erilaisia reaktorityyppejä on kehitelty tähän päivään saakka. Reaktorityypeistä
huomattavasti yleisimmäksi ovat muodostuneet niin sanotut kevytvesireaktorit, joilla
tarkoitetaan reaktorityyppiä, jossa jäähdytteenä ja hidasteena käytetään tavallista
puhdistettua vettä. Lämmöntuotanto kevytvesireaktorissa perustuu pääasiassa

235

U-

isotoopin fissioreaktioihin. Fissioreaktioissa 235U absorboi neutronin ja halkeaa kahdeksi
pienemmäksi atomiksi. Alkuperäisen atomin haljetessa syntyy myös 2-3 neutronia, jotka
voivat saada edelleen muut

235

U-atomit fissioitumaan. Tätä tietyissä olosuhteissa

syntyvää ketjureaktiota hyödynnetään sähköntuotantoon ydinvoimaloissa. (Lamarsh &
Baratta 2014, 118)
Kevytvesireaktorit jakautuvat edelleen erilaisiin reaktorityyppeihin. Yleisimmät
kevytvesireaktorityypit ovat painevesireaktori (PWR - pressurized water reactor) ja
kiehutusvesireaktori (BWR – boiling water reactor). Maailmassa oli vuonna 2018
asennettua ydinvoimakapasiteettia 396,9 TWe. Tästä 71 % oli painevesireaktoreita ja 18
% kiehutusvesireaktoreita. Eli edellä mainitut reaktorityypit muodostavat lähes 90 %
maailman asennetusta ydinvoiman sähköntuotantokapasiteetista. (IAEA 2019)

2.1

Painevesireaktori

Painevesireaktorissa polttoaineena käytetään uraanidioksidia UO2, josta puristetaan
pieniä keraamisia sylinterin muotoisia tabletteja. Polttoaineen väkevyys

235

U-isotoopin

suhteen tulee olla noin 3-5 prosenttia. Tabletit ovat päällekkäin kaasutiiviisti suljettujen
noin 2,5-4 metrin pituisten polttoainesauvojen sisällä. Polttoainesauvojen kuori
valmistetaan zirkonium pohjaisesta metalliseoksesta, koska zirkonium absorboi heikosti
neutroneja. Polttoainesauvoista muodostetaan edelleen niin sanottuja polttoainenippuja.
Yksi polttoainenippu sisältää tyypillisesti noin 250 polttoainesauvaa neliömäisessä
konfiguraatiossa. Polttoainenippuja on tyypillisesti painevesireaktorissa noin 150-300.
(Sandberg 2004, 44-45)
Primääripiirissä eli ensiöpiirissä käytetään sekä jäähdytteenä että hidasteena booripitoista
vettä. Reaktorin tehoa säädetään säätösauvoilla ja primääripiirin veteen liuenneen boorin
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avulla. Primääripiirin painetta säädellään paineistimella jäähdytteen kiehumisen
estämiseksi. Normaali primääripiirin käyttöpaine on länsimaisessa painevesireaktorissa
noin 150 baaria. Reaktorista kuuma kovassa paineessa oleva jäähdyte siirtyy
höyrystimille, jossa sekundääripiirin eli toisiopiirin vesi höyrystyy, koska toisiopiiri on
huomattavasti pienemmässä paineessa. (Sandberg 2004, 45-46)
Höyrystimiltä muodostunut höyry ajetaan turbiiniin, jossa lauhtuva höyry pyörittää
generaattoria ja näin saadaan sähköä. Turbiinilta lauhtunut höyry kulkeutuu
lauhduttimeen, jossa höyry tiivistyy vedeksi. Lauhduttimesta vesi pumpataan
syöttövesipumpuilla takaisin höyrystimiin. Lauhduttimen jäähdytys on usein rannikolla
toteutettu joko meri- tai järvivedellä, muualla voidaan käyttää jäähdytysvesitorneja.
(Sandberg 2004, 45) Painevesireaktorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Painevesireaktorin toimintaperiaate (Fennovoima 2008, 35).

2.2

Kiehutusvesireaktori

Kiehutusvesireaktorin polttoaineena käytetään täysin samaa

235

U-pohjaista polttoainetta

kuin painevesireaktorissa. Polttosauvat ovat tyypillisesti noin neljä metriä pitkät ja
halkaisijaltaan noin kymmenen millimetriä. Kiehutusvesireaktorin polttoainenipuissa on
tyypillisesti

60-100

painevesireaktorin

polttoainesauvaa
polttoainenipuissa.

eli

huomattavasti

Vastaavasti

vähemmän

kuin

kiehutusvesireaktorissa
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polttoainenippuja on 500-700 eli huomattavasti enemmän kuin painevesireaktorissa.
(Sandberg 2004, 49-50)
Kiehutusvesireaktori

eroaa

painevesireaktorista

kiehutusvesireaktorissa

ei

sekundääripiiriä.

ole

merkittävästi,

Sekundääripiirin

koska

puuttumisen

seurauksena myös turbiinijärjestelmät kontaminoituvat ja normaalin käytönaikana
turbiinilla työskentely on kielletty säteilyn vuoksi. Kiehutusvesireaktorin normaali
käyttöpaine on tyypillisesti noin 70 baaria, eli noin puolet vähemmän kuin
painevesireaktorissa.

Jäähdytteenä

käytetään

normaalia

suodatettua

vettä.

Kiehutusvesireaktori poikkeaa myös siten painevesireaktorista, että säätösauvat ajetaan
reaktoriin

alhaalta.

kiehutusvesireaktorin

Säätösauvat
yläosassa

täytyy

ovat

ajaa

reaktoriin

höyrynkuivaimet

ja

alhaalta,

koska

–erottimet.

Näiden

tarkoituksena on poistaa höyryn sekaan jäänyt vesi höyrynvirtauksesta. Höyrystä erotettu
vesi sekoitetaan takaisin syöttövesivirtaukseen. (Sandberg 2004, 48-49)
Reaktorin tehoa säädetään kiehutusvesilaitoksessa säätösauvojen lisäksi myös
pääkiertovirtausta

muuttamalla.

Reaktorissa

kiehuva

vesi

mahdollistaa

pääkiertovirtaussäädön, koska höyry on vettä huonompi neutronien hidastaja. Neutronien
nopeuden kasvaessa uusien fissioreaktioiden todennäköisyys pienenee ja täten reaktorin
reaktiivisuus laskee. Kiehutusvesilaitoksessa on myös painevesireaktoria vastaava
boorisäätö, mutta tämä soveltuu vain hätätilanteisiin, mikäli säätösauvat eivät liiku
suunnitellusti. Booria ei voida käyttää kiehutusvesireaktorin tehonsäätöön, koska boorin
konsentraatio reaktorissa ei vähene höyryn mukana tasaisesti. (Sandberg 2004, 49-51)
Reaktorista lähtevä kuiva höyry ajetaan päähöyrylinjoja pitkin turbiineille ja
välitulistimeen.

Välitulistimella

saadaan

parannettua

merkittävästi

prosessin

hyötysuhdetta. Turbiineilla lauhtuva höyry pyörittää generaattoria. Lauhduttimelta
vedeksi tiivistynyt höyry pumpataan syöttövesipumppujen kautta takaisin reaktoriin.
Lauhduttimen jäähdytys toteutetaan samalla tavalla kuin painevesilaitoksessa. (Sandberg
2004, 48) Kiehutusvesireaktorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Kiehutusvesireaktorin toimintaperiaate (Fennovoima 2008, 35).

2.3

Kevytvesireaktorin turvallisuusjärjestelmien päätavoitteet

Ydinenergian käytöstä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
Tätä ydinenergialain 6 § kirjattua lähtökohtaa tulee kaikkien alan toimijoiden noudattaa.
Ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmien tärkeimpänä tehtävä on estää radioaktiivisten
aineiden pääsy ympäristöön. (Stuklex 2019)
Kaikki

ydinvoimaloiden

turvallisuusjärjestelmät

suunnitellaan

mahdollisimman

toimintavarmoiksi erilaisissa poikkeustilanteissa. Käytännössä tämä toteutetaan muun
muassa

seuraavilla

periaatteilla:

rinnakkaisperiaate,

erotteluperiaate,

eri

toimintaperiaatteiden käyttö, turvallisen tilan -periaate ja riittävä harkinta-aika. (STUK
2008, 7)
Rinnakkaisperiaatteen mukaan varmistetaan, että poikkeustilanteessa on mahdollisuus
käyttää monia toisiaan korvaavia osajärjestelmiä. Tällöin esimerkiksi suunnitellaan
kolme osajärjestelmää ja varmistetaan, että jo yhden osajärjestelmän toimiessa
turvallisuustehtävä saadaan täytettyä. Erotteluperiaatteella pyritään minimoimaan
rinnakkaisjärjestelmien yhtäaikaisen vikaantumisen todennäköisyys. Erotteluperiaate
toteutetaan käytännössä sijoittamalla rinnakkaisjärjestelmien osajärjestelmät eri tiloihin
ja erottamalla nämä toisistaan toiminnallisesti. Eri toimintaperiaatteiden käytöllä
tarkoitetaan saman toiminnon toteuttamista eri toimintaperiaatteella toimivilla
järjestelmillä. Esimerkkinä tästä säätösauvojen liikuttaminen sähkömekaanisesti tai
hydraulisesti.

Turvallisen

tilan

-periaatteella

tarkoitetaan

laitteen

päätymistä
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mahdollisimman turvalliseen tilaan sen vikaantuessa. Esimerkiksi ulkoisen sähkönsyötön
menetys laukaisee muut turvajärjestelmät. Riittävän harkinta-ajan periaatteella pyritään
varmistamaan ydinvoimalaitoksen ohjaajille riittävä harkinta-aika jatkotoimenpiteiden
toteuttamiseen. Riittävä harkinta-aika toteutetaan erilaisilla turvajärjestelmillä, jotka
toimivat häiriötilanteessa automaattisesti. (STUK 2008, 7)
Ydinvoimaloiden kolme tärkeintä turvallisuustoimintoa onnettomuustilanteita varten
ovat reaktorin reaktiivisuuden hallinta, polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmön poisto sekä
radioaktiivisten aineiden eristäminen ympäristöstä.

