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Radiation protection is an essential part of the operations of a nuclear power plant, and at
best it is a collaboration with all the departments within the plant. In a nuclear power plant,
radiation protection aims to optimise the accumulation of dose and to protect individuals
from unnecessarily large doses.
In this master's thesis is reviewed the sufficiency of radiation protection education given by
the power plant, the procedures of work- and technical planning and how well they take
ALARA-principle into account, the most significant actions to optimise radiation exposure
in the power plants history, accumulated doses in the power plants history, how much dose
has been approximately avoided by the optimisation actions, and the realisation of ALARAprinciple in the power plants operations. A rudimentary value is determined for the price of
radiation dose , called α-value. This value can be utilised to evaluate the cost efficieny of
future procurements which aim to minimize the accumulating dose in the power plant.
ALARA-principle can be seen to actualise quite well in the power plants operations. The
most efficient way to minimize exposure is to minimize the source term. Continuous efforts
to minimize the source term take place by carefully optimising the plants water chemistry,
and by limiting the amount of materials in the primary circuit that could cause exposure.
Considerable amount of actions has taken place in the plants history to reduce exposure,
including plant modifications and upgrading the used work methods. ALARA-principle is
taken into account in different phases of work- and technical planning. The radiation
protection education meets the national guidance, but in international comparison is quite
brief. Advanced and familiarising education is offered when a need for it is noticed, but the,
but the given training is not particularly specialized for the work groups.
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JOHDANTO

Ydinvoimalla tuotetaan noin neljännes suomen sähköntuotannosta neljällä voimalaitoksella,
joista kaksi sijaitsee Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Viides voimalaitos on valmistumassa
Olkiluotoon, ja Pyhäjoelle on suunnitteilla kuudes laitos. Ydinvoimalaitoksien toiminnassa
ei suoraan synny hiilidioksidipäästöjä, ja se on nähty varteenotettavaksi vaihtoehdoksi
fossiilisille polttoaineille taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ydinvoimalatoiminnan
haittapuolena on toiminnan seurauksena syntyvä säteily ja radioaktiivinen jäte.
Säteilysuojelutoiminta

tähtää

säteilyn

ja

radioaktiivisten

jätteiden

aiheuttamien

haittavaikutusten minimoimiseen. Säteilynsuojelun perusperiaatteisiin on säteilyn käytön
vaarojen ymmärtämisen myötä kuulunut kolme perusperiaatetta, jotka ovat laajalti käytössä
ja kirjattuna Suomessa sovellettavaan säteilylakiin ja YVL-ohjeisiin. Perusperiaatteet ovat
oikeutusperiaate, optimointiperiaate, ja yksilönsuojaperiaate. Ydinvoimalatoiminnan voi
katsoa olevan oikeutettua, jos toiminnan seurauksena saatava hyöty ylittää moninkertaisesti
siitä aiheutuvat haitat. Säteilysuojelun optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteen toteutumisen
varmistaminen jää ydinvoimalaitoksen harteille. Periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi
ydinvoimalaitoksissa on oltava säteilysuojeluorganisaatiot, joiden toimintaa valvoo ja
tarkastelee kunkin maan viranomainen.
Työ on tehty Säteilyturvakeskuksen (STUK) pyytämän selvityksen ALARA-periaatteen (As
Low As Reasonably Achievable) mukaisesta toiminnasta rinnalle, ja pyrkii vastaamaan
selvityksessä esitettyihin kysymyksiin. Selvityksessä esitetyt kysymykset on esitetty
liitteessä 1. Säteilyn osalta tämä työ keskittyy ydinvoimalaitoksessa esiintyvään säteilyyn ja
säteilysuojeluun. Pääpaino työssä on optimointiperiaatteen toteutumisessa Loviisan
voimalaitoksen toiminnassa. Työn teoriaosassa esitellään eri säteilylajit ja säteilyn
haittavaikutukset sekä säteilyn mittaustekniikkaa, sekä kuvataan Loviisan voimalaitos ja sen
toiminta

säteilysuojeluun

liittyen.

Työssä

esitellään

laitoksella

käytössä

olevat

työmääräinkäytännöt sekä työn- ja teknisen suunnittelun menettelyt. Menettelyjen osalta
arvioidaan, missä laajuudessa ne ottavat huomioon säteilysuojelun ja ALARA-periaatteen
mukaisen toiminnan. Laitoksen säteilysuojelukoulutuksen tasoa arvioidaan ja vertaillaan
pintapuolisesti kansainvälisesti ja kansallisesti. Työssä lasketaan ja esitetään alustavasti
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käytettäväksi niin sanottu α-arvo. Kyseinen arvo ilmoittaa kollektiivista säteilyannosta
kuvaavan yksikön man-sievertin laskennallisen hinnan ottaen huomioon säteilyannoksesta
aiheutuvan terveyshaitan, ja terveyshaitan myötä aiheutuneet kustannukset. Laskettua arvoa
vertaillaan muihin toimialoihin, ja kansainvälisiin vastaaviin arvoihin. Työssä tarkastellaan
laitoksen historian annoskertymää ja kontaminaatiotapauksia, laitoksen historiassa
toteutettuja säteilysuojelullisia toimenpiteitä ja hankkeita, ja niiden avulla saatuja
annossäästöjä, laitoksen rakenteellista säteilyturvallisuutta sekä laitoksen ympäristöön
aiheutuvia päästöjä. Laitoksen ympäristön säteilysuojeluohjelma esitellään pintapuolisesti.
Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan ALARA-periaatteen toteutumista ja ALARAperiaatteen mukaisen toiminnan riittävyyttä tarkastellaan.
Työn tavoitteena on tunnistaa mahdolliset puutteet ja hyväksi havaitut menettelyt ja
toimenpiteet voimalaitoksen ALARA-toiminnassa yllä mainittuihin asioihin liittyen.
Mahdollisiin puutteisiin esitetään perusteluja tai parannusehdotuksia.
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2

IONISOIVA SÄTEILY

Normaalissa tilassaan oleva atomi on sähkövaraukseltaan neutraali, koska sen negatiivisesti
varattujen elektronien lukumäärä on sama kuin ytimessä olevien positiivisesti varattujen
protonien määrä, jolloin näiden hiukkasten sähkövaraukset kumoavat toisensa. Ioneilla
tarkoitetaan atomeita, jotka ovat menettäneet tai joihin on sitoutunut ylimääräisiä
elektroneja, jolloin atomeilla on sähkövaraus. Ionisoivalla säteilyllä tarkoitetaan säteilyä,
joka kykenee aiheuttamaan ionisaatiotapahtumia aineessa, eli irrottamaan elektroneja
atomin elektroniverholta. (Paltemaa et. al. 2002, 12 – 13)
Säteily voi olla suoraan tai epäsuoraan ionisoivaa. Suoraan ionisoivaa säteilyä on
varauksellisista hiukkasista koostuva säteily. Varaukselliset hiukkaset, kuten protonit,
alfahiukkaset, elektronit, positronit ja raskaat ionit aiheuttavat lukuisia ionisaatioita
kulkiessaan solun läpi. Epäsuorasti ionisoivaa säteilyä ovat varauksettomat hiukkaset ja
sähkömagneettinen säteily. Fotoneista koostuva sähkömagneettinen säteily luovuttaa
energiaansa kohtaamilleen atomien elektroneille kulkiessaan kohdeatomin läpi. Jos
luovutettu energia on tarpeeksi suuri, kohdeatomin elektroni irtoaa atomista, ja aiheuttaa
kulkiessaan ionisaatiota. Varaukseton hiukkanen, kuten neutroni, voi aiheuttaa epäsuoraa
ionisaatiota törmäämällä atomin ytimeen, tönäisten liikkeelle protonin joka varauksellisena
hiukkasena aiheuttaa matkallaan ionisaatioita. (Mustonen et. al., 28 – 29)

2.1 Säteilylajit
Ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä ovat gamma- ja röntgensäteily. Tämän kaltainen
säteily koostuu siis fotoneista, joiden energia on tarpeeksi suuri aiheuttamaan ionisaatioita
kudoksessa. Ionisoivaa hiukkassäteilyä ovat alfa-, beeta-, neutroni- ja protonisäteily.
Alfahajoamisessa ytimestä irtoaa alfahiukkanen, joka koostuu kahdesta protonista ja
kahdesta neutronista, ja on siten suhteellisen raskas säteilyhiukkanen. Alfahiukkanen on siis
käytännössä elektroniton helium-atomi. Alfahiukkasten ilmassa kulkema matka on lyhyt, ja
läpitunkevuus

heikko.

Alfahiukkaset

matkaavat

ilmassa

tyypillisesti

muutamia

senttimetrejä, ja pysähtyvät jo ihon kuolleeseen pintakerrokseen. Alfahiukkaset ovat
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vaarallisia joutuessaan kehon sisälle. Alfasäteileviä aineita ovat lähinnä korkean massaluvun
omaavat atomien isotoopit. Alfahajoamisen seurauksena syntynyt tytärydin voi olla
virittynyt, jolloin viritystilan lauetessa esiintyy myös gammasäteilyä. (Paltemaa et. al., 2002,
20)
Beetahajoamisessa ydin siirtyy alempaan energiatilaan. Hajoamisessa ytimen varaus
muuttuu, mutta massaluku ei. Beetasäteilyksi kutsutaan aineesta radioaktiivisen hajoamisen
seurauksena irronneita elektroneja tai positroneja. Beetahiukkaset matkaavat ilmassa
muutamia kymmeniä senttimetrejä, ja tyypillisesti pysähtyvät paperiarkkiin/alumiinilevyyn.
Beetahajoaminen

voi

tapahtua

kolmella

tavalla:

β- -

tai

β+-hajoamisella

tai

elektronikaappauksella . β- -hajoamisessa neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi. Protoni
jää ytimeen, ja elektroni sinkoutuu ulos ytimestä β- -säteilynä. Tällöin ytimen massaluku ei
muutu, mutta järjestysluku kasvaa yhdellä. β+ -hajoamisessa protoni hajoaa neutroniksi ja
positroniksi. Neutroni jää ytimeen, ja positroni sinkoutuu ulos ytimestä β+ -säteilynä. Tämän
lisäksi β+ -hajoamisessa esiintyy myös sähkömagneettista annihilaatiosäteilyä, sillä
positiivisesti varautunut positroni on negatiivisesti varautuneen elektronin antihiukkanen.
Näiden

hiukkasten

annihilaatiosäteilyn

yhdistyessä

niiden

kvantiksi,

jotka

lepomassa
sinkoutuvat

muuttuu

yleensä

vastakkaisiin

kahdeksi
suuntiin.

Elektronikaappauksessa atomin ydin kaappaa elektronin lähimmältä elektronikuorelta, Kkuorelta, jolloin syntyy karakteristista röntgensäteilyä. Ydin on elektronikaappauksen
jälkeen viritystilassa, joka edelleen laukeaa gamma-siirtymän tai sisäisen konversion avulla.
(Paltemaa et. al., 2002, 21).
Neutronisäteilyä ydinvoimalaitosympäristössä lähettää pääasiassa ydinpolttoaine reaktorissa
tapahtuvien fissioiden seurauksena, sekä boorianalysaattorit. Neutronit ovat varauksettomia,
mutta voivat kudoksen ytimiin osuessaan tai niihin absorboituessaan irrottaa ytimistä
varattuja hiukkasia jotka ionisoivat atomeita solun läpi kulkiessaan, tai saattaa ytimen
korkeampaan viritystilaan joka laukeaa gammasäteilynä (Mustonen et. al. 2002, 29,
Paltemaa et. al. 2002, 54). Neutronisäteily on siis epäsuorasti ionisoivaa. Varauksettomana
hiukkasena neutronit tunkeutuvat varauksellisia hiukkasia tehokkaammin väliaineeseen
(Paltemaa et. al., 2002, 49).
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Gamma- ja röntgensäteily ovat korkeaenergistä sähkömagneettista säteilyä. Yksiselkoista
rajaa erottamaan gamma- ja röntgensäteily toisistaan ei toistaiseksi ole määritelty. Yksi
ehdotus rajanvedolle on syntymekanismit: Gammasäteily syntyy pääasiassa atomiydinten
vuorovaikutuksissa (Paltemaa et. al., 2002, 17) ja röntgensäteilyä elektroniverhon ja
elektronien vuorovaikutuksissa (Paltemaa et. al., 2002, 15), mutta tähänkin on poikkeuksia.
Toinen rajanveto perustuu säteilylajien energioihin ja aallonpituuksiin: gammasäteily on
korkeaenergisempää kuin röntgensäteily ja sillä on silloin pienempi aallonpituus (Lucas,
2015).
Gammasäteily syntyy atomiydinten energiatilojen lauetessa, kun ydin vapauttaa
ylimääräisen energiansa sähkömagneettisena säteilynä, fotonina.

Gammasäteilyä ei

lähtökohtaisesti esiinny yksinään, vaan se on lähes aina osana alfa- tai beetasäteilyä.
Poikkeuksena tähän ovat joitain hajoamistapahtumia seuraavat niin sanotut meta-stabiilit
tilat, joissa ydin voi kvanttimekaanisten kieltosääntöjen takia olla virittyneessä tilassa niin
pitkään, että tällaista ydintä voidaan käsitellä omana radioaktiivisena nuklidinaan (Paltemaa
et. al., 2002, 24).
Röntgensäteily syntyy atomin energiaverhosta tai vapaan elektronin liiketilan muutoksista.
Röntgensäteily on gammasäteilyn tavoin lyhytaaltoista ja suurienergistä sähkömagneettista
säteilyä. Röntgensäteilyn energia on kuitenkin gammasäteilyä pienempi. Termiä
röntgensäteily käytetään historiallisista syistä kahdesta syntymekanismiltaan erilaisesta
säteilystä:

karakterisesta

röntgensäteilystä

ja

jarrutussäteilystä.

Karakteristista

röntgensäteilyä syntyy, kun suurienerginen elektroni irroittaa kohtioatomin sisemmältä
elektronikuorelta tiukasti sitoutuneen elektronin. Kuorelle jää tyhjä energiatila, jonka
stabilisoimiseksi ulommalta elektronikuorelta voi tyhjälle energiatilalle siirtyä löyhästi
sitoutunut elektroni. Tämän seurauksena voi tilojen sidosenergioiden erotusta vastaava
energia

vapautua

suurienergisenä

sähkömagneettisena

säteilynä,

karakteristisena

röntgensäteilynä. Jarrutussäteilyä syntyy, kun elektroni kiihtyy tai hidastuu voimakkaasti,
tyypillisesti ytimen sähkökentässä, jolloin osa elektronin liike-energiasta vapautuu
sähkömagneettisena säteilynä. (Paltemaa et. al., 2002, 15, Loveland et. al., 2017, 534).
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Sähkömagneettinen säteily on varauksetonta, joten se on epäsuorasti ionisoivaa. Fotonit
vuorovaikuttavat ydintä tai elektroneja ympäröivän sähkömagneettisen kentän tai
ydinvoimien

aiheuttaman

kentän

kanssa

(Paltemaa

et.

al.,

44).