Kaikki turvallisuusjärjestelmät

suunnitellaan näiden kolmen turvallisuustoiminnon takaamiseksi. (Lemaitre & Goethem
2001, 11)

2.3.1

Reaktiivisuuden hallinta

Reaktorin kriittisyyttä säädellään kevytvesireaktoreissa erilaisilla absorbaattoreilla.
Normaalin käytön aikana reaktori pidetään kriittisenä, mutta onnettomuustilanteissa ja
huoltojen aikana tulee varmistaa reaktorin alikriittisyys, jonka takaavat säätösauvat ja
jäähdytteeseen liuotettava absorbaattorimateriaali. (Lamarsh & Baratta 2014, 327)
Reaktorin ollessa alikriittisessä tilassa neutronivuo on liian pieni ylläpitämään hallittua
ketjureaktiota, jolloin reaktorin teho laskee ja polttoaineen fissioreaktiot loppuvat lopulta
kokonaan. (Sandberg 2004, 31)

2.3.2

Polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmön poisto

Kevytvesireaktorin polttoainesauvoja jäähdytetään pumppaamalla vettä reaktorisydämen
läpi, jolloin polttoaineen lämpöenergia siirtyy veteen jäähdyttäen polttoainesauvoja.
Onnettomuusfissioreaktiot

tai

häiriötilanteessa

loppuvat.

reaktori

Polttoaineessa

sammutetaan,

olevien

jolloin

fissiotuotteiden

polttoaineen

radioaktiivinen

hajoaminen kuitenkin jatkuu edelleen, joka kuumentaa polttoainetta. Tätä kutsutaan
jälkilämmöksi. Jälkilämpö vastaa reaktorin sammutushetkellä noin seitsemää prosenttia
reaktorin lämpötehosta. Tämän vuoksi polttoainetta tulee jäähdyttää myös reaktorin
sammutuksen jälkeen. Jos polttoainesauvoja ei jäähdytetä riittävästi, jälkilämpö voi
kuumentaa polttoainesauvoja siihen pisteeseen saakka, että polttoainesauvat vaurioituvat.
Tällöin polttoaine sekä polttoaineessa olevat fissiotuotteet vapautuvat jäähdytyspiiriin.
(Lamarsh & Baratta 2014, 403-415)
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2.3.3

Radioaktiivisten aineiden eristäminen ympäristöstä

Kevytvesilaitoksessa radioaktiivisten aineiden eristäminen ympäristöstä on turvattu
moninkertaisilla esteillä ympäristön ja radioaktiivisten aineiden välillä. Ensimmäisenä
leviämisesteenä toimii itse polttoainesauva. Suurin osa fissiotuotteista pysyy polttoaineen
keraamisen pinnan sisäpuolella, mutta pieni osa fissiotuotteista läpäisee keraamisen
pinnan jääden kuitenkin polttoainesauvan tiiviin suojakuoren sisälle. Toisena esteenä
toimii pääkiertopiirin seinämät. Jäähdytysvedestä pystytään myös poistamaan
radioaktiivisia aineita erilaisilla puhdistus- ja suodatusjärjestelmillä. Kolmantena esteenä
toimii sisempi suojarakennus. Sisemmän suojarakennuksen tehtävänä on eristää
onnettomuustilanteessa reaktorin jäähdytyspiiristä vapautuvat radioaktiiviset aineet.
Neljäntenä esteenä toimii ulompi suojarakennus, joka suojaa sisempää suojarakennusta
ulkoisilta uhkilta. Ulompi suojarakennus toimii myös viimeisenä esteenä ennen
ympäristöä radioaktiivisille aineille, jotka ovat syystä tai toisesta läpäisseet sisemmän
suojarakennuksen. (STUK 2008, 3-4)

2.4

VVER-440 (Loviisa 1 ja 2)

Loviisa 1&2 ydinvoimalaitosyksiköt sijaitsevat Hästholmenin saarella Loviisassa.
Aikansa poliittisten kiemuroiden vuoksi Loviisa 1&2 rakennettiin poikkeuksellisesti
yhdistämällä sekä länsimaalaista että neuvostoliittolaista huipputekniikkaa. Muun
muassa reaktorit apulaitteineen, turbiinit sekä generaattorit ovat Neuvostoliitosta,
suojarakennuksen teräskuori on Wärtsilältä Suomesta, reaktorin hätäjäähdytykseen
käytettävä jäälauhdutin on Westinghouselta Yhdysvalloista ja voimalaitoksen
ohjaamiseen sekä valvomiseen vaaditun instrumentoinnin toimitti Saksalainen Siemens.
Haastava ydinvoimaprojekti saatiin kuitenkin vaikeuksien kautta valmiiksi useita vuosia
myöhässä. (ATS 2007, 14-16)
Loviisa 1 laitosyksikkö kytkettiin valtakunnanverkkoon vuonna 1977 ensimmäisenä
ydinvoimalaitoksena Suomessa. Loviisa 2 kytkettiin valtakunnanverkkoon 1980.
Alkuperäinen suunniteltu sähköteho oli 440 MW, mutta laitosyksiköiden nykyinen
sähköteho on 507 MW vuosien saatossa tehtyjen modernisointien vuoksi. (Fortum 2019)
Taulukossa 1 on esitetty Loviisa 1&2 perustietoja ja kuvassa 3 laitosyksiköiden
jäälauhdutinsuojarakennus.
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Taulukko 1. Loviisa 1&2 ydinvoimalaitoksen perustietoja. (Sandberg 2004, 46)

Laitosyksiköt
Sijaintipaikka
Käyttöluvan haltija
Käyttöönotto / kaupallinen käyttö

Loviisa 1 ja 2
Loviisa, Hästholmen
Fortum Power and Heat Oy
(aikaisemmin Imatran Voima Oy)
1977/1977 (1-yksikkö) 1980/1981
(2-yksikkö)

Laitostoimittaja

Atomenergoexport, Neuvostoliitto
Reaktorityyppi
Painevesireaktori (VVER)
Lämpöteho
1500 MW
Sähköteho (netto)
507 MW
Polttoaineen määrä
37,4 tonnia UO2
Polttoainenippujen lukumäärä
313
Reaktorin toimintapaine
123 bar
Reaktorisydämen
korkeus 2,42 m
halkaisija 2,73 m
Höyrystimien lukumäärä / laitosyksikkö
6
Turbogeneraattoreiden lukumäärä / yksikkö 2

Kuva 3. Loviisan ydinvoimalaitosten jäälauhdutinsuojarakennus. (Sandberg 2004, 62)
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Reaktorin

pikasulkua

varten

Loviisan

reaktoriyksiköissä

on

käytössä

pikasulkujärjestelmä ja tätä tukeva boorausjärjestelmä. Pikasulkujärjestelmää käytetään
reaktorin nopeaa sammuttamista vaativissa olosuhteissa eli erilaisissa häiriö- ja
onnettomuustilanteissa. Sandberg on vuonna 2004 esittänyt toimittamassa kirjassaan, että
”Vanhemmissa venäläisissä VVER-440-reaktoreissa, esimerkiksi Loviisassa, säätösauvat
ovat polttoainenippujen kokoisia booriterästangoista koostuvia säätöelementtejä, joiden
alapäähän on liitetty tavallisten polttoainenippujen tapaiset polttoainejatkeet”. Eli
säätösauvaa ajettaessa reaktorisydämeen, korvataan osa polttoaineesta absorbaattorilla.
Pikasulkutilanteessa säätösauvoja kannattelevilta sähkömagneeteilta voidaan katkaista
virta, ja tällöin säätösauvat putoavat painovoiman vaikutuksesta reaktoriin. (Sandberg
2004, 47)
Reaktorin pikasulun jälkeen polttoaineeseen kertyneet fissiotuotteet tuottavat edelleen
lämpöä, jota kutsutaan jälkilämmöksi. Jälkilämmön poisto on hyvin tärkeää, koska
pahimmillaan polttoainesauvat voivat menettää eheytensä sulaessaan jälkilämmön
vaikutuksesta.

Loviisassa

sekundääripiiriin.

jälkilämpö

Sekundääripiirin

johdetaan

aluksi

jäähdytysveden

höyrystimien

kiertäessä

kautta

höyrystimissä

lämpötilaerot muodostavat primääripiirissä niin sanotun luonnonkierron, joka riittää
primääripiirissä jälkilämmön poistoon. Tehoajolla sekundääripiirin vettä kierrätetään
neljän pääsyöttövesipumpun avulla ja häiriötilanteita varten varalla on yksi
pääsyöttövesipumppu. Reaktorin käynnistystä, pysäytystä sekä erilaisia häiriö- ja
onnettomuustilanteita varten käytetään apusyöttövesipumppuja, jotka on kytketty
laitoksen dieselvarmennettuun sähköverkkoon. Loviisa 1 laitosyksiköllä on kyseisiä
pumppuja kaksi ja Loviisa 2 laitosyksiköllä 4 kappaletta. Pitkäaikaisten seisokkien
jäähdytys toteutetaan erillisillä jälkijäähdytyspumpuilla. Muiden syöttövesipumppujen
pettäessä on mahdollisuus käyttää kahta muista järjestelmistä riippumatonta
varahätäsyöttövesipumppua,

jotka

on

varmennettu

suoraan

dieselmoottoreilla.

Jälkilämmön poisto onnistuu yhdelläkin hätä- tai varahätäsyöttövesipumpulla. (Sandberg
2004, 58-59)
Primääripiirin erikokoisiin vuotoihin on varauduttu hätäjäähdytysjärjestelmän avulla.
Pienissä vuodoissa, joissa reaktorin paine laskee hitaasti, käytetään tilavuusvirraltaan
pientä korkeapaineista hätäjäähdytysjärjestelmää. Suurissa vuodoissa tarvitaan suurempi
tilavuusvirta matalassa paineessa, koska reaktorin paine laskee nopeasti ja vuodon
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tilavuusvirta

on

suuri.

Tällöin

käytetään

suurikapasiteettisia

matalapaineisia

hätäjäähdytyspumppuja. Lisäksi suuria vuotoja varten on suunniteltu passiivinen
hätäjäähdytysjärjestelmä,

joka

muodostuu

typellä

paineistetuista

hätäjäähdytysvesisäiliöistä, jotka purkautuvat reaktoriin automaattisesti sen paineen
alittaessa

säiliöiden

paineen.

Hätäjäähdytyspumput

saavat

aluksi

vetensä

hätälisävesisäiliöstä. Säiliön tyhjennettyä hätäjäähdytyspumput kierrättävät vuotoveden
suojarakennuksen

lattiakaivoista

takaisin

reaktoriin.

Jälkilämmön

poisto

hätäjäähdytysvedestä hoidetaan lämmönvaihtimilla välijäähdytyspiiriin. (Sandberg 2004,
59-61)
Loviisan

laitosyksiköille

rakennettiin

suojarakennukset,

mikä

oli

aikanaan

poikkeuksellista kyseiselle reaktorityypille. Suojarakennukset rakennettiin Suomen
viranomaisten

vaatimuksesta,

koska

turvallisuusvaatimukset.

Loviisan

Onnettomuustilanteessa

mahdollisesti

laitosten

piti

suojarakennukset
vuotava

höyry

täyttää

ovat

länsimaiset

jäälauhdutintyyppiä.

pakotetaan

virtaamaan

jäälauhduttimen läpi, joka saa höyryn tiivistymään vedeksi. Tämä alentaa huomattavasti
suojarakennukselta vaadittavaa paineen kestoa. Paineen nousua ja radioaktiivisten
aineiden määrää suojarakennuksen ilmassa voidaan rajoittaa myös suojarakennuksen
sisäpuolisella ruiskutusjärjestelmällä. (Sandberg 2004, 61-63) Tämän vuoksi Loviisan
sisemmän suojarakennuksen suunnittelupaine on vain 0,7 bar ylipainetta ja suunniteltu
murtumispaine 2,25 bar ylipainetta. Sisempää suojarakennusta voidaan jäähdyttää myös
ruiskuttamalla vettä teräskuoren päälle. Suojarakennuksen teräskuoren pinnan
jäähdyttäminen laskee myös painetta teräskuoren sisällä. (Lamberg & Hongisto 1997,
159)
Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden sähkönsyöttö on varmistettu liitännöillä erilaisiin
sisäisiin sekä ulkoisiin sähkönsyöttölähteisiin. Näin voidaan varmistua siitä, että sähköä
tarvitsevat turvallisuusjärjestelmät ovat toimintakykyisiä myös onnettomuustilanteissa.
Edellä mainitut sähkönsyöttölähteet ovat laitosyksikköä kohden omat generaattorit (vain
normaalin käytön aikana), liitännät sekä 400 kV että 110 kV sähköverkkoon, neljä
hätädieselgeneraattoria,

alueella

sijaitseva

dieselvoimalaitos,

kaksi

vakavan

reaktorionnettomuuden dieselgeneraattoria, yhteys viereiseen laitosyksikköön sekä
laitosyksikön akustot. (STUK 2014, 14-15)
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2.5

BWR-75 (Olkiluoto 1 ja 2)

Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköt sijaitsevat Olkiluodon saarella Eurajoella.
Olkiluodon ydinvoimahanketta varten metsäteollisuus perusti oman ydinvoimayhtiön
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO). Olkiluotoon haluttiin länsimainen vastine Loviisan
Neuvostoliittolaiselle laitokselle, muttei kuitenkaan läntisestä sotilasliitosta, joten TVO
päätyi ruotsalaiseen laitostyyppiin. (Sandberg 2004, 18-19)
Laitokset päädyttiin tilaamaan ruotsalaiselta AB ASEA-ATOM:lta. Tyypiltään valitut
laitostyypit olivat kiehutusvesilaitoksia ja suunniteltu nimellislämpöteho reaktoreille oli
2500 MW. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon 1978 ja Olkiluoto 2 kahta vuotta
myöhemmin vuonna 1980. TVO on jatkuvasti modernisoinut laitoksiaan ja tehnyt
erilaisia turvallisuutta korottavia toimenpiteitä. Alkuperäinen suunniteltu nettosähköteho
oli 660 MWe, mutta laitosyksiköiden nykyinen nettosähköteho on noin 890 MWe
jatkuvien hyötysuhdetta nostaneiden modernisointien vuoksi. Myös käyttökertoimet ovat
parhaimmistoa maailmanlaajuisessa vertailussa. (TVO 2013, 9-11) Olkiluoto 1&2
perustietoja on esitetty taulukossa 2 ja kuvassa 4 laitosyksiköiden suojarakennus.
Taulukko 2. Olkiluoto 1&2 ydinvoimalaitosten perustietoja. (TVO 2013)

Laitosyksiköt
Sijaintipaikka
Käyttöluvan haltija

Olkiluoto 1 ja 2
Eurajoki, Olkiluoto
Teollisuuden Voima Oyj
(aikaisemmin Teollisuuden Voima Oy)
Käyttöönotto / kaupallinen käyttö
1978/1979 (1-yksikkö)
1980/1982 (2-yksikkö)
Laitostoimittaja
AB ASEA-ATOM, Ruotsi
Reaktorityyppi
Kiehutusvesireaktori (BWR)
Lämpöteho
2500 MW
Sähköteho (netto)
890 MW
Polttoaineen määrä
90 tonnia UO2
Polttoainenippujen lukumäärä
500
Reaktorin toimintapaine
70 bar
Reaktorisydämen
korkeus 3,68 m
halkaisija 3,88 m
Höyrystimien lukumäärä / laitosyksikkö
Turbogeneraattoreiden lukumäärä / yksikkö 1
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Kuva 4. Olkiluoto 1 & 2 ydinvoimalaitosten suojarakennus. (Sandberg 2004, 64)

Normaalikäytön aikana reaktoreiden tehoa säädellään polttoaineeseen sijoitetulla
palavalla absorbaattorilla, säätösauvojen asennoilla ja pääkiertovirtausta muuttamalla.
Normaalikäytön

aikana

säätösauvoja

ajetaan

toimilaitteilla

sähkömekaanisesti.

Pikasulkutilanteessa säätösauvat voidaan ajaa myös nopeasti reaktoriin hydrauliikan
avulla. Sähkönsyöttö sekä sähkömekaanisiin toimilaitteisiin että pikasulkujärjestelmään
on toteutettu erotteluperiaatteella, joten yksittäinen sähkövika ei voi tehdä kumpaakin
järjestelmää

toimintakyvyttömäksi.

Kummallakin

laitosyksiköllä

on

kuitenkin

automaattinen boorausjärjestelmä, joka sammuttaa reaktorin, mikäli säätösauvojen
sisäänajo epäonnistuu. (TVO 2013, 20-23)
Reaktorisydämen hätäjäähdytystä varten on sekä apusyöttövesijärjestelmä että
reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmä. Apusyöttövesijärjestelmä on korkeapaineinen
hätäjäähdytysjärjestelmä, joka pystyy pitämään veden pinnan reaktorisydämen
yläpuolella, vaikka mikä tahansa reaktorin paineastian pohjaan liitetyistä putkista
katkeaisi.

Reaktorisydämen

ruiskutusjärjestelmä

on

matalapaineinen

hätäjäähdytysjärjestelmä. Kyseinen järjestelmä on suunniteltu syöttämään vettä
reaktoriin, jos reaktorin paine laskee sydämen yläpuolella olevan putkirikon vuoksi.
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Apusyöttövesijärjestelmän vettä varastoidaan varastoaltaissa ja reaktorisydämen
ruiskutusjärjestelmä saa veden tarvittaessa suojarakennuksen lauhdutusaltaasta.
Molemmille

hätäjäähdytysjärjestelmille

on

neljä

toisistaan

riippumatonta

osajärjestelmää. Kahden osajärjestelmän toiminta jäähdytteenmenetysonnettomuudessa
tuottaa riittävän jäähdytyskapasiteetin. (TVO 2013, 52-53)
Olkiluodon 1 ja 2 laitosyksiköillä suojarakennukset ovat kiehutusvesilaitokselle
tyypillisiä paineenalennusperiaatteella toimivia esijännitettyjä betonisuojarakennuksia.
Suojarakennuksen seinissä on sisäpuolella ensin 25 cm betonia, tämän jälkeen 0,5 cm
paksu teräslevy ja lopuksi ulkopuolella vielä 85 cm betonia. Seinien sisäisellä teräslevyllä
ja katon teräskupolilla varmistetaan suojarakennuksen kaasutiiveys. Suojarakennuksen
suunnittelupaine on 3,7 bar ylipainetta ja suunniteltu murtumispaine 9,1 bar ylipainetta
(Koivunen 2016, 17-18). Suojarakennuksen rakenne on jaettu ylempään kuivatilaan,
märkätilaan ja alempaan kuivatilaan. (TVO 2013, 15)
Höyryvuodon sattuessa ylemmässä kuivatilassa, höyry johdetaan alaspuhallusputkia
pitkin lauhdutusaltaaseen, jossa höyry tiivistyy vedeksi, mikä laskee suojarakennuksen
painetta. Lauhdutusaltaan vettä on mahdollisuus jäähdyttää tarvittaessa. Alemman
kuivatilan tulvitus onnistuu lauhdutusaltaasta tulevan putkilinjan kautta. Myös koko
suojarakennus voidaan täyttää vedellä ulkoisten täyttölinjojen kautta. Suojarakennuksen
painetta voidaan onnettomuustilanteessa alentaa paineenalennuslinjan kautta, joka on
varustettu SAM-suodattimella, jolla suodatetaan radioaktiivisia aineita suodatusilmasta.
Normaalin käytön aikana suojarakennus on täytetty typellä palo- ja räjähdysriskin
minimoimiseksi. (TVO 2013, 15)
Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä on turvallisuusjärjestelmien toiminnan takaamiseksi
normaali- ja häiriötilanteissa liitännät omaan generaattoriin (vain normaalin käytön
aikana), 400 kV sekä 110 kV sähköverkkoon, neljään varavoimadieselgeneraattoriin,
alueella sijaitsevaan kaasuturbiiniin, viereiseen laitosyksikköön, erityisjärjestelyin
läheiseen vesivoimalaitokseen sekä laitosyksikön akustoon. (STUK 2014, 14-15)

2.6

EPR (Olkiluoto 3)

Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikkö sijaitsee Olkiluodon saarella Eurajoella. TVO teki
investointipäätöksen

uudesta

1600

MWe

laitosyksiköstä

joulukuussa

2003.
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Laitostoimittaja aloitti rakennustyöt Olkiluodossa 2005. (TVO 2009, 5-7) Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen

perustietoja

on

esitetty

taulukossa

3

ja

keskeiset

turvallisuusjärjestelmät kuvassa 5.
Taulukko 3. OL3-ydinvoimalaitoksen perustietoja (TVO 2010).

Laitosyksikkö
Sijaintipaikka
Käyttöluvan haltija
Käyttöönotto / kaupallinen käyttö (suunniteltu)
Laitostoimittaja

Olkiluoto 3
Eurajoki, Olkiluoto
Teollisuuden Voima Oyj
2020/2020
AREVA NP SAS ja AREVA GmbH,
Ranska. Siemens AG, Saksa
Reaktorityyppi
Painevesireaktori (PWR)
Lämpöteho
4300 MW
Sähköteho (netto)
1600 MW
Polttoaineen määrä
noin 128 tonnia UO2
Polttoainenippujen lukumäärä
241
Reaktorin toimintapaine
155 bar
Reaktorisydämen
korkeus 4,2 m
halkaisija 3,77 m
Höyrystimien lukumäärä / laitosyksikkö
4
Turbogeneraattoreiden lukumäärä / yksikkö
1

Kuva 5. OL3-ydinvoimalaitoksen keskeiset turvallisuusjärjestelmät (TVO 2010, 42).
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Reaktorin tehoa säädellään säätöelementeillä ja primääripiirin booripitoisuudella. Lyhyen
aikavälin tehonsäätö toteutetaan säätöelementeillä ja pitkän aikavälin polttoaineen
palaman aiheuttamaa reaktiivisuuden muutosta kompensoidaan booripitoisuutta
laskemalla. Reaktorissa on kokonaisuudessaan 89 säätöelementtiä. Yksi säätöelementti
muodostuu aina 24:stä absorbaattorisauvasta. Elementtien avulla absorbaattorisauvoja
ajetaan tarpeen mukaan polttoainenipun sisäisissä ohjausputkissa. Säätöelementit
jaotellaan kahteen eri ryhmään. Suurin osa elementeistä kuuluu pikasulkuryhmään, joka
huolehtii reaktorin nopeasta sammutuksesta ja toinen osa huolehtii reaktorin normaalista
tehonsäädöstä. Pikasulkutilanteessa säätöelementtien toimilaitteilta katkeaa sähkönsyöttö
ja elementit putoavat reaktoriin painovoiman vaikutuksesta. Pikasulun epäonnistuessa on
mahdollisuus myös käyttää hätäboorausjärjestelmää, joka syöttää primääripiiriin
tarvittavan pitoisuuden booria, joka aiheuttaa reaktorin sammumisen. (TVO 2010, 23)
Onnettomuustilanteissa jälkilämmönpoisto pyritään suorittamaan höyrystimien kautta
sekundääripiiriin.

Normaalitilanteessa

syöttövesijärjestelmästä
hätäsyöttövesijärjestelmää,

ja

höyrystimiin

onnettomuustilanteissa
jossa

on

neljä

saadaan
on

toisistaan

jäähdytysvettä

mahdollisuus
erillistä

käyttää

osajärjestelmää.

Osajärjestelmät ovat höyrystinkohtaisia ja sisältävät kukin oman hätäsyöttövesipumpun
ja hätäsyöttövesisäiliön. (TVO 2010, 44)
Mikäli sekundääripiirin jäähdytys menetetään kokonaan, primääripiirin painetta voidaan
laskea suojarakennukseen höyrystimien paineenalennuslinjojen tai varoventtiilien avulla.
Vuotanut höyry tiivistyy vedeksi suojarakennuksen hätäjäähdytysvesialtaaseen. Tällöin
matala- ja keskipaineiset hätäjäähdytyspumput pumppaavat primääripiiriin lisävettä ja
hätäjäähdytysvesiallasta

jäähdytetään

välipiirin

tai

suojarakennuksen

hätäjäähdytysjärjestelmän avulla. (TVO 2010, 44)
Erittäin epätodennäköiseen reaktorisydämen sulamisonnettomuuteen on varauduttu
erityisellä sydänsiepparilla eli sulan sydämen leviämisalueella. Sydänsiepparin tehtävänä
on kerätä ja jäähdyttää sulaa sydäntä siten, että onnettomuus ei johda suojarakennuksen
pohjan eheyden menetykseen ja tätä kautta suureen radioaktiivisten aineiden päästöön.
Siepparin pohjalla on erityinen suojabetoni, joka sulaa polttoaineen joukkoon ja tätä
massaa voidaan jäähdyttää vedellä. (TVO 2010, 44)
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Reaktorin suojarakennus on rakenteeltaan kaksikuorinen teräsbetonisuojarakennus.
Kaksoisseinärakenne on uusi turvallisuusinnovaatio vanhemmista laitostyypeistä.
Sisempi suojarakennus on rakenteeltaan esijännitetty teräsbetonisylinteri. Kaasutiiveyden
varmistamiseksi

sisempi

suojarakennus

on

vuorattu

teräksellä.