Riippuen

vuorovaikutustavasta, fotoni luovuttaa tyypillisesti osan tai kaiken energiastaan
kohdeatomin elektronille, joka sinkoaa atomista ja ionisoi matkallaan väliainetta (Paltemaa
et. al. 44 – 46). Fotosähköisessä ilmiössä fotoni luovuttaa koko energiansa atomin
sisäkuorella olevalle tiukasti sitoutuneelle elektronille, joka sinkoutuu ulos atomista. Ilmiön
yhteydessä esiintyy myös karakteristista röntgensäteilyä tai niin sanottuja augerelektroneja,
mutta ne absorboituvat lähelle lähtöpaikkaansa. (Paltemaa et. al., 2002, 46). Comptonin
ilmiössä fotoni siroaa löyhästi sitoutuneesta elektronista jatkaen matkaansa, mutta menettää
osan liike-energiastaan elektronille, joka sinkoutuu fotonilta saamallaan liike-energialla ulos
atomista (Paltemaa et. al., 2002, 47). Korkeaenergisen fotonin joutuessa kohdeytimen
voimakenttään fotoni voi hävitä. Häviämisen yhteydessä fotonin energiasta syntyy elektroni
ja positroni. Elektroni ja positroni yhdistyvät, jonka seurauksena syntyy annihilaatiosäteilyä
(Paltemaa et. al., 2002, 48). Tarpeeksi korkeilla energioilla voi tapahtua fotoydinreaktio,
jossa fotoni voi tietyissä aineissa ytimeen absorboituessaan aiheuttaa nukleonin irtoamisen.
Reaktion todennäköisyys on kuitenkin melko pieni verrattuna muihin vuorovaikutuksiin.
(Paltemaa et. al. 2002, 48)

2.2 Säteilyn mittaaminen
Säteilyn mittaaminen perustuu aina vuorovaikutukseen säteilyn ja väliaineen kanssa, joka
ilmaisimessa voi olla kaasua, nestettä tai kiinteää ainetta. Säteilyn aiheuttamat ionisaatiot
tyypillisesti muutetaan mitattavaksi sähkövirraksi eri tavoin riippuen mittarityypistä.
Erilaisia mittarityyppejä ovat kaasutäytteiset ilmaisimet, kiinteät puolijohdetäytteiset
ilmaisimet, sekä Tsherenkov- ja tuikeilmaisimet. (Klemola, 2002, 116).
Kaasutäytteisissä ilmaisimissa on kahden elektrodin välissä kaasulla täytetty tila
sähkökentässä. Osuessaan kaasuun ionisoiva säteily synnyttää ionipareja. Parien
positiivisesti varautuneet molekyylit siirtyvät katodille, ja negatiivisesti varatut ionit, eli
elektronit, anodille, muodostaen mitattavan sähkövirran. Eri sähkökentän voimakkuuksilla
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toimivat ilmaisimet toimivat hieman eri tavoilla. Eri sähkökentän voimakkuuksilla toimivia
ilmaisimia

ovat

pienimmästä

keräysjännitteestä

suurimpaan:

ionisaatiokammio,

verrannollisuuslaskuri ja geigerputki. (Klemola, 2002, 116, Loveland et. al. 2017, 560).
Puolijohdeilmaisimessa säteily tuottaa elektroni-aukko-pareja väliaineessa, joka on
valmistettu puolijohdemateriaalista. Elektroni-aukko-parit kerätään elektrodeille. Elektronit
matkaavat positiiviselle elektrodille, ja aukot negatiiviselle elektrodille, muodostaen
mitattavan sähkövirran. Puolijohdeilmaisimet ovat ionisaatiokammioita herkempiä, sillä
elektroni-aukko-parin muodostamiseen tarvitaan kymmenesosa siitä energiasta, joka
tarvitaan ioniparin muodostamiseen. (Klemola, 2002, 126, Loveland et. al. 2017, 561)
Tuikeilmaisimissa säteily absorboituu tuikeaineeseen ja virittää tuikeaineen atomeita.
Energiatila purkautuu lähettämällä fotoneita näkyvän valon tai UV-valon muodossa.
Tuikeaineesta syntyneet fotonit ohjataan valomonistinputken fotokatodille, joka emittoi
elektroneja fotonien osuessa siihen. Irronneet elektronit ohjataan valomonistinputken sisällä
dynodien kautta kohti anodia. Dynodeja anodin ja katodin välillä voi olla 10 – 14 kappaletta.
Elektronin osuessa dynodiin se emittoi lisää elektroneita. Uudet elektronit matkaavat
seuraavalle dynodille, saaden dynodin emittoimaan taas lisää elektroneja. Matkalla katodilta
anodille elektronien määrä kasvaa noin miljoona kertaiseksi. Anodille saapuva sähköpulssi
on mitattavissa, ja verrannollinen tuikeaineeseen osuneen fotonin energiaan. (Klemola,
2002, 123 – 125, Loveland et. al. 2017, 561, 588)
Loviisan voimalaitoksella on gammasäteilyn mittaamista varten käytössä lähinnä
puolijohde- ja geigerputki-tyyppisiä mittareita. Alfa- ja beetasäteilyn mittaamiseen
käytetään geigerputki- ja tuikeilmaisin-tyyppisiä mittareita.

2.3 Säteilyn terveysvaikutukset
Säteilyn vaikutukset kudokseen perustuvat säteilyn ja väliaineen välisiin vuorovaikutuksiin.
Säteilystä kudokseen siirtynyt energia kuluu kudoksessa tapahtuviin atomi- ja
molekyylitason muutoksiin. Energian siirtymistä kudokseen kuvaa suure nimeltään
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absorboitunut annos. Absorboituneen annoksen yksikkö on J/kg, mutta sillä on yleisessä
käytössä oleva erikoisnimi Gray (Gy). (Marttila, 2002, 68 – 69).
Eri säteilylajit aiheuttavat erilaisia biologisia vaikutuksia eri kudoksissa, vaikka eri
kudoksiin absorboitunut annos olisi saman suuruinen (Marttila, 2002, 76). Säteilyn
biologista haittaa kuvaamaan on kehitetty suureet nimiltään ekvivalenttiannos ja efektiivinen
annos. Ekvivalenttiannos kuvaa johonkin elimeen tai kudokseen absorboituneita annoksia
ottaen huomioon eri säteilylajien merkityksen. Efektiivinen annos saadaan kertomalla
säteilylle alttiina olevien kudosten tai elinten ekvivalenttiannokset eri kudoksille erikseen
määritetyillä painotuskertoimilla, siten että painotuskertoimien summa on yksi.
Efektiiviseen annoksen laskentaan liittyy oletus siitä, että koko keho altistuu yhtä
voimakkaalle ja samansuuntaiselle säteilykentälle, eli se kuvaa koko keholle kohdistuvaa
annosta. Efektiivisen annoksen yksikkö on J/kg, vaikkei se kuvaakaan absoluuttista
kudokseen absorboitunutta energiaa. Efektiivisen ja ekvivalenttiannoksen erikoisnimi on
Sievert (Sv). (Marttila, 2002, 79 – 82). Säteilykentän voimakkuutta kuvataan
annosnopeudella, jonka yksikkö on tavallisesti Sv/h. Annosnopeus kuvaa, kuinka paljon
säteilyannosta kertyy säteilykentässä vietetyssä ajassa.
Säteilyn terveysvaikutukset jaetaan tyypillisesti deterministisiin ja stokastisiin vaikutuksiin.
Deterministiset vaikutukset aiheutuvat säteilyaltistuksesta johtuvasta laajasta solutuhosta.
Stokastiset vaikutukset ovat satunnaishaittoja, jotka johtuvat satunnaisesta geneettisetä
säteilyn aiheuttamasta muutoksesta yhdessä solussa. (Paile, 2002a, 44).
2.3.1 Deterministiset vaikutukset
Deterministiset vaikutukset liittyvät suuriin kerta-annoksiin, joita voi esiintyä vakavissa
onnettomuuksissa tai sädehoitojen yhteydessä. Deterministisissä vaikutuksissa on olemassa
kynnysarvo, jota pienemmillä säteilyannoksilla vaikutuksia ei havaita. Kynnysarvoon
vaikuttaa sekä saatu säteilyannos, säteilyn annosnopeus ja säteilylaji. (Paile, 2002a, 44.
Paile, 2002b, 50). Niin sanotut pehmeät röntgensäteet ja beetasäteily absorboituvat ihon
pintakerroksiin, kun gammasäteily tunkeutuu kudoksen läpi ja voi aiheuttaa luuydinvaurion
ja suolistovaurion. Säteilysairauden voi aiheuttaa läpitunkeva gamma-, röntgen tai
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neutronisäteily, ja se uhkaa välittömästi ihmishenkeä, jos kehoon absorboituu lyhyessä
ajassa useamman grayn annos (Paile, 2002b, 50).
Varsinaiset säteilysairauden oireet kehittyvät parissa viikossa, ja ne liittyvät luuydinvaurioon
ja suoliston limakalvovaurioon. Yli 6-7 grayn kokokehoannos johtaa täydelliseen
luuydintuhoon josta potilas ei voi itse toipua, sillä elävää kantasolukkoa ei ole enää jäljellä,
ja potilas tyypillisesti kuolee infektioihin ja verenvuotoihin viimeistään toisen kuukauden
aikana altistuksesta. Säteilyannoksen ylittäessä kolme grayta, vaurioituu myös suolisto.
Ohutsuolen limakalvon vaurioituminen johtaa ripuliin ja nestehukkaan. (Paile, 2002b, 51 –
54).
Voimakas säteilylähde voi aiheuttaa myös paikallisia ihovaurioita, niin sanottuja
säteilypalovammoja. Kova beetasäteily, ja pehmeä röntgensäteily ovat vaarallisia iholle,
sillä ne absorboituvat ihoon ja ihonalaisiin kudoksiin. Voimakas säteilylähde voi synnyttää
vaikean säteilypalovamman sekunneissa, mutta säteilylähde ei siitä huolimatta tunnu
kuumalta tai aiheuta kipua, ja vamma ilmenee vasta usean tunnin kuluttua, tai mahdollisesti
seuraavana päivänä.
Kahden grayn ihoannos saattaa aiheuttaa heikosti havaittavaa punotusta. Noin viiden grayn
tai sitä korkeamman annoksen seurauksena esiintyy ihon punoitusta. Kymmenen grayn
ihoannos johtaa ihon kuivaan hilseilyyn 3 – 6 kuuden viikon kuluessa, joka paranee parissa
viikossa. Jos annos ylittää 15 grayta, on iho vaurioitunut niin pahasti, että siihen syntyy
nestetäytteisiä rakkuloita ja kosteaa hilseilyä. Iho kuoriutuu, ja syntyy nestettä vuotava paljas
pinta. Yli 20 grayn annoksen ylittyessä ihon tyvisolukerros tuhoutuu täysin, ja syntyy
haavauma joka voi parantua vain reunoilta alkaen. Paraneminen kestää pitkään ja jättää
arpia. Jos iho altistuu usean kymmenen grayn paikalliselle annokselle punoituksen jälkeen
kudokseen kehittyy muutamassa viikossa kuolio. (Paile, 2002b, 57 – 58).
2.3.2 Stokastiset vaikutukset
Stokastiset vaikutuksiin kuuluvat lähinnä erilaiset syövät ja perinnölliset haitat.
Säteilysuojelutoiminta ohjaa yleisesti käytössä oleva LNT-malli (eng. Linear No-Threshold
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model, LNT-model). Mallin mukaan stokastiset vaikutukset voivat saada alkunsa miten
pienestä annoksesta tahansa, eli niillä ei ole kynnysarvoa. Annoskoon kasvaessa haitan
todennäköisyys kasvaa, mutta haitta aste ei riipu annoskoosta. Henkilö ei siis esimerkiksi
saa sitä pahempaa syöpää mitä isomman annoksen hän on saanut, ainoastaan syövän
muodostumisen todennäköisyys kasvaa. (Paile, 2002a, 45)
Syövän synnyn kannalta keskeistä on mutaatioiden syntyminen solussa. Syövän syntyminen
on perinteisesti jaettu muutamaan päävaiheeseen. Syövän syntymisen lähtökohtana pidetään
jonkin DNA-vaurion ilmenemistä, jonka säteily voi aiheuttaa. Jos solu ei pysty korjaamaan
DNA-vauriota, jää DNA-rakenteeseen virhe. Seuraava niin sanottu promootiovaihe saattaa
kestää useita vuosia. Promootiovaiheessa solussa tapahtuu muutoksia jolla se hankkii
kasvuedun muihin soluihin nähden, ja alkuperäinen vaurioitunut solu lisääntyy klonaalisesti.
Solun muutoksia ovat syöpää synnyttävien toimintaa lisäävien tai vähentävien geeni- tai
kromosomimutaatioiden ilmaantuminen, sekä etenevästi lisääntyvä yleinen perimän
epävakaisuus. Promootiovaiheen seurauksena solu on muuttunut syöpäsoluksi. Viimeisessä,
progressiovaiheessa syövän pahanlaatuisuuden aste kasvaa, ja syöpäsoluihin kasautuu uusia
muutoksia jotka edesauttavat kasvaimen leviämistä ja kehittymistä, sekä etäpesäkkeiden
syntyä. Solun muuttuminen syöpäsoluksi vaatii lukuisia mutaatiota. (Kiuru et. al. 2002, 67).
International Commission on Radiological Protection (ICRP) määrittelee säteilyn
aiheuttamalle syövälle haittakorjatuksi nimelliseksi riskikertoimeksi 0,055 Sv-1 koko
väestölle, ja 0,041 Sv-1 aikuisille työntekijöille. (ICRP, 2007, 143). Riskikertoimessa on
painotettu syöpätapausten määrää syöpäkuolemien lukumäärän sijasta, sillä syöpätapausdatassa

diagnosoinnissa

on

tyypillisesti

vähemmän

vääriä

diagnooseja,

kuin

kuolleisuusdatassa, erityisesti sellaisten syöpätyyppien kohdalla, joilla on korkea
selviämisaste. (ICRP, 2007, 177, 182s). Tämä tarkoittaisi, että jos 1 000 000 hengen
populaatio saisi kollektiivista annosta 1000 manSv, eli 1 mSv/henkilö, esiintyisi
populaatiossa 55 ylimääräistä syöpätapausta. Suhteellisen pienillä, alle 100 mSv annoksilla
syöpäriskin esiintymistä ei ole toistaiseksi pystytty todentamaan varmasti, eikä toisaalta
kumoamaan. Säteilysuojelutoiminnassa sovelletaan siitä huolimatta mainittua LNT-mallia,
jonka mukaan terveyshaitan riski on suoraan kytköksissä saatuun annokseen riippumatta
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annoksen koosta. (ICRP, 2007, 51, Weber et. al., 2017, 7). Poikkeuksena tähän on erittäin
suuret, usean grayn kerta-annokset, jolloin syövän todennäköisyys ei enää kasva annoksen
kasvaessa, sillä soluja ehtii kuolla enemmän kuin potentiaalisia syöpäsoluja muodostua, sillä
kuolleet solut eivät voi muodostaa syöpäsoluja (Paile, 2002a, 44).
Koe-eläimillä tehdyillä tutkimuksilla on osoitettu kiistattomasti, että säteilyllä ja
perinnöllisillä haitoilla on yhteys. Riskin todellinen suuruusluokka ihmisillä on silti pitkälti
tuntematon, ja suoria todisteita vanhempien säteilyaltistuksen aiheuttamista perinnöllisistä
sairauksista jälkeläisissä ei ole. Ihminen vaikuttaa olevan vähemmän herkkä perinnöllisille
haitoille kuin koe-eläimet, johtuen mahdollisesti sukusolu- ja alkiovaiheessa tapahtuvan
voimakkaan valinnan vuoksi. (ICRP, 2007, 53, Salomaa, 2002, 122). Tästä huolimatta ICRP
suosittelee perinnöllisille sairauksille toisessa sukupolvessa käytettäväksi riskikerrointa
0,002 Sv-1 koko väestölle ja 0,001 Sv-1 aikuisille työntekijöille (ICRP, 2007, 143).
Aikaisemmin esitetyn esimerkin mukaan, jos 1 000 000 hengen populaation saisi
kollektiivista annosta 1000 Sv, säteilystä aiheutuneita perinnöllisiä sairauksia esiintyisi
toisessa sukupolvessa 2 tapausta.
Silmän mykiö on yksi ihmiskehon säteilylle herkimmistä kudoksista. Säteilyn on jo pitkään
tiedetty aiheuttavan harmaakaihia, mutta viime vuosina tieto harmaakaihin kehittymisestä ja
annoksen suhteesta on parantunut. Vuoden 2011 suosituksessaan ICRP laski kynnysarvon
harmaakaihin kehittymisestä 2 – 8 graysta 0,5 grayhyn, laskien samalla suositustaan silmän
mykiön työperäisen ekvivalenttiannoksen rajan 150 mSv:stä 20 mSv:iin (Kleiman, 2012,
81). Eläinkokeet ja epidemologiset tutkimukset aiheen parissa viittaavat siihen, siihen, että
harmaakaihin riski esiintyy myös melko pienillä annoksilla ja annosnopeuksilla, jos
altistusjakso on pitkä (Kleiman, 2012, 86 -92).
2.3.3 Tshernobylin aiheuttamat terveyshaitat
Taulukko 2.1 esittää Tshernobylin lähialueen asukkaiden ja siivoustöihin osallistuneiden
työntekijöiden, likvidaattorien keskimäärin saamat altistukset 20 vuoden ajalta
onnettomuuden aikana ja sen jälkeen. Maailman laajuinen keskiarvoinen luonnon säteilystä
aiheutuva annos on noin 2,4 mSv vuodessa. Taulukossa esitetään vertailun vuoksi myös
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keskiarvoinen luonnon taustasta aiheutuva annos 20 vuoden ajalta. Taulukossa esitetyt
onnettomuudesta aiheutuneet annokset eivät sisälly luonnon säteilyn aiheuttamaan
säteilyannokseen. (WHO, 2006a)
Taulukko 2.1. Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta aiheutuneet annokset lähialueen
asukkaille ja siivoustöihin osallistuneille työntekijöille. (Muokattu lähteestä: WHO, 2006a)

Väestö
Likvidaattorit
Evakot
Tarkasti kontrolloidun alueen asukkaat
Lievästi kontaminoituneen alueen asukkaat
Luonnon tausta