Sisemmän

suojarakennuksen tulee kestää mahdollisten putkirikkojen aiheuttamat kuormitukset.
Ulomman suojarakennuksen tehtävänä on suojata sisempää suojarakennusta erilaisilta
ulkoisilta uhilta, esimerkiksi lentokoneen törmäykseltä. Suojarakennuksen seinien
kaksoisrakenne mahdollistaa sisemmän suojarakennuksen vuotojen hallitun talteenoton.
Mahdolliset vuodot jäävät suojarakennuksen välitilaan, josta ne johdetaan suodatuksen
kautta ilmastointipiippuun. (TVO 2010, 9)
Olkiluoto 3 -laitosyksikön omakäyttösähkö saadaan normaali- ja häiriötilanteissa omalta
generaattorilta (vain normaalin käytön aikana), liitännöistä 400 kV ja 110 kV
sähköverkkoon,

neljältä

varavoimadieselgeneraattorilta,

kaasuturbiinilaitokselta,

viereiseltä laitosyksiköltä ja täydellisen vaihtosähkön menetykseen suunnitelluilta
kahdelta

dieselgeneraattorilta.

Tärkeimpien

ydinturvallisuuteen

liittyvien

turvallisuusjärjestelmien toiminta on varmistettu myös akustoin. (STUK 2014, 14-15)

2.7

AES-2006 (Hanhikivi 1)

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu ydinvoimayhtiö, jonka tavoitteena on rakentaa
ydinvoimalaitos Pyhäjoen Hanhikiven niemelle ja tätä kautta tuottaa omistajilleen
vakaahintaista sähköä. Tällä hetkellä Fennovoima tavoittelee ydinvoimalaitoksen
rakentamislupaa. Fennovoima jatkaa edelleen projektiorganisaation kanssa vaadittavien
dokumenttien työstämistä ja toimitusta STUK:lle, joka myöntää rakentamislupaan
vaadittavan

turvallisarvion.

(Fennovoima

2019)

AES-2006/491

-tyyppisen

ydinvoimalaitoksen perustietoja on esitelty taulukossa 4 ja laitoksen rakenne kuvassa 6.
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Taulukko 4. AES-2006/V491 tyyppisen ydinvoimalaitoksen perustietoja (IAEA 2011b).

Laitosyksikkö
Sijaintipaikka
Käyttöluvan haltija
Kaupallinen käyttö (suunniteltu)
Laitostoimittaja
Reaktorityyppi
Lämpöteho
Sähköteho (netto)
Polttoainenippujen lukumäärä
Reaktorin toimintapaine
Reaktorisydämen

Hanhikivi 1
Pyhäjoki, Hanhikiven niemi
Fennovoima Oy
2028
Rusatom Overseas CJSC, Venäjä
Painevesireaktori (PWR)
3200 MW
1170 MW
163
162 bar
korkeus 3,75 m
halkaisija 3,16 m
Höyrystimien lukumäärä / laitosyksikkö
4
Turbogeneraattoreiden lukumäärä / yksikkö
1

Kuva 6. (1) Reaktorirakennus, (2) reaktoripainesäiliö, (3) höyrystimet, (4) sydänkaappari, (5)
suojarakennuksen

passiivinen

jälkilämmönpoistojärjestelmä,

(6)

sisempi

ja

ulompi

suojarakennus, (7) turbiinirakennus, (8) höyryturbiini, (9) generaattori. AES-2006/V491
ydinvoimalaitos (Fennovoima 2014a, 123).
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Reaktorin tehoa säädellään hyvin samalla tavalla kuin muissakin nykyaikaisissa
painevesireaktoreissa

eli

sormisäätösauva-elementeillä

booripitoisuudella.

Säätösauva-elementtejä

(121

ja

primääripiirin

veden

käytetään

sekä

kpl)

onnettomuustilanteissa pikasulkuun että normaalin käytön aikana tehojakauman säätöön.
Tämän vuoksi säätösauvoja voidaan liikuttaa tarkasti sähkömoottoreiden avulla tai
tarvittaessa

pikasulkutilanteessa

katkaista

virta

säätösauvoja

kannattavilta

sähkömagneeteilta, jolloin säätösauvat putoavat painovoiman vaikutuksesta muutamassa
sekunnissa

reaktoriin.

hätäboorausjärjestelmällä.

Säätösauvojen
Järjestelmä

jumiutumiseen

käyttää

niin

sanottua

on
4

varauduttu
x

50

%

turvallisuuskriteeriä. Tällöin vain kaksi toimivaa osajärjestelmää neljästä pystyy
suorittamaan vaaditun tehtävän. (Fennovoima 2014a, 124-125)
Reaktorin hätäjäähdytykseen ja jälkilämmön poistoon on suunniteltu sekä aktiivisia että
passiivisia järjestelmiä. Jälkilämmön poisto tapahtuu lievissä häiriötilanteissa ajamalla
höyrystimien kautta höyryä lauhduttimeen tai puhallusventtiilien kautta ilmakehään.
Hätäsyöttövesijärjestelmällä

saadaan

tarvittaessa

lisävettä

kompensoimaan

ulospuhallettavaa höyryä. Sähkönsyötön menetystä varten on varauduttu passiivisella
jäähdytysjärjestelmällä, joka siirtää onnettomuustilanteessa lämpöenergiaa höyrystimistä
ulkopuolella oleviin vesialtaisiin. Jos höyrystimien käyttö olisi syystä tai toisesta estynyt,
tällöin reaktoria voidaan jäähdyttää menetelmällä, jossa primääripiiriin syötetään
korkeapaineisella hätäjäähdytysjärjestelmällä vettä ja lämmennyt vesi lasketaan
paineistimen puhallusventtiileistä suojarakennukseen. (Fennovoima 2014a, 125)
Primääripiirin putkirikoissa ja muissa vakavammissa onnettomuuksissa reaktorin
jäähdytykseen käytetään sekä korkea- että matalapaineista jäähdytysjärjestelmää.
Kummatkin

järjestelmät

ottavat

jäähdytysvetensä

suojarakennuksen

alaosassa

sijaitsevasta vesialtaasta, jonka veteen on lisätty booria. Käytetty jäähdytysvesi valuu
vuotokohtien kautta takaisin vesialtaaseen, josta se pumpataan tarvittaessa uudestaan
reaktoriin. Altaan vettä jäähdytetään tarvittaessa matalapaineisen jäähdytysjärjestelmän
lämmönvaihtimien avulla. Hätäjäähdytysjärjestelmään kuuluu myös typen paineella
toimivia hätälisävesiakkuja, jotka purkautuvat reaktoriin primääripiirin paineen laskiessa
alle typen paineen. (Fennovoima 2014a, 125)
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AES-2006 -laitoksen suojarakennus on pääpiirteiltään samanlainen kuin EPRlaitoksessa. Sisempi suojarakennus on rakenteeltaan EPR:n tavoin esijännitetty
teräsbetonisylinteri, joka on kaasutiiveyden varmistamiseksi vuorattu ulkopuolelta
teräslevyillä.

Sisempi

turvallisuuskriteerien

suojarakennus
mukaisissa

on

suunniteltu

säilyttämään

tiiveytensä

AES-2006

-laitoksen

onnettomuustilanteissa.

sisemmässä suojarakennuksessa on myös EPR-laitoksen sydänsiepparia vastaava ratkaisu
vakavan reaktorionnettomuuden varalle. Ulompi suojarakennus on suunniteltu
suojaamaan sisempää suojarakennusta ulkoisilta uhilta, esimerkiksi lentokoneen
törmäykseltä tai kovalta myrskyltä. (Fennovoima 2014a, 124-126)
Kaksoisseinä-rakenteen väliin jää välitila, joka pidetään alipaineisena mahdollisen
sisemmän suojarakennuksen vuodon havaitsemiseksi. Onnettomuustilanteessa sisempää
suojarakennusta

jäähdytetään

sprinklerijärjestelmällä

paineen

alentamiseksi

ja

rakennuksen kaasutiiveyden säilyttämiseksi. Sisempää suojarakennusta voidaan
jäähdyttää myös passiivisella jäähdytysjärjestelmällä, joka ei tarvitse ollenkaan sähköistä
käyttövoimaa toimiakseen. (Fennovoima 2014a, 126)
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien on suunniteltu saavan
käyttövoimansa normaali- ja häiriötilanteissa suoraan generaattorilta (vain normaalin
käytön aikana), valtakunnanverkosta 400 kV sekä 110 kV liitännöillä, neljältä
varavoimadieselgeneraattorilta

tai

alueelle

suunnitellulta

dieselvoimalaitokselta.

Tärkeimpien turvallisuusjärjestelmien ohjaukseen ja hallintaan saadaan tarvittaessa
vaadittava sähköteho laitosyksikön akustoilta, joiden varmistuksena toimii myös yksi
dieselgeneraattori. (Valtioneuvosto 2014, 122)

2.8

BWR-3 (Fukushima 1)

Fukushima Daiichi -ydinvoimalaitos sijaitsee Okuman kunnassa Fukushiman
prefektuurissa Japanissa. Tässä osiossa keskitytään ensimmäiseen laitosyksikköön, jonka
reaktori on GE:n (General Electric) BWR-3 -tyyppinen.
Fukushima Daiichi ydinvoimalaitoksella tapahtui vakava ydinvoimalaonnettomuus
tsunamin johdosta vuonna 2011, jonka jälkeen kaikki laitosyksiköt on poistettu käytöstä.
(TEPCO 2019) Taulukossa 5 on esitelty Fukushima 1 -laitosyksikön perustietoja ja
kuvassa 7 reaktorirakennuksen rakenne.
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Taulukko 5. Fukushiman 1-laitosyksikön perustietoja (TEPCO 2019)

Laitosyksikkö

Fukushima Daiichi 1

Sijaintipaikka
Käyttöluvan haltija
Kaupallinen käyttöönotto
Laitostoimittaja

Fukushima, Japani
Tokyo Electric power Company
1971

Reaktorityyppi
Lämpöteho
Sähköteho (brutto)

General Electric, Yhdysvallat
Painevesireaktori (PWR)
1380 MW
460 MW

Polttoaineen määrä
Polttoainenippujen lukumäärä
Reaktorin toimintapaine
Höyrystimien lukumäärä / laitosyksikkö
Turbogeneraattoreiden lukumäärä / yksikkö

69 tonnia UO2
400
70 bar
1

Kuva 7. (1) Käytetyn polttoaineen allas, (2) reaktorihalli, (3) betoninen ulompi suojarakennus,
(4)

reaktorin

paineastia,

(5)

sisemmän

suojarakennuksen

kuivatila,

(6)

sisemmän

suojarakennuksen lauhdutusallas. Fukushima daiichi 1-yksikön mukainen reaktorirakennus
(World Nuclear Association 2012)
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Reaktorin jälkilämmön poistoon on varauduttu sekä aktiivisilla että passiivisilla
järjestelmillä.