Määrä
240 000
116 000
270 000
5 000 000
-

20 vuoden keskiarvo [mSv]
> 100
> 33
> 50
10 - 20
48

Onnettomuudesta on odotettavissa 4 000 ylimääräistä syöpäkuolemaa kolmen eniten
altistuneen ryhmän kesken joka käsittää 626 000 henkeä. Ryhmään kuuluu taulukossa
esitetyt 240 000 likvidaattoria, 116 000 evakkoa ja 270 000 tarkasti kontrolloidun alueen
asukasta. (WHO, 2006a)
Onnettomuuden jälkeen Valko-Venäjän, Venäjän federaation ja Ukrainan eniten
kontaminoituneiden alueiden asukkaiden lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa havaittiin
korkea nousu kilpirauhassyövissä. Syövät aiheutuivat onnettomuuden seurauksena
levinneestä radioaktiivisesta jodista, joka kerääntyy kilpirauhaseen. Alueen lehmät söivät
kontaminoitunutta ruohoa. Lehmistä radioaktiivinen jodi konsentroitui niiden tuottamaan
maitoon, jota seudun lapset joivat. Syöpien kehittymiseen vaikutti alueen yleinen
ruokavalion jodivaje, mikä edesauttoi radioaktiivisen jodin kerääntymistä kilpirauhasiin.
Alueilla on diagnosoitu noin 5000 kilpirauhassyöpätapausta ihmisissä, jotka olivat 18
vuotiaita tai nuorempia onnettomuuden aikana. Onnettomuuden johdosta kilpirauhassyöpien
monitorointia

tehtiin

intensiivisemmin,

mikä

osaltaan

vaikutti

lisääntyneeseen

kilpirauhassyöpien havaitsemiseen. Syövän saaneiden onneksi kilpirauhassyöpien hoito on
ollut tehokasta, ja yleisesti ennuste nuorille potilaille on hyvä. Syövän saaneiden on
kuitenkin suurimmilta osin syötävä lääkkeitä loppuelämänsä kilpirauhasen toimintojen
menetyksen kompensoimiseksi. (WHO, 2006a)
19

Onnettomuuden aikana ja sen seurauksena todettiin työntekijöiden keskuudessa 134
säteilysairaustapausta, joista 28 johti kuolemaan (Bouville et. al, 2016). Taulukko 2.2 esittää
onnettomuustyöntekijöiden keskuudessa todetut säteilysairaudet ja niistä aiheutuneet
kuolemantapaukset.
Taulukko 2.2. Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden aikana todetut säteilysairaudet ja niistä
johtuneet kuolemantapaukset (Bouville et. al., 2016)

Taudin vakavuus
Lievä
Keskivakava
Vakava
Erittäin vakava
Yhteensä

Annos [Gy]
0,8 - 2,1
2,2 - 4,1
4,2 - 6,4
6,5 - 16,0

Määrä
41
50
22
21
134

Kuolemat
0
1
7
20
28

Onnettomuuden jälkeen vuosina 1987 - 2004 kuoli 19 onnettomuuden aikaan
säteilysairauden

saanutta

henkilöä,

joiden

kuolema

johtui

muista

syistä

kuin

säteilysairaudesta (WHO, 2006b, 106)
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LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN YLEISKUVAUS

Loviisan ydinvoimalaitoksella on käytössä kaksi Neuvostoliitosta tilattua VVER-440tyyppistä painevesireaktoria (Lehtinen et. al., 2004), joiden lämpötehot ovat 1500 MW ja
nimellissähkötehot ovat 507 MW (PRIS, 2019a, PRIS, 2019b). Moderaattorina ja
jäähdytteenä toimii kevyt vesi. Laitosyksiköistä ensimmäinen, Loviisa 1, liitettiin
ensimmäisen kerran verkkoon 8.2.1977 (PRIS, 2019a). Toinen laitosyksikkö, Loviisa 2,
liitettiin ensimmäisen kerran verkkoon 5.1.1981 (PRIS, 2019b). Alun perin laitosten
sähköteho oli reaktorityypin nimen mukaisesti 440 MW, mutta lukuisten uudistusten ja
modernisointien myötä sähköntuotantokapasiteetti on noussut nykyiseen arvoonsa (Fortum,
2017, 3). Loviisan voimalaitoksen toiminnan voi jakaa primääri-, sekundääri- ja
merivesipiiriin. Näiden piirien avulla reaktorin tuottamalla lämmöllä tuotetaan sähköä.
Ylijäävä lämpö johdetaan lopulta mereen, joka toimii Loviisan voimalaitoksen
lämpönieluna. Kuva 3.1 esittää Loviisan ydinvoimalaitoksen periaatekuvan.

Kuva 3.1. Loviisan ydinvoimalaitoksen periaatekaavio. (Eurasto et. al., 2004, 45)

Primääripiirissä reaktorissa ydinpolttoaine tuottaa fissioreaktiossa lämpöä joka siirtyy
polttoaineen pinnoilta jäähdytteeseen (Eurasto et. al., 2004, 26). Reaktorista poistuessaan
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jäähdytteen lämpötila on noin 299 °C. Jäähdyte johdetaan pääkiertoputkistoa pitkin
höyrystimeen. Höyrystimessä jäähdyte virtaa höyrystimen tuhansien lämmönsiirtoputkien
läpi luovuttaen lämpönsä sekundääripiirin

veteen, joka höyrystyy höyrystimen

vaippapuolella, eli höyrystinputkien ulkopinnoilla. Höyrystimestä poistuessaan jäähdytteen
lämpötila on noin 265 °C. Primääripiirin paine pidetään niin korkeana ettei primääripiirin
vesi pääse kiehumaan käyttöjakson aikana, noin 123 barissa. Höyrystimessä jäähtynyt
primäärijäähdyte pumpataan pääkiertopumpuilla takaisin reaktoriin, missä se lämpenee, ja
kierto alkaa alusta. (Eurasto et. al., 2004, 43 – 45, Yleiskuvaus, 2017a, 2). Primääripiiriin
paineen säätö ja ylläpito tapahtuu paineistimen avulla. Paineistimen tehtävä on kompensoida
nopeaa jäähdytteen määrän tai ominaistilavuuden muutoksen vaikutusta piirin paineeseen.
Paineistin on osittain veden ja osittain höyryn täyttämä. Höyryn määrää lisätään tai
vähennetään paineistimessa olevilla sähkövastuksilla sen mukaan halutaanko painetta nostaa
vai laskea. (Eurasto et. al., 2006, 46, Yleiskuvaus, 2016, 1).
Sekundääripiirin pääkomponentit ovat höyryturbiini, lauhdutin ja turbogeneraattori.
Sekundääripiirin vesi höyrystyy höyrystimien vaippapuolella. Höyrystimen vaippapuolella
paine on noin 43,5 baria ja lämpötila noin 255 °C. (Yleiskuvaus, 2017b, 2) Höyrystimestä
höyry johdetaan höyryturbiinille. Turbiinissa höyryn lämpöenergia muuttuu turbiinin liikeenergiaksi höyryn paisuessa turbiinin siivistön läpi. Liike-energia muutetaan edelleen
generaattorilla sähköksi. Turbiinissa paisunut höyry johdetaan lauhduttimeen, missä se
tiivistyy takaisin vedeksi, joka syötetään syöttövesipumpuilla takaisin höyrystimiin.
Lauhduttimessa sekundääripiirin höyry lauhdutetaan Loviisassa merivedellä. (Eurasto et. al.,
2006, 45). Sekundääripiirin komponentit ja jäähdyte eivät lähtökohtaisesti sisällä
radioaktiivisia aineita, sillä piirin vesi ei ole kosketuksissa reaktorin tai muiden
kontaminoituneiden komponenttien kanssa.
Merivesipiirissä

virtaava

merivesi

vastaanottaa

lauhduttimessa

sekundääripiiristä

vapautuvan sekundäärijäähdytteen tiivistymisestä vapautuvan lämmön, ja kuljettaa sen
mereen. Myöskään merivesipiirin vesi ei lähtökohtaisesti sisällä radioaktiivisia aineita.
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Laitoksen toiminnasta aiheutuu pieniä päästöjä ympäristöön prosessivesien käsittelyn
yhteydessä, sekä poistoilmapiipun kautta. Päästöjä voi aiheutua myös höyrystimen
tuubivuodon seurauksena sekundääripiiriin ja sitä kautta ympäristöön, säiliön tai putken
vuodosta betonirakenteisiin ja sitä kautta maaperään. (Hirvelä, 2019, 4 – 5). Päästöistä
raportoidaan säteilyturvakeskukselle YVL A.9 -ohjeen mukaisesti (Hirvelä, 2019, 10)
Molemmissa Loviisan reaktoreissa on kuusi höyrystintä. Jokainen höyrystin muodostaa
yhdessä siihen kuuluvan putkiston kanssa kokonaisuuden, jota kutsutaan loopiksi (eng. loop,
silmukka, kierto). Loopin reaktorista höyrystimeen menevää putkiosuutta kutsutaan
kuumahaaraksi ja höyrystimeltä reaktoriin menevää haaraa kylmähaaraksi, sillä
kuumahaarassa kulkee reaktorissa kuumennut vesi, ja kylmähaarassa höyrystimessä
jäähtynyt vesi. Pääkiertopumput sijaitsevat kunkin loopin kylmässä haarassa. Primääripiirin
tärkeimmät komponentit ovat sijoitettu suojarakennuksen sisälle.
Höyrystimet, primääripiirinputkisto, paineistin ja näihin liittyvät apujärjestelmät sijaitsevat
pääasiassa niin kutsutussa höyrystintilassa. Suurin osa höyrystintilassa sijaitsevista
komponenteista säteilee voimakkaasti. Höyrystintilan seinät ovat tarpeeksi paksut, ettei
komponenttien säteily läpäise niitä. Säteilysuojelullisesti höyrystintila on etenkin
vuosihuoltojen aikana merkittävin ja haastavin työskentelytila laitoksella. Käyttöjakson
aikana höyrystintila on lukittu, ja kulku sinne on kielletty. Vuosihuoltojen aikana
höyrystintilassa tehdään paljon töitä säteilevien komponenttien lähellä, ja primääripiiri
saatetaan avata monesta kohtaa. Suurin osa Loviisan vuosihuoltojen annoskertymästä on
peräisin höyrystintilan töistä (Kontio et. al., 2006, 35)
Höyrystintila on Loviisan voimalaitoksella muihin VVER-440-tyyppisiin laitoksiin nähden
poikkeuksellisen ahdas. Suomen viranomaiset ja voimalaitoksen tilaaja, Imatran Voima,
edellyttivät

Suomeen

turvallisuusvaatimukset.

rakennettavan
Tilattavaan

voimalaitoksen
laitokseen

oli

täyttävän
lisättävä

länsimaiset
tehokkaammat

hätäjäähdytysjärjestelmät ja kaasutiivis suojarakennus. (Lehtinen et. al., 2004). Muilla
VVER-440-yksiköillä

käytössä

on

tyypillisesti

suojarakennuksen

sijasta

ruiskutusjärjestelmillä varustetut kaasutiiviit suojaosastot, ja hätäjäähdytysjärjestelmien
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mitoitusperusteena on paineistimen ja primääripiirin putkiston välisen noin 10 cm linjan
katkeaminen,

jolloin

jäähdyte

poistuu

vain

yhdestä

kohtaa.

Loviisassa

hätäjäähdytysjärjestelmän mitoitusperusteena on suurimman noin 50 cm paksun
primääripiirin putken päittäinen katkeaminen, jolloin jäähdyte poistuu kahdesta kohtaa.
(FSAR. 2006, 6).
VVER-laitoksen primääripiirin geometriset mitat vaativat hyvin suurta suojarakennusta.
Tällaisen korkeaan paineeseen mitoitetun suojarakennuksen rakentamiseen ei rakentamisen
aikaan

löytynyt

Suomesta

tarvittavaa

kokemusta.

Suojarakennukseksi

valikoitui

Westinghousen kehittämä jäälauhduttimilla varustettu suojarakennus. Tämänkaltaisessa
suojarakennuksessa onnettomuustilanteen alkuvaiheessa vuodosta vapautuva höyry kulkee
jäälauhduttimen läpi, missä se lauhtuu vedeksi, rajoittaen suojarakennukseen muodostuvaa
painetta. (Eurasto et. al., 2004, 63). Suojarakennustyypistä huolimatta VVER-laitoksen
primääripiiri ei sellaisenaan mahtunut suojarakennuksen sisään, vaan höyrystimien
sijoittelua piti muuttaa tiiviimmäksi. Höyrystintilan ahtaus lisää voimalaitoksen
säteilyannoksia verrattuna muihin saman tyyppisiin laitoksiin säteilevien komponenttien
ollessa keskimäärin lähempänä työkohteita höyrystintilassa. Kuva 3.2 esittää primääripiirin
tärkeimmät komponentit ja niiden asettelun Loviisan laitoksen osalta. Kuva 3.3 esittää
primääripiirin tärkeimpien komponenttien asettelun tyypillisen VVER-440-laitoksen osalta.

Kuva 3.2. Loviisan primääripiirin komponenttien asettelu. (Muokattu lähteestä: Laaksonen, 2013, 4)
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Kuva 3.3. Tyypillisen VVER-440-laitoksen primääripiirin komponenttien asettelu. (Muokattu
lähteestä: Aszodi, 2016).
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4

SÄTEILYSUOJELU

Säteilyn käyttöä niin ydinvoimalaitoksella kuin muilla toimipaikoilla ohjaa säteilylaki, ja
sitä valvoo säteilyturvakeskus (STUK, 2019). Säteilysuojelun toiminta nykypäivänä
perustuu laajalti ICRP:n suosituksiin. Säteilysuojelun toimintaa ohjaa kolme pääperiaatetta,
jotka esiintyivät ensikerran 1977 ICRP:n julkaisemassa suosituksessa nro. 26 (STUK, 2019,
ICRP, 1977, 3):
•

Oikeutusperiaate:

säteilyn

käytön

hyödyt

tulee

olla

suuremmat,

kuin

säteilyaltistuksesta aiheutuneet haitat
•

Optimointiperiaate: toiminnasta aiheutuva työperäinen haitta on pidettävä niin
pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein mahdollista (ALARA-periaate)

•

Yksilönsuojaperiaate: työntekijöiden ja väestön yksilöaltistus ei saa ylittää
vahvistettuja enimmäisarvoja, eli annosrajoja.

ICRP:n suosituksissa oikeutusperiaatteen mukaan ideaalisesti jonkin säteilylle altistavan
toiminnan hyväksyttävyys tulisi perustua kustannus-hyöty-analyysiin, jolla varmistetaan että
toiminnasta aiheutuva haitta on tarpeeksi pieni verrattuna siitä saataviin hyötyihin.
Toiminnan toteutustapojen vertailu tulisi valita optimointiprosessin jälkeen. Toteutustavan
valinta perustuu usein vain osittain säteilysuojelullisiin näkökohtiin useiden muiden
tekijöiden ohella. Kustannus-hyöty-analyysin hyödyiksi voidaan katsoa kaikki toiminnasta
aiheutuneet hyödyt, myös yhteiskuntaan ulottuvat, eikä pelkästään pieneen ryhmään
kohdistuvat. Haitoiksi katsotaan kaikki toimintaan liittyvät negatiiviset seikat, mukaan
lukien rahalliset kustannukset sekä mahdolliset vahingot ihmisten terveydelle tai
ympäristölle. Koska toiminnasta aiheutuvat haitat eivät välttämättä jakaudu tasaisesti, on
yksilönsuojaperiaate otettava samanaikaisesti huomioon. On siis varmistuttava, että
kenenkään yksilön säteilyaltistus ei ylitä hyväksyttäviä rajoja toiminnan seurauksena.
Säteilyn käyttöön liittyvään päätöksentekoon voi liittyä subjektiivisten arvovalintojen tekoa,
kun pyritään arvottamaan ihmisen terveydelle koituvaa haittaa verrattuna muihin
ekonomisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. (ICRP, 1997, 14).
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Säteilysuojelun optimoinnissa ei enää niinkään oteta kantaa säteilyn käytön oikeutukseen,
vaan siihen että toiminta suoritetaan siten, että toiminnasta koituva annos pidetään niin
pienenä kuin järkevin toimenpitein on mahdollista. Optimoinnin jälkeen tuloksena on
ideaalitilanteessa, että ylimääräisistä säteilysuojelutoimenpiteistä aiheutuvat annossäästöt
eivät enää riitä perustelemaan lisätoimenpiteiden kustannuksia. Optimointitoimenpiteet on
niin ikään toteutettava kolmannen periaatteen, yksilönsuojaperiaatteen puitteissa. (ICRP,
1977, 14 – 15).

4.1 Säteilymittaukset ja valvonta-alue
Kontaminaation mittaamisesta puhuttaessa puhutaan usein alfa- ja beetasäteilyn
mittaamisesta. Aktiivisuuden yksikkö Becquerel ilmoittaa monta hajoamista tapahtuu
tarkasteltavassa kohteessa sekunnin aikana. Kontaminaatiota mitattaessa aktiivisuus
määritetään tyypillisesti pinta-alaa kohti, jolloin käytettävä yksikkö on Bq/cm2.
Määritettäessä jollain pinnalla olevan kontaminaation määrää pinta-alaa kohden puhutaan
aktiivisuuskatteesta. Kontaminaatiolla tarkoitetaan radioaktiivista ainesta, jota syntyy
reaktorissa neutronivuon vaikutuksesta. Reaktorin sisäosat ja rakenteet, sekä vedessä olevat
epäpuhtaudet aktivoituvat reaktorin neutronisäteilykentässä. Osa näistä aktivoituneista
partikkeleista irtoaa rakenteiden pinnoilta, ja kulkeutuu yhdessä aktivoituneiden
epäpuhtauksien kanssa reaktorin putkistoja pitkin muualle laitoksen putkistoihin ja
komponentteihin, kuten pumppuihin ja venttiileihin. Käyttöaikana laitoksen venttiilit ja
pumput ovat tyypillisesti kiinni, ja kontaminaatio on suljettuna komponenttien sisällä.
Heikon läpäisykykynsä takia alfa- ja beetasäteily ei tällöin pääse komponenttien läpi, eivätkä
siten aiheuta terveysriskiä. Huoltotoimien takia komponentteja joudutaan välillä avaamaan,
jolloin kontaminaatio pääsee mahdollisesti ulos, ja voi pahimmassa tapauksessa kulkeutua
ulos laitosalueelta tai päätyä työntekijöiden iholle tai kehon sisälle. Tällaisten tapausten
välttämiseksi tehdään huoltotoimien ohella säteilysuojelullisia toimenpiteitä.
Suurin osa Loviisan voimalaitoksella säteilysuojelullisesti merkittävästä gammasäteilystä on
myös peräisin kontaminaatiosta. Gammasäteilyn ollessa alfa- ja beetasäteilyä huomattavasti
läpitunkevampaa se tunkeutuu komponenttien läpi. Riippuen kontaminaation määrästä
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komponentin

sisäpuolella,

gammasäteily

voi

aiheuttaa

paikallisesti

merkittäviä

annosnopeuksia. Lähtökohtaisesti Loviisan voimalaitoksella annosnopeudesta puhuttaessa
puhutaan juuri gammasäteilyn aiheuttamasta annosnopeudesta.
Ydinturvallisuusohjeen YVL C.2- mukaan ” Valvonta-alueeksi on määriteltävä vähintään ne
laitoksen tilat, joissa ulkoinen säteilyannosnopeus saattaa ylittää arvon 3 µSv/h tai joissa 40
tunnin viikoittaisesta oleskelusta voi ydinlaitosperäisistä radionuklideista aiheutua yli 1
mSv:n sisäinen säteilyannos vuodessa. ” (YVL C.2, 2019, 5.3 § 508). Valvonta-alue on
jaoteltava

annosnopeuden,

pintakontaminaation

ja

ilmakontaminaation

mukaan

vyöhykkeisiin huonekohtaisesti. (YVL C.2, 2019, 5.4 § 511). Taulukko 4.1 esittää valvontaalueen vyöhykerajat annosnopeudelle ja kontaminaatiolle.
Kuljetettaessa materiaalia ulos ydinvoimalaitoksen valvonta-alueelta on varmistuttava ettei
materiaalin pinnoille tai sen sisälle ole päätynyt radioaktiivisia aineita. Ulosvietäville tavaroille on
asetettu lakisääteiset rajat sekä alfa- että beetasäteileville aineille. Ulosvientirajat on asetettu myös
valvonta-alueelta poistuvien työntekijöiden vaatteille ja iholle.

Taulukko 4.2 esittää mainitut rajat.
Taulukko 4.1. Vyöhykerajat annosnopeudelle ja kontaminaatiolle (YVL C.2, 2019, Liite A02)

Ulkoinen
annosnopeus
[mSv/h]

Pintakontaminaatio
[Bq/cm2]

Ilmakonsentraatio DAC (Derived Air
Concentration, ilman johdettu
konsentraatioraja) [DAC]

Vyöhyke 1

≤ 0,025

β-säteilijät ≤ 4
α-säteilijät ≤ 0,4

≤ 0,3

Vyöhyke 2

0,025 – 1

β-säteilijät 4 - 40
α-säteilijät 0,4 - 4

0,3 – 30

Vyöhyke 3

≥1

β-säteilijät ≥ 40
α-säteilijät ≥ 4

≥ 30
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Taulukko 4.2. Pintakontaminaatiorajat materiaaleille ja työntekijöille. (YVL C.2, 2014, Liite A01)

Radioaktiivinen
aine

Työpaikat ja työssä käytettävät työkalut ja
materiaali
Valvonta-alueen alin vyöhyke [Bq/cm2]

α-säteilijät
Muut nuklidit
YVL

0,4
4

C.2-ohje

määrää,

että

ydinlaitosalueella

on

Työntekijät
Vaatteet
[Bq/cm2]
0,4
4

tehtävä

Iho
[Bq/cm2]
0,2
2

järjestelmällisesti

annosnopeusmittauksia sekä ilman radionuklidipitoisuuden ja pintakontaminaation
määrityksiä. Ohje määrää myös, että huonetilojen vyöhykejaosta ja säteilyolosuhteista on
pidettävä ajan tasalla olevaa tiedostoa. Tiedoston on katettava laitoksen käyttöjakson ja
vuosihuollon aikainen tilanne (YVL C.2, 2019, 5.1 § 501, 514).
Loviisan

voimalaitoksella

käyttöjakson

aikana

huoneluokituskierroksia

tehdään

puolivuosittain. Toinen mittauskierros tehdään alkuvuodesta, ja toinen kesällä. Tämän
lisäksi vuosihuoltojen aikana tarkastetaan molempien laitosyksiköiden reaktorirakennusten
huonetilojen

säteilytasot

kertaalleen.

Huoneluokituskierroksilla

varmistetaan

ettei

huonetilojen säteilytasoissa ole tapahtunut säteilyturvallisuutta vaarantavia muutoksia.
Mittaustuloksia käytetään hyväksi myös työnsuunnittelussa. (Hyypiä, 2019a, 8-9).
Valvonta-alueen kontaminaatioseurantaa suoritetaan käyttöjakson aikana kahden viikon
välein, ja vuosihuollon aikana kerran vuorokaudessa. Kontaminaatioseurantakierrokselle on
määritetty seurattavat alueet, joilla seurataan keskeisille kulkureiteille ja työskentelyalueille
mahdollisesti kerääntyvää kontaminaatiota. Kontaminaation seuranta voidaan toteuttaa
käyttäen sopivaksi katsottua mittausmenetelmää. (Hyypiä, 2019a, 10 – 11).
Ydinvoimalaitoksen huolto- ja korjaustöissä kertyvää jätettä on rajoitettava, ja tarpeettomien
tavaroiden ja materiaalien viemistä valvonta-alueelle vältettävä (YVL D.4 4.4.3 § 443).
Valvonnasta vapautettavien materiaalien aktiivisuus on todettava tai arvioitava luotettavasti,
ja jätteiden valvonnasta vapautukseen liittyvistä aktiivisuusmäärityksistä on laadittava
29

tallenteet.

Tallenteista

on voitava todeta kunkin

valvonnasta vapautetun erän

aktiivisuustiedot. Aktiivisuusmäärityksissä otetaan huomioon jätteen alkuperä, laatu,
radionuklidikoostumus ja aktiivisuusjakauman tasaisuus. (YVL D.4, 4.3.3 § 428 - 430).
Ydinjätteitä vapautettaessa valvonnasta on säteilyturvallisuuden perusvaatimuksena, että
vapautetuista materiaaleista ei aiheudu yli 0,01 mSv vuosiannosta väestön yksilöille tai
jätteitä käsitteleville työntekijöille. Valvonnasta vapautettavan jätteen aiheuttama
säteilyaltistus on muutoinkin pidettävä niin alhaisena kuin käytännöllisin toimin
mahdollista. (YVL D.3.3.2 § 308). Ydinjätettä voidaan vapauttaa valvonnasta yleisen tai
tapauskohtaisen menettelyn kautta. Yleisessä menettelyssä jätteen määränpäätä ei tarvitse
määritellä.

Tapauskohtaisessa

vapauttamismenettelyssä

aktiivisuusrajat

asetetaan

tapauskohtaisen harkinnan perusteella, ja materiaalien vastaanottaja ja huoltomenetelmä on
määriteltävä. (YVL D.4.1.3 § 409). Yleisessä menettelyssä kiinteälle jätteelle on asetettu
nuklidikohtaiset aktiivisuusrajat. Jos vuosittain vapautettavien jätteiden määrä ei ylitä 100
tonnia

yhtä

ydinvoimalaitosyksikköä

kohti,

voidaan

yleiselle

kaatopaikalle

tai

kierrätysmetallin sulatukseen toimitettaville jätteille soveltaa eri rajoja., jotka Taulukko 4.3
esittää. (YVL D.4.1.3 § 411).
Taulukko

4.3.

Valvonnasta

vapauttamisessa

sovellettavat

radionuklidiryhmäkohtaiset

aktiivisuuspitoisuusrajat ja aktiivisuuskaterajat. (YVL D.4, Liite B)

Radionuklidiryhmä
Alfasäteilijät
Merkittävät gamma- ja beetasäteilijät
Heikot gamma- ja beetasäteilijät

Aktiivisuuspitoisuus Aktiivisuuskate
0,1 Bq/g
1 Bq/g
10 Bq/g

0,4 Bq/cm2
4 Bq/cm2
40 Bq/cm2

Tapauskohtaisessa menettelyssä tulee ottaa huomioon ydinenergia-asetuksen 10 §:n 1
momenttiin sisältyvät ehdot. Ehdot määräävät, että luovutetun ydinjätteen saajan hallussa
olevien ydinjätteiden kokonaisaktiivisuus on pienempi kuin 1 GBq ja alfa-aktiivisuus
pienempi kuin 10 MBq. Luovutetuista ydinjätteistä ei myöskään saa arvioiden mukaan
aiheutua kenellekään yli 0,01 mSv efektiivistä vuosiannosta. (YVL D.4.1.3 § 412).
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4.2 Annostarkkailu
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 22.11.2018/1034 asettaa vuosittaiset
annosrajat, joille säteilytyöntekijä saa altistua:

• Säteilytyöntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20
millisievertiä vuodessa. (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä, 2018, 13 §
1).

• Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi kuin 100 millisievertiä viiden
peräkkäisen vuoden ajanjaksona. Yksittäisenä vuotena annos ei kuitenkaan saa olla
suurempi kuin 50 millisievertiä. (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä,
2018, 13 § 2)

• Ihon ekvivalenttiannos ei saa olla eniten altistuneella yhden neliösenttimetrin
suuruisella ihoalueella keskimääräisenä annoksena suurempi kuin 500 millisievertiä
vuodessa. (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä, 2018, 13 § 3)

• Käsien, käsivarsien, jalkaterien ja nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa olla suurempi
kuin 500 millisievertiä vuodessa. (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä,
2018, 13 § 4)
Säteilylain

mukaan

valvonta-alueella

työskenteleville

luokkaan

A

kuuluville

säteilytyöntekijöille on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu, jonka on perustuttava
henkilökohtaisiin mittauksiin. Mittaukset on tehtävä yhden kuukauden jaksoissa tai
työskentelyjaksolta, jos työskentelyaika on kuukautta lyhyempi. (Säteilylaki 9.11.2018/859,
92 § 3). Henkilökohtaisen annosmittarin lisäksi käytössä on oltava säteilyturvakeskuksen
määräyksen mukaan myös hälyttävä säteilymittari (Säteilyturvakeskuksen määräys
työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta, 2018, § 12).
YVL C2-ohje määrää, että henkilökohtaisella annosmittarilla on voitava mitata erikseen
syvä- ja pinta-annos, luotettavasti gammasäteilyn aiheuttama syväannos alueella 0,1 mSv –
1 Sv kun fotonien energia on välillä 80 keV – 3 MeV, sekä tarvittaessa neutroni- ja
silmäannokset (YVL C.2, 2019, 7.2 § 717). Loviisan voimalaitoksella henkilökohtaisten
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annosten tarkkailussa virallisena annosmittarina käytetään henkilökohtaista TL-dosimetria.
Hälyttävänä säteilymittarina on käytössä elektroniset dosimetrit, joihin kyetään asettamaan
hälytysrajat annokselle sekä annosnopeudelle. (Hirvelä, 2015, 3).
Loviisassa käytössä olevissa TL-dosimetreissä on neljä annosta mittaavaa kidettä, kolme
litiumboraattikidettä (LiB) ja yksi litiumfluoridikide (LiF). Yksi LiB-kiteistä on varakide, ja
sitä ei tavallisesti lueta. Luettavat LiB-kiteet rekisteröivät gamma-, beeta- ja neutroni
säteilyä. Toinen LiB-kiteistä on suojattu beetasäteilyltä, ja toinen on sijoitettu avoimeen
beeta-annosikkunaan, joten se rekisteröi myös beetasäteilyn. LiF-kide ei rekisteröi neutroni
säteilyä. Vertaamalla eri kiteitä pystytään täten määrittämään ja erittelemään gamma-, beetaja neutronisäteilyn aiheuttama annos. (Hirvelä, 2016, 3-4).
Elektroniset dosimetrit toimivat hälytysominaisuuksiensa lisäksi apuvälineenä eri töistä
aiheutuvien annosten seurannassa työkoodien avulla. Valvonta-alueelle mennessä
elektroniseen dosimetriin syötetään työkoodi, johon on ennalta määritetty sopivat annoksen
ja annosnopeuden hälytysrajat. Työkoodi voi olla järjestelmä-, huone-, tai työkohtainen.
Poistuttaessa valvonta-alueelta elektroninen dosimetri luetaan ulos, jolloin vierailun aikana
saatu annos kirjautuu käytössä olevaan elektronisten dosimetrien annosjärjestelmään,
Dosiserviin. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisemman annosseurannan, verrattuna TLdosimetriin. (Hyypiä, 2018, 10, FSAR, 2013, 12)

4.3 Työmääräinkierto
YVL C.2-ohje määrää, että kaikkia valvonta-alueella tehtäviä töitä varten on laadittava
säteilytyölupa, mikäli se on säteilyturvallisuuden vuoksi perusteltua. Pysyvä lupa voidaan
laatia rutiininomaisia tai toistuvia töitä varten. Säteilytyöluvasta on käytävä ilmi ainakin
•

Luvan laatija

•

Myöntämisajankohta

•

Työnjohtaja, tai työntekijöiden nimet ja määrä

•

Työkohde ja sen säteilyolosuhteet

•

Työnkuvaus
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•

Annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidipitoisuuden mittausta
koskevat vaatimukset

•

Säteilysuojelutoimenpiteet tai -ohjeet ja tarvittavat suojavarusteet.

•

Arvio työntekijöihin kohdistuvasta säteilyaltistuksesta (YVL C.2, 5.6 § 523 – 524)

Säteilylaissa määrätään, että ennen säteilytyön aloittamista on arvioita työntekijään
kohdistuva säteilyaltistus ja keinot sen vähentämiseksi. (Säteilylaki 9.11.2018/859, 89 § 1)
Toiminnan harjoittajan on etukäteen arvioitava työskentelystä aiheutuva odotettavissa oleva
säteilyaltistus perustuen etukäteen mitattuihin säteilyolosuhteisiin ja aikaisempiin tuloksiin
vastaavanlaisista töistä. Annosarvioiden perusteella toiminnan harjoittajan tulisi asettaa
selvitysrajat annostarkkailua ja työskentelyoloja varten, mikäli mahdollista. (ST 7.1, 2014,
7). Rajoja voidaan käyttää turvallisuuden varmistamiseen sekä optimointiin ja
laadunvarmistukseen. Loviisan voimalaitoksella säteilytyölupa on pakollinen kaikissa
valvonta-alueella tehtävissä töissä, pois lukien rutiininomaiset tai toistuvat työt (Mattila,
2016).
4.3.1 Työmääräinkierto
Loviisan voimalaitoksen työmääräinkäsittely tapahtuu sähköisesti Loviisa Maximojärjestelmällä (LOMAX). Työn suorittaminen edellyttää tulostettua työmääräinpaperia, pois
lukien mobiililaitteen avulla tehtävät työt. Huolto,- korjaus- ja muutostöiden tekeminen
perustuu

havaintoraporttiin

tai

ennakkohuoltojärjestelmästä

generoituneeseen

työmääräimeen. (Villikka, 2015, 4). Seuraavaksi kuvattu prosessi työn suunnittelusta ja
työmääräinkierrosta perustuu työnsuunnittelu ja työmääräinkäytännöt- menettelyohjeeseen
MO-07-00001, ja on kuvattu ohjeessa tarkemmin (Villikka, 2015, 4 – 11).
Työnsuunnittelu on yksittäisen työn kannalta ensimmäinen vaihe jossa säteilyaspekti tulee
huomioida. Pääperiaatteina on minimoida työhön altistuksen alaisuudessa käytettävä aika ja
altistuksen alainen työvoima. Uusien komponenttien asennuksen osalta on komponentin
sijoittelussa otettava huomioon säteilyolosuhteet ja mahdollisten huoltotoimien laajuus.
Vuosihuoltojen aikana töiden ajoituksessa on huomioitava säteilytilanteen mahdollinen
muuttuminen huonommaksi tai paremmaksi prosessitoimien kannalta. Näiden seikkojen
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huomioon ottaminen tulee kouluttaa työnsuunnittelijoille, ja seikkojen huomioiminen tulee
olla integroituna osaksi työnsuunnitteluprosessia.
Havaintoraportti
•

Havaintoraportti tehdään havaittaessa laitevika, toimintahäiriö, puute tai vastaava
joka

voi

aiheuttaa

vahinkoa

laitteelle,

prosessijärjestelmään,

työ-

tai

laitosturvallisuuteen
•

Havaintoraportti voidaan tehdä myös tarpeettomasta tai käytöstä poistetusta
laitteistosta tai sen osasta.