Korkeapaineiseen

lämmönpoistoon

on

varauduttu

eristysjäähdytinjärjestelmällä, joka toimii luonnonkierrolla painovoiman vaikutuksesta.
Eristysjäähdytinjärjestelmässä on kaksi omaa piiriään, joihin reaktorissa syntynyt höyry
virtaa tiivistyen vedeksi lämmönvaihtimissa. Tämän jälkeen vesi virtaa takaisin reaktoriin
painovoiman avulla. Järjestelmän lämmönvaihtimet ovat vesialtaissa, joiden annetaan
kiehua ilmakehän toimiessa lopullisena lämpönieluna. Altaiden vesi riittää kahdeksaksi
tunniksi ilman altaiden uudelleentäyttöä. Reaktorin matalapaineiseen lämmönpoistoon on
tehty sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmä, joka imee reaktorista vettä pumppujen
avulla. Vesi jäähtyy lämmönvaihtimissa, minkä jälkeen vesi palautuu reaktoriin joko
syöttövesilinjaa pitkin tai sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän palautuslinjaa
pitkin. (IAEA 2015, 66-68)
Reaktorin hätäjäähdytykseen on varauduttu sekä korkea- että matalapaineisella
hätäjäähdytysjärjestelmällä. Pienen tilavuusvirran jäähdytteenmenetysonnettomuuksiin
käytetään

korkeapaineista

hätäjäähdytysjärjestelmää,

jolla

saadaan

reaktoriin

jäähdytysvettä hyvin korkeassa paineessa. Järjestelmä saa jäähdytysveden joko omasta
lauhdutusaltaastaan tai suojarakennuksen lauhdutusaltaasta. Päähöyrylinjasta saatava
höyry pyörittää turbiinia, joka pyörittää edelleen järjestelmän pumppua, mikä taas
pumppaa veden syöttövesilinjaan. Järjestelmää käyttäessä tulee myös suojarakennuksen
lauhdutusallasta jäähdyttää lämmönjohtamiseksi lopulliseen lämpönieluun. Reaktorin
paineen ollessa liian suuri (yli 72 baaria) järjestelmän käyttämiseksi, reaktorin painetta
voidaan laskea suojarakennukseen päähöyrylinjassa olevan venttiilin kautta. Matalassa
paineessa voidaan käyttää reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmää, joka pumppaa vettä
suojarakennuksen

lauhdutusaltaasta

ruiskutussuuttimiin.

Järjestelmän

reaktorisydämen

heikkous

on

vaihtovirran

päällä
tarve

sijaitseviin
järjestelmän

syöttövesipumppuihin. Fukushima 1 -yksiköllä on kaksi toisistaan riippumatonta
reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmää. (IAEA 2015, 71-74)
Fukushiman 1 -yksikön suojarakennus on tyypiltään GE:n mark-1. Kuvasta 8 nähdään,
että suojarakennuksen kuivatilan betoniseinät muodostavat ikään kuin väärinpäin
käännetyn hehkulampun muodon, jota ympäröi betoninen rengastila eli suojarakennuksen
märkätila.

Nämä

yhdessä

muodostavat

sisemmän

suojarakennuksen,

jonka
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suunnittelupaine on 3,3 baaria ylipainetta (Hatamura 2011, 1). Normaalin käytön aikana
suojarakennus on typpitäyttöinen palo- ja räjähdysriskin minimoimiseksi. Sisempi
suojarakennus on varustettu myös vetyrekombinaattoreilla, joilla voidaan poistaa vetyä
suojarakennuksesta onnettomuustilanteessa. Sisemmän suojarakennuksen painetta
voidaan laskea sekä kuivatilan että märkätilan paineenalennuslinjan kautta ilmakehään
suojarakennuksen eheyden takaamiseksi. (IAEA 2015, 74&77)
Fukushiman

1

-laitosyksikön

turvallisuusjärjestelmien

oli

suunniteltu

saavan

käyttövoimansa normaali- ja häiriötilanteissa omalta generaattoriltaan (vain normaalin
käytön aikana), valtakunnan sähköverkosta sekä TEPCO:n omasta 66 kV sähköverkosta,
viereiseltä Fukushima 2 laitosyksiköltä ja kahdelta varavoimadieselgeneraattorilta.
Lisäksi laitosyksiköllä oli akustoja, jotka olivat suunniteltu kestämään kahdeksan tuntia
täydellisen vaihtosähkön menetyksen aikana. (IAEA 2015, 78-80)
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3

YDINVOIMALAONNETTOMUUKSIEN ALKUTAPAHTUMAT

Alkutapahtumalla tarkoitetaan onnettomuustilanteen ensimmäistä yksilöityä tapahtumaa,
jonka

seurauksena

esiintyvät

muut

käyttöhäiriöt

tai

onnettomuustilanteet.

(Säteilyturvakeskus 2019b) Ydinvoimalaonnettomuuksien alkutapahtumat ja näiden
seuraukset ovat vaihdelleet paljon historiassa turvallisuusjärjestelmien kehittyessä.
Seuraavissa

kappaleissa

käydään

läpi

kolme

maailman

tunnetuinta

ydinvoimalaonnettomuutta sekä näiden alkutapahtumia ja seurauksia.

3.1

Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuus 1979

Yhdysvaltojen tunnetuin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui Three Mile Islandin
ydinvoimalaitoksella vuonna 1979. Laitoksella oli kaksi noin 800 MW sähköteholtaan
olevaa painevesireaktoriyksikköä. Onnettomuus tapahtui laitoksen kakkosyksiköllä
(TMI-2). Onnettomuuden alkutapahtumana oli työt pääsyöttövesijärjestelmässä laitoksen
ollessa 97 % teholla. Töiden yhteydessä tehtyjen virheiden vuoksi syöttöveden virtaus
höyrystimien

sekundääripiirissä

loppui

kokonaan,

mikä

johti

lämmönsiirron

hidastumiseen primääripiiristä sekundääripiiriin, joten primääripiirin paine alkoi nousta.
(Sandberg 2004, 221)
Tästä seurasi turbiinin sekä reaktorin automaattinen pikasulku. Primääripiirin paineen
noustua vaarallisen korkealle, paineistimen ulospuhallusventtiili avautui primääripiirin
paineen laskemiseksi. Venttiili toimi suunnitellusti päästäen höyryä paineistimesta.
Paineen laskettua venttiili ei kuitenkaan sulkeutunut, kuten oli suunniteltu vaan venttiili
juuttui auki. Primääripiirin liiallinen paineen lasku aiheutti höyryn muodostusta piiriin
sekä käynnisti reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmän, joka lisäsi vettä reaktoriin. Höyryn
muodostuksen vuoksi paineistimessa ollut vesi ei päässyt takasin reaktoriin, ja tästä
seurasi painistimen pinnan nousu mittausalueensa ylärajalle. (Sehgal 2012, 28)
Käyttöhenkilökunta ei ymmärtänyt, että paineistimen ulospuhallusventtiili oli juuttunut
auki, joka johti merkittävän vesimäärän vuotoon primääripiiristä. He toimivat
virheellisesti, tosin koulutuksensa mukaan, paineistimen pinnantason varoituksessa ja
lopettivat

reaktorin

toimintakyvyn.

hätäjäähdytysjärjestelmän

Pääkiertopumput

kavitoivat

säilyttääkseen
höyryn

paineistimen

muodostuksen

vuoksi
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primääripiirissä, joten käyttöhenkilökunta pysäytti myös pääkiertopumput. (Sehgal 2012,
29)
Näiden laitevikojen, käyttövirheiden ja primääripiirin veden jatkuvan kiehumisen vuoksi
lähes koko reaktorisydän paljastui. Tällöin jälkilämmön vaikutuksesta lämpötila nousi
riittävästi aloittamaan polttoainesauvojen suojakuoren hapettumisen, jonka vuoksi lähes
puolet reaktorisydämestä suli ennen kuin käyttöhenkilökunta käynnisti uudelleen
pääkiertopumput ja täytti reaktorin vedellä. Polttoainesauvojen edelleen sulaminen
saatiin tällä pysäytettyä, mutta jo sulaneista polttoainesauvoista muodostuneen sulan
jäähdyttäminen kesti useamman tunnin sen valuessa reaktorin pohjalle. Paineastian pohja
kesti sulan aiheuttamat rasitukset ja reaktori säilytti onnettomuudessa eheytensä. (Sehgal
2012, 30)
Polttoainesauvojen suojakuoren hapettuminen muodosti primääripiiriin vetyä, joka pääsi
paineistimen ulospuhallusventtiilin kautta suojarakennukseen. Tunteja onnettomuuden
jälkeen vety paloi suojarakennuksessa, joka aiheutti suurimmillaan kahden baarin
ylipaineen. Suojarakennus oli suunniteltu kestämään viiden baarin ylipaineen, joten
vedyn palaminen ei aiheuttanut suojarakennuksen eheydelle vahinkoa. (Sehgal 2012, 30)
Onnettomuus ei aiheuttanut kuolemantapauksia tai muitakaan vammoja työntekijöille.
Ympäristöön vapautui fissiotuotteita, mutta ei riittävästi aiheuttaakseen ympäristön
kontaminoitumista laitosalueen ulkopuolella. Suurimmat vahingot syntyivät ihmisten
paetessa paniikin omaisesti laitosta ympäröiviltä alueilta, vaikka viranomaiset eivät olleet
antaneet evakuointikäskyä. (Sehgal 2012, 32)

3.2

Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus 1986

Maailman suurin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui Neuvostoliitossa Tsernobylin
ydinvoimalaitoksen neljännellä laitosyksiköllä yöllä 26.4.1986. Laitoksella oli neljä
samanlaista 1000 MW:n sähköteholtaan olevaa laitosyksikköä, joiden reaktorit olivat
tyypiltään RBMK-1000 eli grafiittihidasteisia kanavatyyppisiä reaktoreita. (Sehgal 2012,
33-34)
RBMK -tyyppinen reaktori on hyvin erilainen verrattuna kevytvesireaktoreihin. RBMK
reaktorin sydän on huomattavasti suurempi kooltaan, koska grafiitissa neutronit
hidastuvat huomattavasti hitaammin kuin vedessä. Osittain reaktorin suuren koon vuoksi,

29
reaktori oli suojattu suojarakennuksella vain alaosastaan. Myös säätösauvat poikkeavat
kevytvesireaktorin vastaavista, koska osa säätösauvojen päästä oli tehty grafiitista ja vasta
tämän jälkeen alkoi absorbaattorin osuus. RBMK reaktori myös käyttäytyy epävakaasti
alle 20 prosentin tehoilla, ja reaktorin luontainen takaisinkytkentä jäähdytteen kiehumisen
kautta tekee reaktorista epävakaan. (Sehgal 2012, 35-36)
Onnettomuus tapahtui alasajon yhteydessä tehdyn kokeen aikana, jossa oli tarkoitus
selvittää kuinka kauan pikasulku-komennon saanut turbiini pystyisi tuottamaan sähköä
reaktorin turvallisuusjärjestelmille. Reaktorin tehoa vähennettiin suunnitellusti ja toinen
turbiini suljettiin yhdeltä iltapäivällä. Alun perin suunnitellun vastaisesti reaktoria
päädyttiin pitämään 50 % teholla seuraavat yhdeksän tuntia alueen sähköntarpeen
kattamiseksi. Kello yksitoista illalla käyttöhenkilökunta sai luvan jatkaa koetta. (Sehgal
2012, 39)
Operaattorivirheestä johtuen teho putosi suunnitellusta 30 prosentista vain yhteen
prosenttiin. Nopeat tehon vaihtelut aiheuttivat xenonin kertymistä polttoaineeseen.
Xenon on vahva neutronien absorbaattori, ja tämän vuoksi reaktorin tehon nosto
vaikeutuu. Reaktorin alhaisen tehon vuoksi myös jäähdytyskanavissa oleva vesi ei
kiehunut ja tämä lisäsi edelleen neutronien absorbaatiota. Laitoksen käyttöhenkilökunta
kompensoi tätä poistamalla lähes kaikki säätösauvat reaktorista ja onnistui samaan tehon
noin seitsemän prosentin tasolle. Tehdessään näin, operaattorit rikkoivat laitoksen käytön
sääntöjä ja asetuksia olla ajamatta reaktoria ilman vähintään 30 säätösauvaa reaktorissa.
(Sehgal 2012, 40-41)
Koetta päätettiin kuitenkin kaikesta huolimatta jatkaa. Operaattoreiden katkaistua
höyrynsyötön turbiiniin pääkiertopumput alkoivat hidastua turbiinin mukana. Tällöin
myös jäähdytysveden kierto reaktorissa hidastui. Tämän seurauksena jäähdytysvesi alkoi
kiehua ja reaktorin teho kasvoi huomattavan nopeasti. Operaattorit reagoivat painamalla
reaktorin pikasulkupainiketta, mutta tämä vain lisäsi hetkellisesti reaktorin tehoa, koska
säätösauvojen grafiittiosuus lisäsi edelleen reaktiivisuutta. Reaktorin paine kasvoi täten
liian suureksi ja aiheutti suuren räjähdyksen, joka vapautti huomattavan määrän
radioaktiivisia aineita ympäristöön. Räjähdyksestä aiheutui myös tulipaloja laitoksella ja
vaurioitunut reaktori jatkoi palamistaan vähintään seitsemän päivää vapauttaen edelleen
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fissiotuotteita ympäristöön. Reaktori saatiin sammutettua pudottamalla helikoptereilla
yhteensä noin 5000 tonnia hiekkaa, savea ja booria reaktoriin. (Sehgal 2012, 41-42)
Onnettomuuden seurauksena suuria maa-alueita laitosalueen lähettyviltä kontaminoitui
asuinkelvottomaksi, kuten muun muassa 45 000 asukkaan Pripyatin kaupunki.
Onnettomuuden välittömänä seurauksena 31 henkilöä menetti henkensä. Paljastunut
reaktori eristettiin ympäristöltä rakentamalla sarkofagin vaurioituneen rakennuksen
päälle. Three Mile Island sekä Tsernobyl yhdessä muuttivat ihmisten käsityksiä
ydinvoimasta negatiivisempaan suuntaan, minkä seuraukset näkyivät 2000-luvun alkuun
saakka. (Sehgal 2012, 42-44)