Työmääräimen laadinta
•

Työnsuunnittelija tarkastaa oman vastuualueensa hyväksytyt havaintoraportit ja
täydentää niitä tarvittaessa, sekä laatii niistä eri työmääräinversiot

•

Työmääräimiä

generoidaan

viikoittain

myös

ennakkohuoltojärjestelmästä

vastuuhenkilöiden toimesta
•

Päätyömääräimen avuksi saatetaan luoda vaihetyömääräimiä, joilla tehdään päätyön
avustavia

töitä,

esimerkiksi

teline-

ja

eristetyöt,

tarkoituksena

lyhentää

päätyömääräimen läpimenoaikaa
•

Työsuunnittelija
työnsuunnittelu

määrittää
on

valmis,

työmääräinkohtaisesti
työt

siirtyvät

työlupavaatimukset.

odottamaan

Kun

työlupakäsittelyä.

Työlupakäsittelijä tarkastaa työmääräimen, tallentaa ohjeet ja lisävaatimukset työlle,
kuittaa työn tarkastetuksi ja antaa oman alueensa aloitusluvan. Työlupakäsittelyyn
voi kuulua QC-, säteily-, palo- ja TTKE-työluvat.
•

Kunnossapitotöiden toteutusajankohdat suunnitellaan viikoittain seuraavan viikon
ajalle huomioiden resurssit ja epäkäytettävyysajan minimointi

Työmääräintä tehdessä tulee osata tarkastaa onko työ valvonta-alueella tehtävä työ tai
liittyykö siihen jokin muu säteily- tai kontaminaatioriski, jolloin työmääräin tulee liittää
säteilytyöluvalle. Avustavien töiden vaihetyömääräimiä luodessa tulisi työnsuunnittelijalla
olla ennakkokäsitys siitä, onko ALARA-periaatteen kannalta perusteltua lisätä tai olla
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lisäämättä jokin vaihe työlle, ja minkälaisia seikkoja tulisi ottaa huomioon annosten
rajoituksen tai kontaminaation hallinnan kannalta. Viime kädessä annosten rajoittaminen ja
kontaminaation hallinta on kuitenkin säteilysuojelun tehtävä.
Työmääräimen ennakkotarkastus
Ennakkotarkastuksessa varmistetaan että työmääräimessä on riittävällä tarkkuudella kuvattu
työn vaiheet ja työn kesto. Näin työn säteilysuojelullisia riskejä voidaan ennalta arvioida, ja
työn säteilysuojelullisia toimenpiteitä ennalta suunnitella, ennen varsinaisen aloitusluvan
antamista. (Mattila, 2016, 4).
Säteilytyöluvan laatiminen
Säteilytyölupa voidaan tehdä erikseen jokaiselle työlle, työkokonaisuudelle tai työalueelle.
Säteilytyölupaan merkitään säteilyvalvojan säteilysuojelulliset toimenpiteet ja ohjeet,
esimerkiksi kontaminaatio- tai annosnopeusmittaukset, suojavarustetarpeen tai säteilysuojan
rakentamisen tarpeen arviointi. (Mattila, 2016, 5).
Työmääräimen liittäminen säteilytyöluvalle
Työmääräintä liitettäessä säteilytyöluvalle tarkastetaan että työvaiheet ja työn kesto on
kuvattu riittävän tarkasti. Laitostietojärjestelmä laskee huoneen säteilytietojen ja työn
ilmoitetun keston perusteella automaattisen annosarvion. Automaattinen annosarvio
tarkistetaan ja tarvittaessa lasketaan uusi korjattu annosarvio. Liitettäessä tarkistetaan myös,
että säteilytyöluvan ohjeet sopivat työmääräimen työlle ja työvaiheille ja annetaan
tarvittaessa työmääräinkohtaiset lisäohjeet. Hyväksymällä työmääräimen liittäminen
säteilytyöluvalle annetaan lupa työmääräimen siirtymiseen eteenpäin. (Mattila, 2016, 5).
Työmääräimen käsittely työn alkaessa
Aloitusluvan myöntämisen jälkeen työntekijä tulostaa työmääräimestä paperiversion, joka
esitetään säteilyvalvojalle ennen työkohteelle menoa ja työn aloittamista. Ennen työn
aloittamista säteilyvalvoja tarkistaa säteilytyöluvassa annetut ohjeet ja varmistaa, että
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olosuhteet ja edellytykset eivät ole merkittävästi muuttuneet ennakkokäsittelyn jälkeen.
Annosnopeus- ja kontaminaatiotasojen määrittämisen ja mahdollisten säteilysuojelullisten
toimenpiteiden ja ohjeiden jälkeen säteilyvalvoja kuittaa työmääräimen paperiversion ja
antaa työlle varsinaisen säteilysuojelullisen aloitusluvan. (Mattila, 2016, 5-6).
Työmääräimen käyttö työkohteessa
Työmääräimen ja säteilytyöluvan tulee olla työn aikana näkyvillä työkohteella.
Säteilysuojeluhenkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus tarkastaa säteilytyöluvan mukainen
työskentely työkohteessa. (Mattila, 2016, 6, YVL C.2, 2019, 5.6 § 525).
Työn toteutus
•

Valvomo tekee tarvittavat erotustoimenpiteet jonka jälkeen vuoropäällikkö myöntää
työlle aloitusluvan

•

Koordinoiva työnjohtaja pitää aloituspalaverin ja antaa työlle aloitusluvan, jos esteitä
ei ole tiedossa. Työnjohtaja tulostaa aloitusluvallisen työmääräinpaperin ja siihen
liittyvät liitteet.

•

Vaihetyönjohtajat vastaavat omien vastuualueidensa vaiheiden suorittamisesta.

•

Vaiheen valmistuttua se tulee kuitata viipymättä järjestelmään valmiiksi, mikä
mahdollistaa työn toteutuman reaaliaikaisen seurannan. Vaiheen kuittaa valmiiksi
työvaiheen tekijä.

•

Pyörivien koneiden käyttökuntoisuus huolto-, korjaus- ja muutostöiden jälkeen
varmistetaan koekäytöllä.

•

Työn valmistuttua koordinoiva työnjohtaja varmistaa että työvaiheet on tehty,
mahdolliset kulkurajoitukset on poistettu ja työkohde siistitty ja tarvittavat
palautetiedot tallennettu järjestelmään. Tämän jälkeen työ kuitataan valmiiksi.

•

Työn valmistuttua laite otetaan käyttöön.

Työmääräin on tärkeä työkalu säteilyturvallisuuskäsittelyä tehtäessä, sillä siitä käy ilmi
työkohteen sijainti, työn arvioitu aloitusajankohta ja kesto sekä työvaiheet. Työkohteen
sijainnin

perusteella

voidaan

ennalta

arvioida

työkohteen

säteilyolosuhteita

ja
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merkittävimpiä säteilylähteitä. Työn keston ja huoneen säteilyolosuhteiden perusteella
voidaan ennalta arvioida työstä odotettavissa olevat säteilyannokset. Annosarvioita
käytetään suunniteltaessa mahdollisia suojautumistoimenpiteitä, työskentelyaikarajoituksia,
tai annos- ja annosnopeusrajoituksia. Työvaiheiden perusteella voidaan arvioida, esiintyykö
työskentelykohteen säteilyolosuhteissa äkillisiä muutoksia työnteon yhteydessä, tai sen
seurauksena. Huomionarvoisia työvaiheita ovat mm. hitsaus tai muu lämpöä tai käryä
synnyttävä työ, kontaminoituneiden pintojen kuivahionta tai -pyyhintä, juoksevaan tai
roiskuvaan veteen liittyvät työ, prosessilinjojen avaukset, voimakkaasti aktivoituneiden
kappaleiden käsittely tai siirto, nosto polttoainealtaista, sekä polttoainealtaiden vajautus
tarkastusta tai puhdistusta varten. Ennen säteily- tai kontaminaatiotilanteen todennäköisen
muuttumisen aiheuttavan työvaiheen alkua, voidaan työmääräimeen voidaan lisätä vaiheeksi
säteilymittaus tai vaatimus yhteydenotosta säteilyvalvontaan. (Mattila, 2016, 3).
Säteilyturvallisuuden

huomioon

ottaminen

kuuluu

myös

osaltaan

työnjohdolle.

Työnjohdolla on oltava riittävät säteilysuojelutiedot kyseessä olevaan työhön liittyen, ja
työnjohdon on optimoitava työryhmän vahvuus ottaen huomioon työn kesto ja työstä
mahdollisesti aiheutuva kollektiivinen ja yksilön säteilyannos. (Mattila, 2016, 4).
Työnjohdon tulee säteilyvalvojien ohella olla esimerkki työntekijöille säteilyasioiden
suhteen. Työnjohto vastaa osaltaan siitä, että työryhmä toimii ohjeiden ja vaatimusten
mukaisesti. Työntekijän pitää osata käyttää suojavarusteita ja minimoida aika työkohteella.
Tärkeää on osata suunnitella omaa ajan käyttöä työkohteella, ja tunnistaa tilanteet jolloin
säteilykentässä vietetty aika on tarpeetonta. Työntekijän tulisi tietää eri säteilylajien luonne
ja säteilyn ilmenemismuodot ja kuinka suojautua niitä vastaan, sekä minkälaisissa tilanteissa
ottaa yhteys säteilyvalvontaan, jos erillisiä ohjeita ei ole annettu.
Työmääräimen

säteilyturvallisuuskäsittelystä

Loviisan

voimalaitoksella

vastaavat

ensisijaisesti säteilyvalvojat, säteilysuojelun projekti-insinööri, säteilysuojeluinsinööri tai
säteilysuojelupäällikkö. Säteilyturvallisuuskäsittelyllä määritetään toimenpiteet joilla
varmistetaan työntekijän säteilyturvallisuus työn aikana, sekä otetaan tarpeen mukaan kantaa
työhön liittyviin ympäristönäkökohtiin, kuten jätekertymään ja mahdollisiin radioaktiivisiin
päästöihin ympäristöön. (Mattila, 2016, 2).
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Työmääräimen säteilyturvallisuuskäsittelyyn kuuluu työmääräimen ennakkotarkastus
laitostietojärjestelmästä, säteilytyöluvan laatiminen, työmääräimen liittäminen soveltuvalle
säteilytyöluvalle ja säteilytyön aloitusluvan myöntäminen. (Mattila, 2016, 4).
4.3.2 Aloituspalaverikäytännöt
Työlle määritetään aloituspalaverin taso riippuen työssä olevista tai oletetuista riskeistä.
Aloituspalaveritasoja on 4. 1-tason aloituspalaverit ovat suppeimmat. Aloituspalaveritasolla
1- ja 2 aloituspalaverit voidaan pitää suullisina. Tason 1 työt kattavat lähinnä rutiiniomaisia,
päivittäisiä töitä, ja tason 2 työt pieniä korjaus-, kunnostus- ja muutostöitä. Tason 3 ja 4
aloituspalavereissa aloituspalaveri on kirjallinen. Tason 3 töistä kirjataan LOMAXjärjestelmään aloitus- ja lopetuspalavereissa ilmi tulleet töihin liittyvät havainnot. Tason 4
aloituspalaverista tehdään aina pöytäkirja, ja aloituspalaverissa tehdään riskien arviointi,
varautumissuunnitelma tai vastaava arviointi, joista laaditut aineistot ovat mukana
palaverissa. (Hännikäinen, 2019, 4). Säteilyturvallisuussyistä aloituspalaveritason 3
vaatimasta

työstä

aloituspalaverissa

käsitellään

ainakin

työn

annosarvio,

annosseurantamenettelyt, työn kesto ja kontaminaatiosuojausjärjestelyt. Lopetuspalaverissa
käsitellään

vähintään

työn

annostoteutuma

ja

toteuma

säteilysuojelullisesti,

ja

palautetietoihin kirjataan työn annostiedot sekä muut merkittävät esille tulleet asiat työn
yhteydessä tulevien töiden suunnittelemiseksi. Työ vaatii aloituspalaveritason 3, jos työ
tehdään valvotulla alueella oransseissa tai punaisissa huonetiloissa, ja kun LOMAXjärjestelmän automaattinen annosarvio ylittää 1 mmanSv. (Hännikäinen, 2019, 6).

4.4 ALARA-toimenpideohjelma
YVL-ohje C.2 määrää, että ydinvoimalaitoksella on oltava ALARA-toimenpideohjelma,
jonka tarkoitus on määrätietoisesti ja dokumentoidusti ohjata toimintaa säteilyannosten
rajoittamiseksi.
”Ydinlaitoksella on oltava kirjallinen ohjelma säteilyannosten rajoittamiseksi (ALARAtoimenpideohjelma). Ohjelmasta on ilmettävä sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmat
ja toimenpiteet siitä, miten laitos pyrkii rajoittamaan säteilytyöntekijöiden säteilyannoksia.
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Toimenpideohjelmassa on otettava huomioon säteilysuojelun kannalta kokonaisvaltaisesti
muun

muassa

laitoksen

käyttö,

laitosmuutokset,

vesikemia,

materiaalivalinnat,

dekontaminointi, ydinjätehuolto, koestukset ja tarkastukset. Ohjelmaan on sisällytettävä
jatkuvan

kehityksen

periaatteeseen

pohjautuvat

annosrajoitukset

suurimmalle

henkilökohtaiselle vuosiannokselle ja kollektiiviselle säteilyannokselle (manSv/GW).
ALARA-toimenpideohjelma on pidettävä ajan tasalla, ja se on toimitettava tiedoksi
STUKille. [2019-11-01] ” (YVL C.2 § 309)
Loviisan ALARA-toimenpideohjelmassa mainitaan säteilysuojelutoimintojen onnistumisen
peruspilareita olevan säteilytasojen madaltaminen, töiden huolellinen suunnittelu käyttäen
hyväksi aiempia kokemuksia ja töiden ammattitaitoinen toteutus sopivilla ja ajantasaisilla
välineillä. Säteilysuojelutyön tavoitteena Loviisassa on huolehtia että säteilylainsäädännön
asettamat

velvoitteet,

viranomaisten

vahvistamat

määräykset

sekä

käyttö-

ja

turvallisuuslupaehdot täyttyvät. Perustavoite on välttää tarpeetonta säteilyaltistusta ja
henkilökontaminaatiotapauksia, valvoa ettei henkilökohtaisia annosrajoja ylitetä ja että
säteilyannokset pidetään niin pieninä kuin järkevästi mahdollista. (Kontio et. al. 2018, 2).
ALARA-toimenpideohjelman toimenpiteitä seuraa eri alojen asiantuntijoista koottu
ALARA-työryhmä, jonka tarkoitus on varmistaa säteilysuojelun huomiointi eri osa-alueiden
tehtävissä, ja edistää toiminnan jatkuvaa parantamista ALARA-periaatteen mukaisesti.
ALARA-työryhmä kokoontuu 3 – 4 kertaa vuodessa. (Kontio, 2019a, 2-3).
Säteilysuojeluasioita käsitellään yleisellä tasolla myös useissa muissa säännöllisissä
kokouksissa ja työryhmissä, joita ovat esimerkiksi arkiaamuisin ja vuosihuolloissa myös
viikonloppuisin kokoontuva laitoksen aamukokous, muutostöiden suunnittelukokous,
kuudesti vuodessa kokoontuva turvallisuustoimikunta, vuosihuoltojen suunnittelukokous ja
viisi kertaa vuodessa kokoontuvan käyttötapahtumatietojen käsittelyryhmän kokoukset.
Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan historian saatossa tehtyjä ALARA-toimenpiteitä
Loviisan voimalaitoksella. Toimenpiteisiin kuuluvat säteilytasojen minimoimiseksi tehdyt
jatkuvat ja kertaluonteiset toimet sekä työmenettelyiden ja työkalujen kehittämiseen liittyvät
toimet.
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4.4.1 Säteilytasojen minimoiminen
Vuonna 1994 Loviisa 2:n primääripiiri dekontaminoitiin, sillä sen säteilytasot olivat
kasvaneet erittäin korkeiksi. Dekontaminaation avulla looppien pinta-annosnopeus saatiin
laskemaan tasolta 1,9 mSv/h tasolle 0,38 mSv/h. Annosnopeus laski siis noin viidennekseen
dekontaminaatiota edeltävästä tasosta. Säteilytasojen minimointiin tähtäävien tekojen
vaikutusta käsitellään työssä tarkemmin kappaleessa 5.3.
4.4.1.1 Vesikemian optimointi
Vesikemian optimoinnilla on merkittävä osuus laitoksen säteilytasojen minimoimisessa ja
vakaina pitämisessä, ja sitä kautta myös vesi- ja ilmapäästöjen minimoinnissa (Kontio et. al.,
2018, 5). Vesikemian tavoitteena on pitää ydinpolttoaineen suojakuori eheänä, minimoida
korroosiota primääripiirin komponenttien pinnalla, sekä hallita primääripiirin säteilytasoja.
Reaktorin tehoa säädetään boorihapolla. Boorin happamuutta kompensoidaan lisäämällä
veteen

kaliumhydroksidia.

Sopivalla

kalium-boorivesikemialla

pidetään

primäärijäähdytteen korkealämpötila pHT-arvo sellaisella alueella, missä primääripiirin
materiaalien korroosio, korroosiotuotteiden kasvaminen ja aktivoituminen ovat minimissään
käyttöjakson aikana. Alhaisempi pHT-arvo aiheuttaisi korroosiotuotteiden saostumisen
polttoaineen pinnalle, missä ne aktivoituisivat. Korkeammalla pHT-arvolla taas
aktivoituneet korroosiotuotteet liukenisivat polttoaineen pinnoilta. Vedyn radiolyysissä
syntyvän hapen ja muiden hapettavien aineiden sitomiseen käytetään ammoniakkia.
Ammoniakilla säädetään samalla myös primääriveden puhdistuslaitoksen toimintaa
kaliumpuskurina. (Mäkinen, 2019a, 4).
Ajettaessa

laitosta

alas

vuosihuoltoa

varten

jäähdytteeseen

irtoaa

ja

liukenee

korroosiotuotteita, jotka on parhaan mukaan puhdistettava aktivointituotteiden määrän
hillitsemiseksi. (Mäkinen, 2019a, 18). Mahdollisen polttoainevuodon yhteydessä
primääripiirin veteen voi vapautua myös polttoaineessa syntyviä fissiotuotteita, jodia ja
jalokaasuja Puhdistus tehdään alasajossa TC- ja TE-järjestelmillä. Korroosio- ja
fissiotuotteita pystytään poistamaan vedestä TC-järjestelmällä. TE-järjestelmä osallistuu
primääripiirin puhdistukseen sekä jodin poistoon jäähdytteestä. (Mäkinen, 2019a, 5-6).
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Vuoden 2019 vuosihuolloissa TC-järjestelmään asennettiin pumppauslinja, jonka avulla TCkiertoa voidaan ylläpitää, vaikka pääkiertopumput eivät ole päällä. Järjestelmäuudistuksen
odotetaan laskevan säteilytasoja ja siten myös annoskertymää. Muutoksen tavoitteena on
poistaa erityisesti hopeaa primäärijäähdytteestä, minkä johdosta joka vuosihuollossa
tehtävään reaktorikuilun pesutyöhön odotetaan kuluvan vähemmän aikaa, minkä odotetaan
lyhentävän vuosihuollon kestoa tunneilla. (Martin, 2018, 4).
TC-muutostyön oletetaan olevan hyödyksi myös polttoainevuodon tapauksessa. Ennen TCmuutostyötä, TC-järjestelmän toiminta perustui kokonaan pääkiertopumppujen tuottamaan
paine-eroon, eikä sitä voitu käyttää pääkiertopumppujen ollessa pois päältä. Laitoksen alasajon yhteydessä käynnistetään TE-puhdistuskierto, jolla puhdistetaan primääripiirin vettä
niin kauan, että primääripiirin jodi-pitoisuus laskee alle määrätyn rajan. Puhdistuskierto
käynnistetään noin 5 - 6 barin paineessa. Saavutettaessa määrätty raja, piirin paine lasketaan
0 bariin. Ennen vuoden 1995 revisiota Loviisa 2:lla havaittiin poikkeuksellisen monen
polttoainesauvan vuotavan, ja fissiotuotteita vapautui primääripiirin veteen vuotavista
sauvoista (Teräsvirta, 1995, 1, Kekkonen, 2015, 121). TE-puhdistuskierron yhteydessä
toistui useaan kertaan ilmiö, jossa paineen laskettua 0 bariin, vuotavasta polttoaineesta
vapautui lisää jodia piiriin, jolloin TE-puhdistuskierto piti aloittaa alusta ja paine nostaa
takaisin 5 - 6 bariin. Vastaavassa tilanteessa uudella TC-järjestelmän muutoksella jodin
suodatusta voidaan suorittaa TC-järjestelmällä TE-kierron lopettamisen jälkeen ilman piirin
paineennostoa. Tästä on arvioitu koituvan vähintään 2 vuorokauden aikasäästö
vuosihuoltoon, jos samanlainen tilanne toistuisi tulevissa vuosihuolloissa. (Kvarnström,
2020). Kuva 4.1 esittää vuoden 1995 revisiossa havaitut piikit fissiotuotteiden vapautuessa
vuotavista polttoainenipuista.
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Kuva 4.1. Fissiotuotteiden vapautuminen vuoden 1995 revisiossa Loviisa 2:lla. (Kvarnström, 2020)

Vuosihuollon aikana puhdistetaan myös reaktori- ja polttoainealtaan vettä erillisillä
suodatusjärjestelmillä.

Reaktorialtaan

vettä

puhdistetaan

mekaanisella

suodatusjärjestelmällä, ja latausaltaan vettä ioninvaihtosuodattimilla. Järjestelmien tarkoitus
on poistaa altaiden veteen kulkeutuneita ja mahdollisesti seuraavassa käyttöjaksossa
aktivoituvia partikkeleita, ja siten ennaltaehkäistä aktiivisuuden kasvua primääripiirissä
tulevaisuudessa. (Kontio et. al., 2018, 5). Reaktorialtaan puhdistuslaitteistoa koekäytettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2002. (Kinnunen, 2002, 3).
Ylösajossa primääripiirin vesi puhdistetaan mahdollisimman hyvin TC50-suodattimilla
uudella

vuosihuollon

aikaisella

puhdistuskierrolla.

Ennen

pääkiertopumppujen

käynnistämistä ammoniakkia syötetään ylösajon aikana veteen muodostuneen korroosiota
aiheuttavien hapen ja muiden hapettavien aineiden sitomiseksi (Mäkinen, 2019a, 4, Buddas,
2019 27). Pääkiertopumppujen käynnistyksen jälkeen piiriin syötetään hydratsiinia veteen
liuenneen hapen poistamiseksi. Pääkiertopumppujen käynnistyksen jälkeen TC-kierto
otetaan myös

käyttöön korroosiotuotteiden poistamiseksi

primääripiirin

vedestä.

Primääripiirin lämpötilan ylittäessä 165 °C TC10- ja tarvittaessa TC50-suodattimien
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kationihartsit kyllästetään ammoniakilla ja kaliumilla. Kyllästämisen tavoitteena on, että
primäärijäähdytteen ammoniakki/kalium-tasapaino on saavutettu ennen kuin reaktori on
täydellä teholla. (Mäkinen, 2019a, 19). Näin taataan samalla veden tasaiset pHT-arvot
ylösajossa.
4.4.1.2 Materiaalin aktivoituminen
Tietyt materiaalit aktivoituvat herkemmin ja aiheuttavat suurempia säteilyannoksia kuin
toiset materiaalit. Tietyn nuklidin aiheuttamaan annosnopeuteen vaikuttaa nuklidin
puoliintumisaika, hajoamistyyppi ja hajoamisessa vapautuvan säteilyhiukkasen energia.
Ongelmallisimpia ovat pitkäikäiset ja hajotessaan korkea energisiä hiukkasia vapauttavat
nuklidit. Tällaisia materiaaleja tulee välttää etenkin primääripiirin veden kanssa
kosketuksissa olevien komponenttien rakennusmateriaaleina sekä ehkäistä niiden
kulkeutuminen primääripiiriin. Vältettäviä aineita ovat muun muassa koboltti, antimoni ja
hopea, ja esimerkiksi kobolttipitoisuudelle komponenttien rakenneaineessa on määritelty
ylärajaksi 0,05%. Joidenkin järjestelmien kohdalla tai osissa niistä voidaan sallia rajaarvoksi < 0,2%. Tällöin on otettava huomioon määritetty maksimi pinta-ala, jota
pienemmillä pinta-aloilla korkeampaa rajaa voidaan soveltaa. (Laadunvalvonta, 2018, 8,
Javanainen et. al., 2019, 25). Myös hopean ja antimonien määrään rakenne- ja tarveaineissa
kiinnitetään huomioita. Laitoksella käytössä oleva turvaluokiteltujen tarveaineiden (TLTA)
ohje muiden kriteerien ohella rajoituksia primääripiirien päätyessään mahdollisesti
aktivoituville ja siten säteilytasoja nostaville aineille, kuten koboltille, hopealla ja
antimonille. TLTA-ohje sisältää rajoja myös muille aineille, jotka voivat aiheuttaa
korroosiota. (Leppänen, 2019, 3, 10).
1990-luvun alkupuolella todettiin antimonin isotooppien Sb-122 ja Sb-124 aiheuttavan noin
50% pääkiertopiirien ympäristön annosnopeudesta. Vuosien 2008 – 2012 aikana antimonin
alkuperää tutkittiin, ja sen todettiin olevan peräisin pääkiertopumpuissa käytettävistä
tiivisteistä. Antimonien määrä saatiin osaltaan vähenemään vuonna 2011 toteutetulla
laitosmuutoksella, jossa pääkiertopumppujen kaulan huuhteluvedet alettiin ohjaamaan
viemäröintijärjestelmään. Muutoksella estettiin pääkiertopumpun tiivisteestä irtoavan
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antimonin rikastuminen primääripiirin veteen. (Martin, 2011, 3). Samaan aikaan tutkittiin
vaihtoehtoja korvaavalle tiivistemateriaalille. Korvaavan tiivistemateriaalin tutkimusten
jälkeen aloitettiin projekti käytössä olevien tiivisteiden korvaamiseksi antimonivapailla.
Vuosihuollossa

2012

vaihdettiin

pääkiertopumpuntiiviste

yhteen

pumppuun,

ja

vuosihuolloissa 2013 ja 2014 muihinkin pumppuihin. Tiivistepakettien vaihto on vähentänyt
antimonin määrää piirissä merkittävästi, mikä näkyy säteilytasojen madaltumisena. (Kontio
et. al., 2018, 5 – 6)
Prosessiin kuulumattomien aineiden ja esineiden päätymistä prosessiin ehkäistään
irtokappaleiden hallinnalla ja käyttämällä vain turvaluokiteltuja tarveaineita (TLTA).
Toimintojen tavoitteena on estää polttoaineen vaurioituminen vieraan esineen toimesta, sekä
vieraan aineen aktivoituminen reaktorissa. (Kontio et. al., 2018, 6)
4.4.2 Töiden ajoitus ja työmenetelmät
Valvonta-alueen töitä ennakkosuunnitellessa pyritään ottamaan huomioon työryhmän
kokemus kyseisestä työstä ja valvonta-alueella työskentelystä. Tarkoituksenmukaista on
valita työhön henkilöitä joilla on kokemusta työstä, ja joiden voidaan odottaa kykenevän
työmenetelmien kehittämiseen. (Kontio et. al., 2018, 6). ALARA-periaate on otettava
huomioon jo töiden suunnitteluvaiheessa (Villikka, 2017, 8).
Säteilyolosuhteet voivat vaihdella huomattavasti prosessitiloissa etenkin vuosihuolloissa.
Esimerkiksi pääkiertoputkiston vesittäminen voi kohottaa säteilytasoa putken pinnalla 30 –
50 % (Kontio et. al., 2018, 7). Töiden ajoitusta suunnitellaan myös laajemmassa skaalassa
vuosihuoltojen

keston

mukaan.

Pitkissä

neli-

ja

kahdeksanvuotisvuosihuolloissa

lyhytikäisten nuklidien puoliintuminen näkyy säteilytasojen laskuna selkeämmin kuin
lyhyissä vuosihuolloissa, ja säteilytasot voivat laskea vuosihuollon alusta loppuun paikoin
jopa 25%. On siis perusteltua suunnitella työt tehtäväksi pitkiin vuosihuoltoihin, jos muut
tekijät sen sallivat, sillä silloin töitä päästään tekemään matalammissa säteilytasoissa kuin
lyhyen vuosihuollon aikana. Suuret säteilysuojat TC-lämmönvaihtimille tulee rakentaa
välittömästi alasajon jälkeen, sillä lämmönvaihtimien säteilytasot ovat heti reaktorin
alikriittisyyden jälkeen alhaiset, mutta kasvavat nopeasti huippuunsa korroosiotuotteiden
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piiriin liukenemisen johdosta, jonka jälkeen lähtevät hiljalleen puoliintumaan. (Kontio et.
al., 2018, 8). Kuva 4.2 esittää TC-lämmönvaihtimien säteilytason trendin laitoksen alasajon
jälkeen.

Kuva 4.2. TC-lämmönvaihtimien säteilytasojen kehittyminen laitoksen alasajon jälkeen (Kontio et.
al. 2018, 8).

Työmenetelmiä kehittämällä ja työvälineitä parantamalla voidaan vaikuttaa työn kestoon ja
altistuksen alaisuudessa vietettyyn aikaan ja siten vaikuttaa säteilyannoskertymiin.
Annoskertymiin vaikuttavista työvälinehankinnoista esimerkkejä ovat reaktorin painesäiliön
kannen korjaustöissä käytettävä säteilysuojattu henkilönostin, reaktorikuilun seinien
pesulaite ja reaktorin laippatason kierrereikien puhdistuslaite. Esimerkkejä kehittyneistä
työmenetelmistä ovat TC-lämmönvaihdinten alikriittisyyden jälkeinen välitön lyijytys,
magnetiitin

poisto

höyrystimen

ulkopuolelta

sekä

riskiperusteinen

määräaikaistarkastusohjelma (eng. Risk-Informed In-Service Inspection, RI-ISI) (Kontio et.
al.

2018,

10).

RI-ISI-ohjelmassa

kohteiden

tarkastustarve

määräytyy

kohteen

vikaantumistodennäköisyyden ja vikaantumisen seurauksien perusteella (IAEA, 2010, 2).
Ohjelman myötä tarkastuskohteiden määrä säteilevissä kohteissa on laskenut, mikä
puolestaan näkyy säteilyannoksissa.
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5

SÄTEILYSUOJELUN

OPTIMOINTI

JA

OPTIMOINNIN

MITTARIT
Säteilysuojelun optimointi ei ole säteilyannoksen minimoimista. Optimoitu säteilysuojelu
on arvioinnin tulos, joka tarkasti tasapainottelee säteilyaltistuksesta koituvan haitan ja
yksilöiden säteilysuojeluun käytössä olevia resurssien välillä. Täten paras vaihtoehto ei aina
ole se, jolla saavutetaan matalin annos. (ICRP, 2007, 92).
Vuosittaista tai vuosihuoltokohtaista seurantaa Loviisan voimalaitoksilla voidaan toteuttaa
kertyneen annoksen ja kontaminaatiotapausten suhteen. Vertailu tässä työssä keskittyy
vuosihuoltoihin sillä vuosihuolloista aiheutuu lyhyemmällä aikavälillä suhteessa suuremmat
annokset, kuin käyttöajasta. Vuosihuoltojen vertailussa taas on otettava huomioon
vuosihuollon pituus tai tyyppi, sekä mahdolliset vuosihuoltokohtaiset laajat työt.
Säteilysuojelun optimoinnissa annoksen suhteen oleellisia mittareita ovat kollektiivisen
annoskertymän ja henkilöannosten trendi. Kontaminaatiotapauksissa hälytysten suhde
kaikkiin hälytyksiin, eli kontaminaatioprosentti on kontaminaationhallinnan optimoinnin
kannalta

oleellinen

mittari.

henkilökontaminaatiotapaukset

Kontaminaationhallinnassa
ja

tavoitteena

kontaminaation

on

estää

leviäminen.

Kontaminaationhallintatoimet, erityisesti siivoustoimet tyypillisesti lisäävät hieman
kollektiivista annosta, mutta voivat estää potentiaalisesti suurien henkilöannosten
aiheutumisen.
Säteilysuojelun ennakkosuunnittelussa käytetään apuna annosarvioita. Annosarvioiden
paikkansapitävyys lisää säteilysuojelusuunnittelun luotettavuutta perusteltaessa mahdollisia
uusia säteilysuojelutoimenpiteitä, jotka mahdollisesti vaatisivat lisäresursseja, tai
perusteltaessa jonkun säteilysuojelullisen toimen soveltuvuuskelpoisuutta. Luotettavilla
annosarvioilla varmistetaan myös osaltaan, ettei kollektiiviset tai henkilöiden annosrajat
pääse ylittymään.
Tärkeä, mutta ei niin helposti mitattavissa oleva optimoinnin keino on säteilyasioiden
huolellinen perehdyttäminen kaikille töihin liittyville osapuolille. Koulutuksen laatu ja
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jalkauttaminen työntekijöille heijastuu kontaminaatio- ja annostilastoihin, mutta sen osuutta
on vaikea määrittää. Joka vuosi osa vuosihuoltotyöntekijöistä tulee ensimmäistä kertaa
säteilytyöhön. Jos työntekijä saa koulutuksen perusteella väärän käsityksen säteilysuojelun
merkityksestä ja säteilyn terveyshaitoista, voivat vaikutukset olla kauaskantoiset.
Epäonnistunut koulutus tai koulutuksen sisäistäminen voi ilmetä äärimmäisissä tapauksissa
säteilypelkona tai säteilyn haittavaikutusten vähättelynä. Työntekijät oppivat toimintatapoja
säteilysuojelun lisäksi myös kollegoiltaan. Esimerkiksi vuoden 2019 vuosihuollossa
ensimmäistä kertaa valvonta-alueella työskennellyt työntekijä oli kontaminoinut itsensä.
Työntekijä meni suihkuun jo ennen mittausta, koska kaikki muutkin työryhmän jäsenet
menivät, eikä siis vielä tiennyt olevansa kontaminoitunut. Suihkun jälkeen monitorimittaus
paljasti henkilöllä sisäisen kontaminaation, jonka epäiltiin aiheutuneen juuri suihkun aikana
elimistöön kulkeutuneesta aktiivisesta partikkelista. Jos kontaminaatio olisi havaittu ennen
suihkua, oli mahdolliset korkea-aktiiviset hiput ehditty poistamaan hallitusti ennen suihkua.
Jos huonot käytännöt jäävät elämään jonkun työntekijän tai työryhmän toimintatavoissa,
periytyy se helposti uusille työryhmään tuleville työntekijöille. Koulutuksen onnistumista
tarkastellaan

lähinnä

vertailemalla

koulutusten

sisältöä

lain

vaatimuksiin,

sekä

kansainvälisellä tai laitosten välisellä vertailulla.