3.3

Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaonnettomuus 2011

2000-luvun

merkittävin

ydinvoimalaonnettomuus

tapahtui

Fukushima

Daiichi

ydinvoimalaitoksella Japanissa 11.3.2011. Onnettomuus oli seurausta hyvin vahvasta
maanjäristyksestä, jonka vahvuus oli Richterin asteikolla 9. Ydinvoimalaitoksen kaikki
käynnissä olleet reaktorit toimivat tilanteessa kuten oli suunniteltu, eli reaktorit
sammuivat

automaattisesti

ja

varavoimakoneet

alkoivat

tuottaa

sähköä

turvallisuusjärjestelmille. Maanjäristys ei vaurioittanut juurikaan ydinvoimalaitosta,
vaikka sen suunnitteluarvoissa oli käytetty maanjäristystä, joka olisi vain 8,2 Richterin
asteikolla. Järistys vaurioitti kuitenkin alueen sähkönsiirtolinjoja. Tästä syystä
ydinvoimalaitoksen eri yksiköt jäivät täysin ilman ulkopuolista sähkönsyöttöä. (Sehgal
2012, 62-63)
Onnettomuuden pääasiallinen syy oli maanjäristystä seurannut valtava tsunami, joka oli
ydinvoimalaitoksen alueella korkeudeltaan 14 metriä. Laitoksen suunnitteluarvoissa
mahdollinen tsunami oli kuitenkin arvioitu vain viiden metrin korkuiseksi, minkä vuoksi
turbiinirakennukset olivat sijoitettu kymmenen metrin korkeudelle vedenpinnasta, koska
korkeuden ajateltiin olevan riittävä suoja tsunamilta. Tästä syystä laitoksen
varavoimakoneet olivat sijoitettu turbiinirakennusten kellareihin, mikä osoittautui
valtavaksi suunnitteluvirheeksi tsunamin myötä, koska kellarit tulvivat heti tsunamin
saavuttua.

Tällöin

varavoimakoneet

laitoksen

sammuivat

tärkeimpiä
(pois

lukien

turvallisuusjärjestelmiä
yksi

kuudennella

pyörittäneet

laitosyksiköllä).

Generaattoreiden tukena oli myös akkuja, mutta akut valaisivat vain tärkeimpiä
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instrumentteja sekä ohjasivat muutamia tärkeimpiä venttiilejä ja pumppuja. Tämän lisäksi
akkujen kapasiteetti oli vain joitakin tunteja. Laitosyksiköihin oli asennettu myös erilaisia
passiivisia turvallisuusjärjestelmiä, jotka eivät vaadi sähköä toimiakseen. (Sehgal 2012,
64-65)
Maanjäristyksen aikaan vain yksiköt 1, 2 ja 3 olivat normaalissa käytössä ja muut yksiköt
olivat vuosihuollossa, joista yksikön 4 polttoaine oli poistettu reaktorista kokonaan
käytetyn polttoaineen altaaseen. Yksiköiden 1, 2 ja 3 jäätyä täysin ilman sähköä alkoivat
passiiviset järjestelmät jäähdyttämään reaktoreita. Nämä järjestelmät toimivat kuitenkin
vain päivistä tunteihin riippuen laitoksesta, joten polttoaineen sulaminen oli
väistämätöntä ilman tarvittavaa lisäjäähdytystä. Kaikilla näistä kolmesta yksiköstä alkoi
reaktorin paine nousta vaarallisen korkealle jäähdytteen kiehumisen myötä. Tällöin
reaktoreiden painetta laskettiin ulospuhallusjärjestelmän kautta suojarakennuksen
märkätilaan, joka sai lopulta märkätilan vesialtaan saavuttamaan höyrystymispisteen,
jolloin suojarakennuksen paine alkoi nousta hälyttävää vauhtia. Samaan aikaan
jäähdytteen vähetessä alkoi reaktoreiden vedenpinta laskea, josta seurasi reaktorisydämen
paljastuminen vedenpinnan alta. Polttoainesauvojen suojakuoren lämpötilan noustua
riittävästi alkoi syntyä vetyä suojakuoren hapettumisen kautta, mikä lisäsi edelleen
suojakuoren lämpötilaa, josta seurasi lopulta polttoainesauvojen osittainen sulaminen ja
fissiotuotteiden vapautuminen suojarakennukseen. (Sehgal 2012, 69-73)
13. maaliskuuta laitosyksikön 1 suojarakennuksen paine nousi 8,4 baariin, joka on lähes
kaksi kertaa suurempi kuin suojarakennuksen suunniteltu maksimipaine. Tällöin
käyttöhenkilökunnan oli pakko laskea suojarakennuksen painetta, mikä tehtiin
paineenalennuslinjan kautta poistokaasupiippuun. Järjestelmän venttiilit eivät kuitenkaan
toimineet täysin, joten suojarakennuksen kaasumaisia aineita muun muassa vetyä, typpeä
ja fissiotuotteita pääsi vuotamaan reaktorirakennukseen, mistä seurasi puolitoista tuntia
myöhemmin vetyräjähdys, joka tuhosi reaktorihallin katon vapauttaen jo vuotaneet
fissiotuotteen ympäristöön. Reaktoreiden kipeästi tarvitsema jäähdytys saatiin toteutettua
pumppaamalla merivettä sekä myöhemmin makeaa vettä reaktoreihin. Kaikilla kolmella
käynnissä olleella yksiköllä tapahtui vastaavat tapahtumat, tosin hieman eri aikaan
riippuen passiivisten turvallisuusjärjestelmien toiminta-ajasta. (Sehgal 2012, 69-73)

32
Erityisesti neljännen laitosyksikön polttoaineen pelättiin kuumenevan liikaa käytetyn
polttoaineen altaissa, koska myöskään altaille ei ollut sähkönsyötön menetyksen kautta
jäähdytystä. Neljännen yksikön altaissa oli yli tuplasti enemmän polttoainetta kuin muilla
yksiköillä, koska reaktori oli purettu täysin polttoaineesta. Neljännellä laitosyksiköllä oli
vakava tulipalo 15. ja 16. maaliskuuta, missä reaktorirakennuksen yläosat kokivat
vakavia vaurioita. Tulipalon pelättiin johtuneen polttoainesauvojen hapettumisesta, mutta
myöhemmin selvisi, että tulipalo johtui kolmannelta yksiköltä tulleesta vedystä.
Polttoainealtaiden jäähdytys toteutettiin lopulta betonipumppuautoilla, joilla saatiin
pumpattua vettä polttoainealtaiden tasalle. Laitosyksiköiden 5 ja 6 reaktorit selvisivät
onnettomuudesta lähes vaurioitta. (Sehgal 2012, 73)
Onnettomuuden seurauksena laitosta ympäröivät alueet kontaminoituvat noin 30 km
säteellä ja muutama työntekijä sai merkittäviä säteilyannoksia, mutta onnettomuus ei
aiheuttanut yhtään kuolonuhria. Onnettomuuden suurin vaikutus näkyi maailman
ydinenergian tuotannossa, koska monet maat vähensivät tämän jälkeen omaa tuotantoaan
tai päättivät jopa sulkea olemassa olevat laitokset lähitulevaisuudessa kokonaan. (Sehgal
2012, 74-78)
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4

ALKUTAPAHTUMIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT ERI
REAKTORITYYPEILLE

Onnettomuustilanteet voivat kehittyä vakaviksi reaktorionnettomuuksiksi, mikäli useat
eri turvallisuusjärjestelmät ovat syystä tai toisesta poissa käytöstä. Vakavassa
reaktorionnettomuudessa reaktorisydän vaurioituu, joka on ainoa onnettomuustyyppi,
jossa on riskinä fissiotuotteiden vapautuminen merkittävissä määrin ympäristöön. Tämän
tyyppisten onnettomuuksien todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni. (Jokiniemi et al.
1995, 15)
Vakavien reaktorionnettomuuksien onnettomuusskenaariot on ryhmitelty neljään eri
ryhmään, mitkä on määritelty alkutapahtuman ja onnettomuustilanteen kehittymisen
mukaan. Nämä ovat suuri primääripiirin vuoto, pieni primääripiirin vuoto, transientti ja
reaktiivisuusonnettomuus. Transientilla alkutapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi
sähkönsyötön tai syöttöveden menetystä, tästä aiheutuu lopulta reaktorille hyvin
samanlainen tila kuin pienestä primääripiirin vuodosta. Reaktiivisuusonnettomuudessa
sydän vaurioituu reaktorin fissiotehosta, eli esimerkiksi säätösauvojen osittainen
toimimattomuus johtaisi tähän onnettomuustilanteeseen. (Jokiniemi et. al. 1995, 16)
Tässä työssä käsitellään seuraavia alkutapahtumia, jotka voidaan jakaa myös edellä
mainittuihin ryhmiin. Nämä alkutapahtumat ovat: LOCA (loss of coolant accident –
jäähdytteenmenetys onnettomuus), lentokoneen törmäys ja tsunami. Jäähdytteen menetys
voi tapahtua kahdella eri tavalla: primääripiirin vuodon kautta, kuten Three Mile Islandin
onnettomuudessa tai jälkilämmön poiston menetyksen kautta, kuten Fukushiman
onnettomuudessa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi mitä tapahtuisi, jos kyseiset
alkutapahtumat tapahtuisivat edellä esitetyissä ydinvoimalaitoksissa.

4.1

VVER-440 (Loviisa 1 ja 2)

Loviisan ydinvoimalaitoksen yksiköt edustavat VVER-440 laitoksista uudempaa 440/213
tyyppiä. VVER-440 laitoksia vertaillessa tulee muistaa, että 213 tyyppi on huomattavasti
turvallisempi kuin vanhempi 230 tyyppi, eikä näitä tule sekoittaa keskenään. Uudemman
213 tyypin suunnittelussa on otettu huomioon mahdollinen primääripiirin putkirikko,
jossa katkeavan putken halkaisija olisi 500 mm. Tämän tyyppisen onnettomuuden
todennäköisyys on hyvin pieni. Reaktorin turvallisuusjärjestelmät on mitoitettu
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vastaamaan

tämän

tyyppistä

onnettomuutta,

mutta

siitä

huolimatta

suuressa

primääripiirin putkirikossa voidaan odottaa primääripiirin eheyden menetyksen lisäksi
polttoainesauvojen suojakuoren vaurioitumista. Tällöin suojarakennukseen vapautuu
merkittävissä määrin radioaktiivisia aineita jäähdytteen mukana. Suojarakennuksen
säilyttäessä eheytensä ja jäähdytysjärjestelmien toimiessa suunnitellusti, radioaktiivisia
aineita ei pääse merkittävissä määrin ympäristöön. (Slugen, 158-164)
VVER-440/213 tyypin ydinvoimala on suojattu lentokoneen törmäykseltä heikosti.
Törmäyksen osuessa reaktorirakennukseen alaspäin suuntautuneesti, lentokone läpäisee
reaktorihallin katon, joka voi johtaa tilanteesta riippuen primääripiirin tai sekundääripiirin
jäähdytteen menetykseen. Jos törmäys osuu suoraan käytetyn polttoaineen altaaseen,
saattavat altaan seinät murtua, joka johtaa altaan tyhjentymiseen. Myös altaassa olevien
polttoainesauvojen suojakuori saattaisi vaurioitua jo pelkästään törmäyksessä
polttoainenippuihin osuvista romun kappaleista. Ydinvoimalaitoksen valvomo saattaa
myös vaurioitua osumakohdasta riippuen. Lentokoneen osuessa myös laitoksen muihin
rakenteisiin voi onnettomuustilanne johtaa sekundääripiirin jäähdytyksen tai ulkoiseen
sähkönsyötön menetykseen. (IAEA 1994, 106-107)
Tsunamin todennäköisyys on määritelty olemattoman pieneksi, koska Suomi sijaitsee
seismisesti vakaalla alueella ja Itämeren matala syvyys ei muodosta riskiä tsunamin
muodostumiseksi. Loviisan ydinvoimalaitos on suunniteltu kolmen metrin merenpinnan
nousua vastaan ja maksimi hetkellinen merenpinnan nousu laitoksen käytön aikana on
ollut 1,75 metriä. Yli kolmen metrin merenpinnan hetkellisen nousun todennäköisyydeksi
on arvioitu kerran 2,5 miljoonassa vuodessa. (STUK 2014, 9-10) Suunnitteluarvot
ylittävän tulvan tai tsunamin seuraukset voisivat olla hyvin mittavat, koska jo Loviisan
ydinvoimalaitoksen kellarin tulviessa kaikki jäähdytysjärjestelmät voivat lopettaa
toimintansa.

(STUK

2013,

94)

Tällöin

onnettomuustilanne

voi

johtaa

jäähdytteenmenetysonnettomuuteen, josta voi seurata pahimmillaan merkittäviä
radioaktiivisia päästöjä ympäristöön.
Toisaalta esimerkiksi tsunamista aiheutuva täydellinen sähkökatkos ei vaarantaisi
välittömästi reaktorin jäähdytystä, koska VVER-440 tyypin ydinvoimalaitoksien
höyrystimien huomattavasti suurempi vesimäärä kuin muissa painevesilaitoksissa
mahdollistaa sekundääripiirin jäähdytevirtauksen pysähtymisen 5-8 tunniksi ilman
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reaktorisydämen vaurioitumista. Tämä aika on laskettu juuri pysäytetylle reaktorille,
joten aika on huomattavasti pidempi, jos reaktori on ollut pysäytettynä pidempään.
(STUK 2011, 3)

4.2

BWR-75 (Olkiluoto 1 ja 2)

Myös OL1- ja OL2-laitoksilla on varauduttu LB-LOCA onnettomuustilanteisiin, eli
suureen primääripiirin putkirikkoon. Suuri primääripiirin vuoto voi aiheutua putkirikosta
joko syöttövesi- tai päähöyrylinjoissa.

Suojarakennuksen ulkopuolisessa vuodossa

vuotokohta voidaan eristää sulkuventtiileillä ja tällöin turvallisuusjärjestelmien toimiessa
suunnitellusti,

jäähdytteenmenetys

onnettomuutta

ei

pääse

muodostumaan.

Suojarakennuksen sisäpuolisessa vuodossa primääripiirin neste tai höyry purkautuu
suojarakennuksen kuivatilaan kovalla paineella. Tällöin primääripiirin paine laskee
nopeasti ja vastaavasti suojarakennuksen paine ja lämpötila nousee. Useissa
mallinnuksissa on todettu, että suojarakennuksen paine nousisi maksimissaan 3,9 baariin,
joka on vielä selvästi alle suojarakennuksen eheyttä uhkaavan 9,1 baarin ylipaineen.
(Koivunen 2016, 27-28) Hätäjäähdytysjärjestelmien ja suojarakennuksen toimiessa
suunnitellusti onnettomuustilanne ei johtaisi merkittäviin päästöihin ympäristöön.
OL1- ja OL2-laitoksien alkuperäiset suojausvaatimukset lentokoneen törmäystä vastaan
ovat huomattavasti heikommat kuin uusien ydinvoimalaitosten vaatimukset. (STUK
2010, 47) Laitoksien toimittaja ASEA-ATOM määritteli suunnitteluarvoissa vain pienen
lentokoneen törmäyksen mahdolliseksi. Reaktorirakennus suojaa suojarakennusta
suoralta lentokoneen iskulta, mutta tämä ei todennäköisesti kestäisi suunnitteluarvojen
ulkopuolelle

jääneitä

suurempia

nykyaikaisia

lentokoneita.

Laitosten

tärkein

suojausmekanismi lentokoneen törmäyksiä vastaan muodostuu suojarakennuksesta ja
neljästä hätäjäähdytysjärjestelmien osajärjestelmästä, jotka on sijoiteltu tasaisesti
suojarakennuksen eri puolille. Tällöin erotteluperiaatteen mukaisesti sijoiteltujen
osajärjestelmien yhtäaikainen vaurioituminen ei ole mahdollista. (Hirscberg & Tiren
1987, 92) Lentokoneen törmäyksestä seuraisi todennäköisesti hyvin suuria rakenteellisia
vaurioita, mutta merkittävät radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön eivät ole
todennäköisiä, jos suojarakennus ja osa osajärjestelmistä säilyy toimintakuntoisena eikä
törmäys osu käytetyn polttoaineen altaisiin.
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Luonnollisesti myös Olkiluodon alueella tsunamin riski on olematon, kuten kerrottiin
Loviisan ydinvoimalaitosten kohdalla. TVO on selvittänyt yhteistyössä VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kanssa tulvariskiä Olkiluodon alueella. Selvityksessä todetaan,
että kaikki Olkiluodon voimalaitosalueen rakennukset sijaitsevat yli 3,5 metrin
korkeudella merenpinnasta. Raumalla on mitattu merenpinnankorkeutta lähes 90 vuotta
ja tällä aikavälillä korkein havaittu merenpinnankorkeus on ollut +1,23 metriä.
Laitosyksiköiden turvallisuusjärjestelmät toimivat siten, että laitokset ajetaan alas
merenpinnankorkeudella +2 metriä, vaikka laitosten toiminta olisi mahdollista
merenpinnantasolla +3,5 metriä.
turvallisuusjärjestelmiään

(ELY-keskus 2011, 17) TVO on parantanut

Fukushiman

jälkeen

muun

muassa

korkeapaineisella

höyrykäyttöisellä apusyöttövesijärjestelmällä, joka ei tarvitse ulkoista sähkövoimaa
toimiakseen. (TVO 2015) Tästä huolimatta hyvin vakavan tulvan tai tsunamin seuraukset
voisivat olla samanlaiset kuin Fukushimassa.

4.3

EPR (Olkiluoto 3)

Olkiluoto 3 laitosyksikön suunnittelussa on otettu huomioon primääripiirin suurimman
putkilinjan täydellinen päittäinen katko, joten esimerkiksi hätäjäähdytysjärjestelmät on
mitoitettu kapasiteetiltaan tähän. Erikokoisia primääripiirin vuotoja on myös mallinnettu
sekä laitostoimittajan että riippumattoman toimijan puolesta ja kaikissa näissä STUK:n
vaatimukset

polttoaineen

eheydelle

ja

jäähdytettävyydelle

säilyivät.

Lisäksi

pääkiertoputkisto on toteutettu siten, että putkistoon muodostuu vuoto ennen murtumaa,
jolloin vuodon muodostuttua laitos voidaan ajaa alas ja pääkiertoputkisto korjata ennen
murtumaa.

Suojarakennuksen

suunnittelussa

on

otettu

jäähdytteenmenetysonnettomuuden lisäksi huomioon mahdollinen reaktorisydämen
sulaminen.

(STUK

2019a,

34&41)

Primääripiirin

LOCA

-onnettomuuden

todennäköisyys on arvioitu olevan noin 7,08E-08. (Julin et al. 2014) Onnettomuuden
todennäköisyys on jo itsessään häviävän pieni, joten onnettomuus ei lähes varmasti
johtaisi merkittäviin radioaktiivisiin päästöihin.
EPR -ydinvoimalaitoksilla on varauduttu hyvin suuren matkustajalentokoneen
törmäykseen. Aivan, kuten vanhimmilla Olkiluodon ydinvoimalayksiköillä EPR:n
suunnittelussa on pyritty sijoittamaan turvallisuudelle tärkeät järjestelmät ja rakennukset
erotteluperiaatteen mukaisesti (katso kuva 6). Lisäksi turvallisuuden kannalta erityisen
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tärkeiden rakennusten, muun muassa ulomman suojarakennuksen, polttoainerakennuksen
ja kahden neljästä turvarakennuksesta seinät on tehty paksusta betonista, joka antaa
riittävän suojan lentokoneen iskulta. Lentokoneen isku voi vahingoittaa laitoksen osia,
joita ei ole suojattu iskulta, mutta näiden vaurioituminen ei estä reaktorin
turvallisuusjärjestelmien riittävän tehokasta toimintaa. (STUK 2005, 66-67) Lentokoneen
törmäyksestä seuraa suuria rakenteellisia vaurioita suojaamattomille rakennuksille, mutta
polttoaineen ja primääripiirin eheyden vaarantuminen on epätodennäköistä.
Olkiluoto 3:n suunnittelussa on käytetty myös samaa yli +3,5 metrin merenpinnantasoa
kuin vanhempien laitosten kohdalla. Merenpinnannousu tätä ylemmäs on äärimmäisen
epätodennäköistä (todennäköisyys alle 10E-9) ja tsunamin muodostuminen Itämeren
alueella on mahdotonta. Merenpinnan noustessa kuitenkin yli +3,5 metrin tason
vuotaisivat ydinvoimalaitoksen ovet hiljalleen vettä sisäpuolelle ja sekundääripiirin
jäähdytys menetettäisiin, koska tähän liittyvät pumput jäisivät vedenpinnan alapuolelle.
(STUK 2012, 8) Laitoksen turvallisuusjärjestelmät sallivat lämpönielun väliaikaisen
menetyksen, mutta jos lämpönielun menetys jatkuu pitkään voi olla seurauksena
reaktorisydämen vaurioita. Tämä ei todennäköisesti johtaisi merkittäviin radioaktiivisiin
päästöihin

ympäristöön,

koska

suojarakennuksen

eheyden

menettäminen

on

epätodennäköistä.