5.1 Työn suorittajien säteilykoulutus
Kaikille

valvonta-alueella

työskenteleville

on

annettava

säteilysuojelua

koskeva

tulokoulutus, jolla annetaan työntekijälle tietoa säteilylainsäädännöstä sekä edellytykset
oikeaoppiseen työskentelyyn valvonta- ja tarkkailualueilla. Tulokoulutuksen tulee antaa
edellytykset

johdonmukaiseen

ja

turvallisuusnäkökohtien

mukaiseen

toimintaan

odottamattomissa tilanteissa. Työntekijällä on velvollisuus huolehtia omasta ja muiden
säteilyturvallisuudesta. Tätä velvollisuutta tulee korostaa tulokoulutuksessa ja ohjeiden
antamisen yhteydessä. Tulokoulutus tulee antaa kaikille valvonta-alueella työskenteleville
työntekijöille kansallisuudesta ja kielestä riippumatta. Kielitaito on otettava huomioon
koulutuksessa siten, että työntekijät ymmärtävät säteilysuojelun kannalta keskeisimmät
merkinnät laitoksella. Työntekijän on osoitettava kirjallisessa tai tietokonepohjaisessa
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kokeessa säteilyturvallisuustietojensa riittävyys. Tulokoulutuksen laajuinen koulutus on
järjestettävä vähintään kolmen vuoden välein. (YVL C.2, 2019, 4.3 § 414 – 418).
Kunnossapitohenkilöstölle ja tekniselle tukihenkilöstölle, mukaan lukien toimittajat, on
annettava käytännön koulutusta jolla valmistaudutaan ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta
tärkeiden töiden ja tehtävien suorittamiseen (YVL A.4 § 326). Ulkopuolisen työntekijän
työnantajan on huolehdittava osaltaan työntekijän koulutuksen toteuttamisesta ja
perehdytyksestä tehtäviinsä, sekä mahdollisesta täydennyskoulutuksesta. (Säteilylaki
9.11.2018/859, 103 § 1).
Työsuoritusten on oltava suunniteltuja, ja ne on tehtävä ohjatuissa olosuhteissa.
Työntekijälle on annettava työhön vaadittava koulutus ja ohjeet ennen työn aloittamista
(YVL A.3, § 605). Sellaisille henkilöille joiden työ vaikuttaa merkittävästi säteilysuojelun
tuloksiin (esimerkiksi työnsuunnittelu) on annettava erityistä säteilysuojelukoulutusta. Tämä
koskee sekä urakoitsijoita että laitoksen omaa henkilöstöä. (YVL C.2 § 420).
Työnsuunnittelu ja säteilysuojelu huolehtivat yhdessä, että säteilysuojelun kannalta
vaativien työkohteiden työvaiheet käydään läpi tai niitä harjoitellaan ennen töiden aloitusta.
(YVL C.2 421).
Säteilysuojeluhenkilöstön ammattitaitoa ja organisaation toimintaa on jatkuvasti kehitettävä.
Vakituisen

säteilysuojeluhenkilöstön

on

ymmärrettävä

tehtäviensä

edellyttämät

säteilysuojelumääräykset ja -toimenpiteet sekä osattava käyttää säteilysuojelussa tarvittavia
tietojärjestelmiä,

välineitä

ja

laitteita.

Taidot

on

pystyttävä

osoittamaan

kuulustelutilanteessa. (YVL C.2 § 419). Säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä
työntekijöiden säteilysuojelukoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarpeen määrittelyssä ja
koulutuksen suunnittelussa (Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 22.11.2018/1034,
18 § 1, 9)
Säteilysuojelun

täydennyskoulutusta

on

annettava

säteilytoimintaan

osallistuvalle

työntekijälle vähintään viiden vuoden jaksoissa. Täydennyskoulutuksen tulee painottua
kunkin tehtävän säteilyturvallisuuteen liittyviin erikoispiirteisiin, sekä kyseisen toiminnan
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säteilyturvallisuuteen vaikuttaviin muutoksiin ja uusimpaan tietoon (Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus ionisoivan säteilyn käytöstä 22.11.2018/1044, 7 § 1).
5.1.1 Säteilysuojelukoulutus Loviisassa
Loviisan voimalaitoksella työskenteleville annettava tulokoulutus koostuu yleisosasta ja
säteilyosasta. Kulkuluvan saanti edellyttää yleisosan suorittamista ja valvonta-alueella
työskentely sekä dosimetrin saanti säteilyosan suorittamista. Tulokoulutuksen säteilyosassa
käsitellään säteilyä voimalaitoksella, säteilyn yksiköitä, säteilyn terveysvaikutuksia,
työskentelyä valvonta-alueella ja suojautumisen perusteita (Holmberg et. al., 2018, 15 – 16).
Säteilyosion tavoitteeksi esitetään, että koulutuksen jälkeen koulutettava ymmärtää oman
työnsä merkityksen säteilyturvallisuuden kannalta, osaa toimia säteilyturvallisuuteen
liittyvissä yllättävissä tilanteissa sekä ymmärtää suoran säteilyn ja kontaminaation välisen
eron ja osaa soveltaa tietoa säteilytyössä. (Fortum, 2019, 2).
Työryhmäkohtaista syventävää säteilysuojeluperehdytystä Loviisan voimalaitoksella
annetaan

tunnistetuille

työryhmille,

joiden

työssä

esiintyy

tavallista

suurempi

henkilökontaminaation, kontaminaation leviämisen tai merkittävän suuren henkilöannoksen
riskejä. Tällaisia työryhmiä ovat esimerkiksi työnsuunnittelu, laboratoriotyöt ja polttoaineen
käsittelijät. Koulutuksen sisältö riippuu pitkälti työryhmästä. (Mattila, 2015, 5).
Työryhmäkohtaista syventävää koulutusta annetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti tarpeen
mukaan, ja systemaattista koulutusohjelmaa muiden työryhmien säteilysuojelukoulutuksen
syventämistä varten ei ole.
Säteilysuojeluorganisaation

vakituiset

säteilyvalvojat

sekä

osa

määräaikaisista

säteilyvalvojista koulutetaan henkilökohtaisen peruskoulutussuunnitelman mukaan, mikä
antaa valvojille valmiudet työskennellä itsenäisesti ja varmistaa tarvittavan osaamisen
omassa

työssä

Loviisan

voimalaitoksella.

Perehdytys

muodostuu

omatoimisesta

teoriakoulutuksesta ja ohjatusta käytännön harjoittelusta. (Mattila, 2017a, 3). Kaikille
säteilyvalvojille koulutettaviin yhteisiin osa-alueisiin kuuluu mm. laitostuntemusta,
kontaminaationmittaustavat ja -rajat, laitoksella käytössä olevien säteilymittarien käyttö,
kiinteiden säteilymittausjärjestelmien tulosten tulkinta ja säteilysuojelussa käytössä olevien
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järjestelmien peruskäyttö. Yhteisten osa-alueiden lisäksi säteilyvalvojille koulutetaan omat
tehtäväkohtaiset osa-alueet esimerkiksi ympäristön säteilymittauksiin tai dosimetriaan
liittyen. (Mattila, 2017b, 2 – 3).
5.1.2 Vertailu kansallisesti ja kansainvälisesti
Paksin voimalaitoksella Unkarissa on käytössä neljä VVER-440-tyyppistä reaktoria.
Laitoksella tehtävät työkokonaisuudet vastaavat siis suurelta osin Loviisassa tehtäviä töitä.
Laitokselle tehtiin vuonna 2007 Centre D'Etude Sur L'Evaluation De La Protection Dans Le
Domaine Nucleaire:n (CEPN) toimesta benchmarkkaus, jossa laitoksen toimintatapoja ja
menettelyjä selvitettiin. Kappaleen tiedot ovat peräisin benchmarkkauksesta tehdystä
dokumentista.
Paksin valvonta-alueelle töihin tulevan työntekijän koulutukseen kuuluu kolmepäiväinen
säteilysuojeluosio. Säteilykoulutus koostuu kahdesta teoriapäivästä ja yhdestä käytännön
harjoittelun päivästä laitoksen harjoituskeskuksessa. Käytännön harjoituksissa työntekijät
opettelevat käyttämään säteilysuojelun välineitä. Koulutuksen päätteeksi on koe joka tulee
läpäistä päästäkseen valvonta-alueelle töihin. Jos koe epäonnistuu kaksi kertaa peräkkäin,
tulee työntekijän päästä läpi suullinen tentti jota valvoo koulutusorganisaation ja
säteilysuojelun edustajat. Jos suullinenkin tentti epäonnistuu, ei työntekijä pääse töihin
alueelle. Koetta varten jaetaan opiskeltavaksi 120 kysymyksen kysymyspankki, josta
kysytään kokeessa 15 kysymystä. Näistä 15 kysymyksestä 80% tulee saada oikein
läpäistäkseen kokeen. (CEPN, 2008, 9)
Säteilysuojeluhenkilökunnan lisäksi Paksin voimalaitoksella työskentelee niin sanottuja
nimettyjä työntekijöitä, joille annetaan edellä mainitun koulutuksen lisäksi kahden viikon
lisäkoulutus joka on jaettu teoriaosaan ja käytännön osaan laboratoriossa. (CEPN, 2008, 9).
Nimettyinä työntekijöinä on sekä urakoitsijoita että laitoksen omia työntekijöitä. Nimetyt
työntekijät ovat muiden työryhmien jäseniä ja toimivat yhdyshenkilöinä säteilysuojelun ja
muiden työryhmien välillä. Nimetyt henkilöt ottavat kantaa säteilysuojeluun osallistumalla
säteilykoulutuksen suunnitteluun, annosarvioiden tekemiseen yhdessä, antamalla ehdotuksia
laitoksen säteilysuojeluohjeistukseen ja tarkastamalla laitoksen sisäisten ohjeistuksen
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toteumista omassa jaoksessaan. (CEPN, 2008, 3-4). Erityisesti annosarvioiden teossa
nimetyillä henkilöillä on suuri rooli. Nimetyt henkilöt suunnittelevat annosarviot yhdessä
säteilysuojeluinsinöörin kanssa, ja arvioivat erityisesti altistuksen alaista työaikaa työn
varsinaisilta suorittajilta keräämiensä tietojen avulla.
Paksin laitoksella säteilysuojelukoulutusta tarjotaan enemmän, ja työryhmiä otetaan
aktiivisesti mukaan säteilysuojeluun liittyvään päätöksentekoon ja suunnitteluun. Paksin
laitoksella on kuitenkin Loviisaan verrattuna käytössä huomattavasti suuremmat
säteilysuojeluresurssit. Vuonna 2007 Paksin laitoksella työskenteli säteilysuojelujaostossa
67 laitoksen omaa henkilöä, ja 15 urakoitsijaa. (CEPN, 2007, 2). Paksissa on neljä
laitosyksikköä, kun Loviisassa on vain kaksi. Paksissa työskentelee siis säteilysuojelussa
laitosyksikköä kohti hieman yli 20 henkilöä, kun Loviisan säteilysuojelussa työskentelee
vakituisesti yhteensä 13 henkilöä eli 6 - 7 henkilöä laitosyksikköä kohti. On vaikea arvioida,
kasvaako henkilöstön tarpeen määrä lineaarisesti laitosyksiköiden määrän tai koon kanssa,
mutta

Loviisassa

vaikuttaisi

silti

työskentelevän

suhteellisesti

vähemmän

säteilysuojeluhenkilöstöä. Paksin laitoksella säteilysuojelu työskentelee myös kolmessa
vuorossa, kun Loviisassa käyttöjakson aikana työskennellään vain päivävuorossa.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tarjoama säteilysuojelukoulutustarjonta on pääpiirteittäin
samankaltainen Loviisan koulutustarjonnan kanssa. Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa
tarjotaan säteilysuojelun jatkokoulutusta valvonta-alueella paljon työskenteleville, muun
muassa työnsuunnittelijoille ja sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään avaimia
oransseihin ja punaisiin huoneisiin. Loviisassa työntekijän on mahdollista anoa esimieheltä
avainta, joka oikeuttaa kulun oransseihin huonetiloihin. Punaisten huonetilojen avaimia ei
jaeta, vaan säteilyvalvojan tulee olla aina mukana. (Hyypiä, 2018, 12). Jatkokoulutus
käsittelee muun muassa säteilyn teoriaa, säteilyn vaikutuksia, ympäristön säteilylähteitä,
laitoksella esiintyviä annosnopeuksia ja altistustilanteita, suojautumista eri säteilylajeja
vastaan ja säteilyn mittausta, ottaen huomioon erityisesti eri alojen ammattilaiset ja heidän
tarpeensa säteilytöissä. Koulutus toteutetaan luokkahuonekoulutuksena ja kerrataan kolmen
vuoden välein. Erikoistuneempia perehdytyksiä tai koulutuksia työryhmille pyynnöstä, tai
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tarpeen ilmetessä. Tällaiset koulutukset ovat kuitenkin kohtalaisen harvinaisia. (Laukkanen,
2020).
STUK järjestää aika-ajoin syventävän säteilysuojelukoulutus-kurssin, jolle on osallistuttu
molemmilta sekä Olkiluodosta että Loviisasta.

5.2 Kontaminaatiotapaukset ja -hallinta
Kontaminaatiotapaukset voivat aiheuttaa ylimääräistä annosta, ja korkeat kontaminaatiot
iholla voivat aiheuttaa potentiaalisesti ihovaurioita. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin todella
harvinaisia, ja toistaiseksi säteilyn aiheuttamaan ihovaurioon johtaneita tapauksia ei ole
tiettävästi Suomessa tapahtunut. Kontaminaation joutuessa kehon sisään nielun tai
hengityksen kautta aiheutuu kontaminaatiosta sisäistä annosta. Eri nuklidit kehoon sisään
joutuessaan kerääntyvät eri elimiin eri tavalla. Toiset nuklidit viipyvät elimistössä verrattain
lyhyen ajan, kun toiset saattavat nuklidit saattavat viipyä viikkoja tai kuukausia elimistössä.
Saadun sisäisen annoksen suuruus riippuu siis nuklidista ja aktiivisuuden määrästä.
Tehtäessä töitä joissa on kontaminaatioriski, kontaminaatiotasot määritetään ennen töiden
aloittamista. Tasot ilmoitetaan työn tekijöille, ja säteilyvalvonta määrää työhön tarvittavat
suojavarusteet. Kontaminaatioriski esiintyy tyypillisesti avatessa prosessijärjestelmiä, jotka
ovat jollain tavalla yhteydessä primääripiiriin, tai käsitellessä työkaluja tai laitteita jotka ovat
olleet kosketuksissa primääripiiriin. Kontaminaatio voi kulkeutua kohteista henkilöihin
huolimattoman suojavarusteiden käytön tai huolimattomien työskentelymenetelmien
seurauksena. Henkilökontaminaatiotapaukset havaitaan tyypillisesti valvonta-alueelta
tarkkailualueelle

poistuttaessa

suoritettavassa

PRE-monitori-mittauksessa.