4.4

AES-2006 (Hanhikivi 1)

Myös Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettu huomioon erilaiset LOCA
-onnettomuudet. Primääripiirin suunnittelussa on myös toteutettu samaa vuoto ennen
murtamaa -periaatetta kuin Olkiluoto 3:lla. Laitoksella on myös useita sekä aktiivisia että
passiivisia turvallisuusjärjestelmiä. Myös reaktorin luontaiset takaisinkytkennät on
suunniteltu siten, että ne hillitsevät reaktorin tehoa onnettomuustilanteessa. (Fennovoima
2014a, 123-126) Reaktorisydämen vaurion todennäköisyys yhdelle polttoaineen
käyttöjaksolle AES 2006/491-laitoksessa on 5,94E-7 (IAEA 2011b). Jäähdytteenmenetys
onnettomuudessa

merkittävät

radioaktiiviset

päästöt

ympäristöön

ovat

hyvin

epätodennäköisiä, koska reaktorisydämen vaurioitumisen lisäksi päästöt ympäristöön
vaatisivat suojarakennuksen eheyden menetyksen.
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AES 2006/491 tyypin ydinvoimalaitos suunniteltiin alun perin käyttäen vain 5,7 tonnin
painoisen lentokoneen törmäystä. Laitostoimittaja voi kuitenkin rakentaa laitoksesta
huomattavasti kestävämmän omistajan tätä edellyttäessä. Tämän vuoksi Hanhikiven
ydinvoimalaitos on suunniteltu kestämään suuren matkustajalentokoneen törmäyksen.
Tärkeimpänä suojana lentokoneen iskua vastaan toimii suojarakennus, sekä
erotteluperiaatteen mukainen turvallisuusjärjestelmien sijoittelu. Toisin kuin Olkiluoto
3:lla yksikään turvallisuusjärjestelmien osajärjestelmiä sisältävistä turvarakennuksista ei
ole suojattu rakenteellisesti lentokoneen iskulta. Nämä ja muut rakennukset on kuitenkin
suojattu erotteluperiaatteen mukaisesti. (Becker et al. 2014, 53) Lentokoneen
törmäyksestä Hanhikiven ydinvoimalaitoksella seuraisi vastaavat seuraukset kuin
Olkiluoto 3:n kohdalla.
Hanhikiven ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettu huomioon myös äärimmäiset
merenpinnan vaihtelut. Tsunamin muodostuminen Perämeren alueella on arvioitu
mahdottomaksi meren mataluuden vuoksi, mutta myrskyjen aikana merenpinnan taso voi
vaihdella kuitenkin merkittävästi. Laitos tullaan rakentamaan noin +4,9 metrin
korkeudelle merenpinnasta, joka suojaa laitosta korkealta merenpinnalta ja täyttää
säädökset tästä (Fennovoima 2014b, 88). Myös ydinvoimalaitokselle vievistä teistä
toinen tullaan rakentamaan riittävän korkealle siten, että korkea merenpinta ei vaikuta
tien käytettävyyteen. (Becker et al. 2014, 63) Seuraukset hyvin epätodennäköisestä
tulvasta tai tsunamista olisivat Olkiluoto 3:n kanssa saman tyyppiset.

4.5

BWR-3 (Fukushima 1)

BWR-3 tyypin laitoksilla on varauduttu erilaisiin LOCA onnettomuusskenaarioihin.
Suojarakennuksen ulkopuolisessa putkirikossa vuotokohta eristetään sulkuventtiileillä,
jotka katkaisevat jäähdytteen syötön vuotavaan päähöyry- tai syöttövesilinjaan. Riippuen
vuodon vakavuudesta ja reaktorin paineesta voidaan käyttää joko korkea tai
matalapaineista
reaktorisydämen

hätäjäähdytysjärjestelmää,
vedenpinnan

joka

vähenemisen

lisää

jäähdytettä

estämiseksi.

BWR-3

reaktoriin
tyypin

ydinvoimalaitosyksiköiden suojarakennus on suunniteltu 3,3 baarin ylipaineella, joka on
hyvin lähellä Olkiluodon kiehutusvesireaktoreiden suojarakennusten suunnittelupainetta.
(IAEA

2015,

66-74)

Merkittävät

päästöt

ympäristöön

jäähdytteenmenetys
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onnettomuudessa

ovat

epätodennäköisiä

BWR-3

tyypin

laitoksilla,

mikäli

turvallisuusjärjestelmät toimivat odotetusti.
BWR/3 reaktorityypin ydinvoimalaitoksen reaktorirakennus, käytetyn polttoaineen altaat
tai valvomo eivät ole suunniteltu kestämään lentokoneen törmäystä. Pahimmillaan
matkustajalentokoneen törmäys tuhoaa suojarakennuksen osittain ja lamauttaa reaktorin
turvallisuusjärjestelmät.

Tällöin

seurauksena

olisi

todennäköisesti

merkittävät

radioaktiiviset päästöt ympäristöön. (U.S.NRC 2004)
Laitoksen

alkuperäisissä

suunnitteluarvoissa

oli

määritelty

merenpinnantasoksi

maksimissaan +3,1 metriä tsunamin johdosta, joten merivesipumppujen rakennukset
sijoitettiin +4 metrin tasolle ja reaktorirakennus +10 metrin tasolle. +3,1 metrin
merenpinnan korkeus perustui arvioihin ja mittauksiin Chilessä vuonna 1960
tapahtuneesta maanjäristyksestä, joka oli voimakkuudeltaan 9,4 Richterin asteikolla.
Vuonna 2002 JSCE (Japan Society of Civil Engineers) arvioi mahdolliseksi merenpinnan
korkeudeksi +5,7 metriä käyttäen apuna Shioyazakin maanjäristyksen arvoja, mutta myös
tällöin arvioitiin, että tsunami ei saavuta maalla +10 metrin korkeutta merenpinnasta.
Uusi arvio ei johtanut TEPCO:n puolesta merkittäviin laitosteknisiin muutoksiin eikä
myöskään Japanin ydinturvallisuudesta vastaava viranomainen arvioinut raportissa
esitettyjä riskejä. (IAEA 2011a, 74-75)
Aliarvioitu tsunamin korkeus johti vuoden 2011 onnettomuuden aikana välittömästi
lopullisen lämpönielun menetykseen ja varavoimakoneiden tulvimiseen, mistä seurasi
laitoksella täydellisen sähkökatkon tila. Hyvin pitkään jatkuneen sähkönsyötön
menetyksen vuoksi passiivisten turvallisuusjärjestelmien jäähdytyskapasiteetti ei
riittänyt. Seurauksena oli merkittävät reaktorisydämen vauriot ja radioaktiiviset päästöt
ympäristöön. Fukushiman ydinvoimalaitoksella oli selvästi aliarvioitu tsunamin
aiheuttamat uhat, kuten vuoden 2011 tsunami osoitti.

4.6

Johtopäätökset

Alkutapahtumien seuraukset vaihtelevat paljon reaktorityypeittäin. Pääasiassa uudet
reaktorityypit ovat huomattavasti turvallisempia kuin vanhat, jotka on suojattu ulkoisia
uhkia, kuten esimerkiksi lentokoneen törmäystä vastaan huomattavasti huonommin.
Taulukossa 6 on tiivistetty alkutapahtumien seuraukset reaktorityypeittäin.
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Taulukko 6. Alkutapahtumien aiheuttamat seuraukset reaktorityypeittäin.

LOCA

Lentokoneen

Tsunami

törmäys
VVER-440
(Loviisa 1 ja 2)

Reaktorisydämen

Suuret rakenteelliset

Merkittävät vauriot lai-

vauriot todennäköisiä.

vauriot koko laitokselle

toksen sähkönsyöttöjär-

Merkittävät radioak-

sekä merkittävät radio-

jestelmään todennäköisi-

tiiviset päästöt ympä-

aktiiviset päästöt ympä-

ä. Johtaa lopulta lähes

ristöön epätodennä-

ristöön todennäköisiä.

vastaaviin seurauksiin

köisiä.

BWR-75
(Olkiluoto 1 ja 2)

kuin LOCA.

Reaktorisydämen

Rakenteelliset vauriot

Merkittävät vauriot lai-

vauriot mahdollisia.

laitokselle suuria. Käyte-

toksen sähkönsyöttöjär-

Merkittävät radioak-

tyn polttoaineen altaiden

jestelmään todennäköisi-

tiiviset päästöt ympä-

välttäessä törmäyskoh-

ä. Johtaa lopulta lähes

ristöön epätodennä-

dan, merkittävät radioak-

vastaaviin seurauksiin

köisiä.

tiiviset päästöt ympäris-

kuin LOCA.

töön epätodennäköisiä.

EPR (Olkiluoto 3) Reaktorisydämen

Suuret rakenteelliset

Reaktorisydämen vau-

vauriot ja merkittävät

vauriot laitoksen suojaa-

riot mahdollisia, mutta

radioaktiiviset päästöt

mattomille rakennuksil-

merkittävät radioaktiivi-

ympäristöön epäto-

le, mutta merkittävät ra-

set päästöt ympäristöön

dennäköisiä.

dioaktiiviset päästöt ym-

epätodennäköisiä.

päristöön epätodennäköisiä.

AES-2006
(Hanhikivi 1)

Reaktorisydämen

Suuret vauriot laitoksen

Reaktorisydämen

vau-

vauriot ja merkittävät

suojaamattomille raken-

riot mahdollisia, mutta

radioaktiiviset päästöt

nuksille, mutta merkittä-

merkittävät radioaktiivi-

ympäristöön epäto-

vät radioaktiiviset pääs-

set päästöt ympäristöön

dennäköisiä.

töt ympäristöön epäto-

epätodennäköisiä.

dennäköisiä.

BWR-3
(Fukushima 1)

Reaktorisydämen

Suuret rakenteelliset

Merkittävät vauriot lai-

vauriot mahdollisia.

vauriot koko laitokselle

toksen sähkönsyöttöjär-

Merkittävät radioak-

sekä merkittävät radio-

jestelmään sekä merkittä-

tiiviset päästöt ympä-

aktiiviset päästöt ympä-

vät radioaktiiviset pääs-

ristöön epätodennä-

ristöön todennäköisiä.

töt ympäristöön todennä-

köisiä.

köisiä.
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YHTEENVETO

Tämän

kandidaatintyön

turvallisuusjärjestelmien

tavoitteena
toimintaa

ja

oli

selvittää

näiden

ydinvoimaloiden

tehokkuutta

ennalta

erilaisten
määrättyjen

alkutapahtumien aiheuttamissa onnettomuustilanteissa. Työssä esiteltiin myös historiassa
jo tapahtuneita ydinvoimalaonnettomuuksia, koska näistä voimme oppia erilaisten
turvallisuusjärjestelmien heikkouksia ja vastaavat onnettomuustilanteet tulee ottaa
huomioon uusien ydinvoimaloiden suunnittelussa. Työssä käytettiin lähteenä aiheesta
julkaistuja tutkimuksia ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Vanhempien ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmien suunnittelukriteerit ovat olleet
näiden rakentamishetkellä huomattavasti heikommat kuin nykypäivänä. Näihin
ydinvoimalaitoksiin on kuitenkin tehty turvallisuusjärjestelmien muutoksia sitä mukaan,
kuin on löytynyt uusia turvallisuusriskejä. Muiden ydinvoimalaitosten onnettomuudet
otetaan kansainvälisesti huomioon ja näistä muodostetaan uusia turvallisuussäännöksiä
vastaavien tapahtumien estämiseksi.
Uusien ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmät on suunniteltu tämän hetken parhaan
tiedon mukaan.

Suunnittelukriteerit ovat huomattavasti tiukemmat kuin vanhoilla

ydinvoimalaitoksilla,

joka

huomataan

laitosten

suorituskyvyssä

erilaisia

onnettomuustilanteita vastaan. Uusien ydinvoimalaitostenkaan ei tule kuitenkaan luottaa
sokeasti

omaa

turvallisuuteensa,

ydinvoimalaonnettomuuksien

koska

analogiaan

historiasta
kuuluu

huomaamme,

ennalta

että

arvaamattomat

tapahtumaketjut. Näiden tapahtumaketjujen estämiseksi tulee sekä voimayhtiöiden että
valvovan viranomaisen tehdä kaikkensa.
Työssä tutkittujen ydinvoimalaitosten turvallisuus on hyvällä tasolla pois lukien
Fukushiman ydinvoimalaitoksen. Tutkitut alkutapahtumat eivät aiheuta etenkään uusille
laitosyksiköille todennäköisesti merkittäviä radioaktiivisia päästöjä ympäristöön.
Vanhemmat laitosyksiköt eivät ole suunniteltu kestämään suuren matkustajalentokoneen
törmäystä, joten tämä voi aiheuttaa rakenteellisia tuhoja ja radioaktiivisia päästöjä
ympäristöön, mutta muuten myös nämä laitosyksiköt ovat Suomessa hyvin turvallisia.
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