Jos

kontaminaatio on läpäissyt valvonta-alueen perussuojavarustuksena käytettävän haalarin ja
siirtynyt henkilön iholle, voidaan ihokontaminaatio havaita vielä tarkkailualueelta
poistuttaessa EXIT-monitori-mittauksessa.
Kontaminaatiotapauksista on saatavilla dataa vuodesta 2006 lähtien, jolloin nykyinen
henkilömonitorointijärjestelmä otettiin käyttöön. Henkilömonitoroinnissa on käytössä
Central Monitoring System-järjestelmä (CeMoSys), johon jokainen henkilömonitorimittaus
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tallentuu. Vuodesta 2006 eteenpäin on EXIT-monitorien ja vuodesta 2012 eteenpäin PREmonitorien

mittaustietoihin

tallentunut

mitattavan

henkilön

työpaikan

antama

henkilökohtainen numerotunnus, ID-koodi. Tämä mahdollistaa mittausten yksilöimisen
tietylle henkilölle.
Kuva 5.1 esittää PRE-monitorien hälytysprosentit seisokeittain. Kuva 5.2 esittää EXITmonitorien hälytysprosentit seisokeittain. Kuvissa lyhenne ”HI” viittaa korkeaan
kontaminaatiohälytykseen. Hälytys on määritelty korkeaksi, jos yksikään henkilömonitorin
detektoreista mittaa 800 Bq ylittävän määrän kontaminaatiota mitattavassa. Kuvaajissa on
PRE-monitorimittausten osalta pystytty poistamaan monitoritesteistä ja muista syistä
aiheutuneet väärät hälytykset vuodesta 2012 eteenpäin. Ennen vuotta 2012 esiintyvät
"tuplat" kuvaavat näitä vääriä hälytyksiä. EXIT-monitorien osalta vastaava korjaus
pystytään tekemään koko tarkastelujaksolle. Ennen vuotta 2012 on esitetty arvio väärien
hälytysten aiheuttamasta erosta hälytysprosentteihin.
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Kuva 5.1. Loviisa 1 ja -2 PRE-monitorien hälytysprosentit vuosihuolloittain.
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Kuva 5.2. Loviisa 1 ja -2 EXIT-monitorien hälytysprosentit vuosihuolloittain.

Kontaminaatiotapausten

hälytysprosentit

ovat

pienentyneet

tarkastelujaksolla

huomattavasti. Vuosihuoltotyyppien erot eivät ole kontaminaatiotilastoissa yhtä selvästi
näkyvissä kuin annostilastoissa. Vuoden 2006 korostunut PRE-kontaminaatioiden määrä
Loviisa 2:lla verrattuna Loviisa 1:een selittyy seisokissa tapahtuneella laajalla
kontaminaation leviämisellä dekontaminointikeskuksesta (KT 32, 2006). Kontaminaation
väheneminen piirissä osaltaan hieman vähentää kontaminaatiotapauksien määrää.
Kontaminaatiotapaukset eivät kuitenkaan vähene lineaarisesti johtuen henkilömonitorien
matalista hälytysrajoista. Huomattavasti suurempi vaikutus kontaminaatiotapauksiin on
oikeilla ja huolellisilla työmenetelmillä ja suojavarusteiden oikealla käytöllä. Suoraan
kontaminaatiotilastoissa näkyviä merkittäviä tekijöitä ovat myös sekä säteilyvalvonnan että
työntekijöiden suhtautuminen kontaminaatioon ja työntekijöiden saama säteily- ja
kontaminaationhallinnan koulutus.
Yleinen siisteys vaikuttaa kontaminaatiohälytysten määrään. Vuosina 2018 ja 2019
kontaminaatiohälytyksistä keskimäärin 15 % oli kenkähälytyksiä. Kenkähälytykset
tyypillisesti aiheutuvat kontaminaation leviämisestä lisäkenkärajojen ulkopuolelle.
Lattiapintojen tehokkaampi jatkuvatoiminen puhdistaminen etenkin lisäkenkärajojen ja
kontaminoituneiden tavaroiden läheisyydessä todennäköisesti laskisi kenkähälytysten
määrää.
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5.3 Annoskertymä
Merkittävin tekijä annoksen kertymisessä on piirin kontaminaatiotaso ja siitä aiheutuva
annosnopeus. Laitoksen historiassa on tehty useita toimia kontaminaatiotasojen
pienentämiseksi ja hallitsemiseksi. Toimista osa on jatkuvaluonteisia ja toiset
kertaluontoisia, esimerkiksi laitosmuutoksia.
Kuva 5.3 esittää laitoksen historian aikana vuosihuoltojen aikana kertyneet annokset
laitoskohtaisesti vuosittain, sekä kunakin vuonna mitatut looppien keskimääräiset
annosnopeudet.

Annosnopeustiedot ovat kerätty vuosihuolloittain 36 tuntia reaktorin

alikriittisyyden jälkeen tehtävillä mittauskierroksilla. Kierroksilla mitataan annosnopeus
ennalta määritetyistä pisteistä loopin pinnalta jokaisesta kylmästä ja kuumasta haarasta.
Mittapisteet sijaitsevat höyrystintilan keskeisimmällä kulkureiteillä, joten ne osaltaan
kuvaavat höyrystintilan keskimääräisiä säteilyolosuhteita. Annosnopeudet höyrystintilassa
voivat kuitenkin paikoin poiketa merkittävästi esitetyistä arvoista. Tällaisiin paikkoihin
kulkemista on kuitenkin tavallisesti rajoitettu säteilysuojelun toimesta, tai kohteisiin on
rakennettu lyijysuojauksia mahdollisuuksien mukaan jos alueella tehdään paljon töitä.
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Kuva 5.3. Loviisan voimalaitoksen vuosihuolloissa kertyneet säteilyannokset laitoskohtaisesti.
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Laitoksen toiminnan alussa vuosihuoltoja tehtiin vaihtelevasti. Vuodesta 1988 vuoteen 1997
vuosihuollot

jaettiin

kolmeen

kahdeksanvuotisvuosihuolto.

tyyppiin,

Vuodesta

1997

jotka

olivat

eteenpäin

lyhyt-,

Loviisan

neli-

ja

voimalaitoksella

vuosihuollot on jaettu neljään päätyyppiin jotka ovat polttoaineenvaihtoseisokki, lyhyt
vuosihuolto, 4-vuotisvuosihuolto ja 8-vuotisvuosihuolto. Polttoaineenvaihtoseisokissa
vaihdetaan reaktorin polttoaine sekä tehdään välttämättömät huollot ja korjaukset. Lyhyessä
vuosihuollossa tehdään polttoaineseisokin töiden lisäksi redundanttisten merivesiputkien ja
höyrystimien tuubien tarkastuksia. 4-vuotisvuosihuollossa tehdään lyhyen vuosihuollon
töiden lisäksi höyrystimien sisäosien tarkastuksia, generaattorien ja turbiinien huollot,
kahdeksan vuoden välein tehtävä suojarakennuksen tiiveyskoe, sekä merkittävät investointimuutostyöt. 8-vuotisvuosihuollossa tehdään 4-vuotisvuosihuollon töiden lisäksi primääri- ja
sekundääripiirin painekokeet, sekä reaktorin tarkastuksia. (Nopanen, 2017, 6)
Edellisessä kappaleessa lueteltujen töiden lisäksi vuosihuolloittain voi olla annoksien
kannalta merkittäviä yksittäisiä töitä, joita ei ole voitu tai osattu ennakoida
vuosihuoltostrategiassa. Kuva 5.4 esittää vuosihuolloissa kertyneet annokset vuosittain ja
vuosihuoltotyypeittäin. Ennen vuotta 1988 kertyneet annokset on merkitty kuvaan
harmaalla.
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Kuva 5.4: Vuosihuolloissa kertyneet kollektiiviset annokset vuosittain ja vuosihuoltotyypeittäin.
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Vuosittaisten annoskertymien kehittymisen ja edellä mainittujen säteilysuojelullisten
toimien tehokkuuden selvittämiseksi annoksia on syytä vertailla vuositasolla. Vuosihuollon
kollektiiviseen annoskertymään vaikuttaa altistuksen annosnopeus, altistuksen alaisuudessa
vietetty aika ja altistuneiden työntekijöiden määrä.
Piirin kontaminaatiotasoja on mitattu vuodesta 1993 lähtien niin sanotuilla MARCmittauksilla (Measurement and Analysis of Reactor circuit Contamination). Mittauksia on
suoritettu YA11-haarassa kahdeksasta mittapisteestä, joista neljä pistettä on kuumassa ja
neljä kylmässä haarassa. Lisäksi kontaminaatiotasot on mitattu kahdesta muusta luupista,
jotka Loviisa 1:llä ovat YA12 ja -13, ja Loviisa 2:lla YA12 ja -15. Vuodesta 1996 lähtien
kontaminaatiotasot on mitattu myös höyrystimen vaipan läpi ylimmistä tuubiriveistä
kahdesta höyrystimestä, jotka Loviisa 1:llä ovat YB11 ja -13, ja Loviisa 2:lla YB11, -12 ja
-56. (Kvarnström et. al., 2018, 1). Mittausten tulokset kertovat luuppien nuklidikohtaisesta
kontaminaatiosta. Kuva 5.5 ja Kuva 5.6 esittävät MARC-mittausten perusteella saadut
tulokset YA11-looppien nuklidikohtaiset kontaminaatiotasot 20 vuoden ajalta molempien
laitosten osalta.

Kuva 5.5. Loviisa 1 YA11-loopin kontaminaatiomittausten keskiarvot 20 vuodelta. (Kvarnström et.
al., 2018, 3)
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Kuva 5.6. Loviisa 2 YA11-loopin kontaminaatiomittausten keskiarvot 20 vuodelta (Kvarnström et.
al. 2018, 3)

Molemmilla laitoksilla on näkyvissä vuoden 2013 jälkeen antimonien Sb-122 ja Sb-124
lasku johtuen päätöksestä vaihtaa pääkiertopumppujen tiivisteet antimonivapaisiin
tiivisteisiin. tosin Loviisa 1:lla on tapahtunut jyrkkä lasku antimonien määrässä jo 2011,
johtuen edellä mainitusta pääkiertopumppujen kaulanhuuhteluvesien muutostyöstä. Co-60
määrä on molemmilla laitoksilla ollut tasaisessa laskussa koko tarkastelujakson ajan. Co58:ssa esiintyy enemmän vuosittaista vaihtelua.
Eri nuklideilla on erilainen vaikutus annosnopeuteen riippuen sen energiasta ja
hajoamistavasta. Kuva 5.7 ja Kuva 5.8 esittävät eri nuklidien aiheuttamat vaikutukset
annosnopeuteen 20 vuoden ajalta molempien laitosten osalta.
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Kuva 5.7. Loviisa 1 nuklidikohtaiset laskennalliset annosnopeusvaikutukset 20 vuoden ajalta.
(Kvarnström et. al., 2018, 3)

Kuva 5.8. Loviisa 2 nuklidikohtaiset laskennalliset annosnopeusvaikutukset 20 vuoden ajalta.
(Kvarnström et. al., 2018, 3)

Molemmilla laitoksilla antimonien annosvaikutus on ollut kohtalaisen suuri, etenkin Sb124:n osalta. Antimonien aiheuttama annosvaikutus on kuitenkin merkittävästi laskenut, ja
antimonivapaisiin

tiivisteisiin

siirtyminen

on

nähtävissä

myös

laskennallisten

annosnopeuksien osalta. Myös kobolttien annosvaikutus on pienentynyt vuosien saatossa.
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Kaiken kaikkiaan annosnopeudet ja kontaminaatiotaso primääripiirissä on laskenut, mikä
näkyy selvästi kertyneissä annoksissa. Kontaminaation vähentäminen piirissä on selvästi
tehokas keino vähentää annoksia.
Vuosihuoltotyyppien erilaisuudesta ja laajuudesta johtuen vuosihuoltojen välistä vertailua
on syytä tehdä saman tyyppisten vuosihuoltojen kesken. Saman tyyppiset vuosihuollot ovat
keskimäärin samankaltaisia työmäärien ja vuosihuollon keston suhteen, vaikka
vuosihuoltokohtaisia eroja löytyykin. Tässä kappaleessa käsiteltäviksi seisokkityypeiksi
valitaan polttoaineseisokit johtuen niiden suuremmasta määrästä ja samankaltaisuudesta.
Kuva
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Kuva 5.9: Polttoaineseisokkien annokset ja annosnopeudet vuosien 1997 ja 2019 välillä.

Vuosihuoltojen onnistumisen tarkastelu muutoin kuin annosnopeuden osalta onnistuu
normalisoimalla annosnopeudet jollekin referenssivuodelle. Normalisoinnin tarkoituksena
on saada vuosihuoltoja vertailukelpoisemmiksi työskentelymenetelmien ja säteilyvalvonnan
onnistumisen tarkastelemiseksi poistamalla annosnopeuden vaikutus, sekä arvioida
lähdetermin pienentämisellä saavutettuja annossäästöjä. Normalisoidut annokset kertovat
siis arvion siitä, paljon annosta kunakin vuonna olisi tullut, jos looppien keskiarvoinen
annosnopeus olisi ollut referenssivuoden tasolla. Menetelmä ei kuitenkaan kerro täyttä
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objektiivista totuutta vuosihuollon onnistumisesta säteilysuojelullisessa mielessä johtuen
mahdollisista

eroista

työkohteissa

ja

töiden

määrässä

PA-seisokkien

välillä.

Kontaminaatiota voi myös vuosittain kerääntyä eri määrät muihin komponentteihin kuin
looppeihin, mikä ei looppien keskiarvoisissa mittaustuloksissa juuri näy
Normalisointi

tehdään

normalisointikerroin

jolla

määrittämällä
annoskertymä

jokaiselle

tarkasteltavalle

normalisoidaan

vuosihuollolle

referenssivuoden

tasolle.

Normalisointikerroin lasketaan yhtälöstä

𝑛i =

𝐷̇i
𝐷̇𝑟𝑒𝑓

Missä 𝑛

(5.1)

on annosnopeuden normalisointikerroin

[-]

𝐷̇𝑟𝑒𝑓

on annosnopeus referenssivuonna

[Sv/h]

𝐷̇

on looppien keskiarvoinen annosnopeus

[Sv/h]

Annosnopeuden suhteen normalisoitu annos lasketaan yhtälöstä

𝐷𝑛,i =
Missä D
Dn

𝐷i
𝑛i

(5.2)

on vuosihuollossa kertynyt kollektiivinen annos

[Sv]

on annosnopeuden suhteen normalisoitu annos

[Sv]

Kuva 5.10 esittää PA-seisokkien keskimääräiset normalisoidut kollektiiviset annokset sekä
arvion säteilyn alaisuudessa tehdyistä henkilötyöpäivistä. Henkilötyöpäiviä voidaan arvioida
LOMAX-järjestelmään kerätyillä työmääräinkohtaisilla tiedolla toteutuneista työtunneista,
ja työkohteen huonetilan säteilytiedoista, joita on saatavilla vuodesta 2006 eteenpäin. Työn
katsotaan olevan suoritettu altistuksen alaisuudessa, jos huone jossa työ tehdään on
huoneluokitukseltaan

oranssi

tai

punainen,

eli

huoneen

säteilyn

yleistaso

on

huoneluokitusten perusteella yli 25 µSv/h.
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Kuva 5.10. PA-seisokkien normalisoidut kollektiiviset annokset ja altistuksen alaiset
henkilötyöpäivät.

Normalisoidut annokset ovat keskimäärin laskeneet, vaikka viime vuosina on havaittavissa
pieni nousu.
Kuva 5.11 esittää vuosittain annostarkkailun piirissä olevien henkilöiden määrän ja
kirjausrajan ylittäneiden työntekijöiden määrän, sekä niiden välisen suhteen. Kirjausrajalla
tarkoitetaan yksilön annosrajaa, jonka ylittyessä annos ilmoitetaan säteilyturvakeskukselle
sellaisenaan. Kirjausrajaa pienemmät annokset ilmoitetaan säteilyturvakeskukselle nollaannoksina. Kirjausraja yksilön annokselle on 0,1 mSv. (YVL C.2, 8.2 § 808). Esitetty arvo
kirjausrajan ylittäneiden määrästä on vuosikohtainen. PA-seisokit tehdään molemmilla
laitoksilla samana vuonna, jolloin myös töiden määrä ja laatu laitoksilla on lähtökohtaisesti
samankaltainen. Tällöin tyypillisesti samat työntekijät työskentelevät molempien laitosten
seisokeissa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että yhteinen arvo kirjausrajan ylittäneiden
määrästä molempien vuosihuoltojen ajalta ei juurikaan poikkeaisi laitoskohtaisista määristä.
Lukuja voidaan pitää melko kuvaavina, sillä käyttöjakson työntekijät työskentelevät suurelta
osin myös vuosihuolloissa, ja kirjausrajan ylityksien määrä käyttöjaksolla on suhteellisen
pieni verrattuna vuosihuollon aikana tapahtuviin ylityksiin. Esimerkiksi vuosina 2005 -
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2017 kuukausitasolla tarkasteltuna keskimäärin 7,14 % vuoden kollektiivisesta annoksesta
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kertyi käyttöjakson aikana, ja PA-seisokkivuosina keskimäärin 10,16% (Kontio, 2018a, 9).
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Kuva 5.11. Annostarkkailun piirissä olleiden työntekijöiden määrä, kirjausrajan ylitykset, ja niiden
suhde.

Annostarkkailun piirissä olevien työntekijöiden määrä on keskimäärin hieman kasvanut
vuodesta 1997, mutta kirjausrajan ylitykset ovat siitä huolimatta laskussa. Viime vuosien
trendi on, että vuosittain pienempi ja pienempi osa valvotun alueen työntekijöistä saa
kirjausrajan ylittävän annoksen. Kirjausrajojen ylitysten väheneminen työntekijöiden
määrän kasvaessa voi selittyä hyvällä työsuunnittelulla ja annosten tehokkaammalla
jakamisella henkilöiden kesken, jolloin työntekijän henkilöannos jää keskimäärin
pienemmäksi.
Säteilysuojelun optimointiperiaate ei saa tapahtua yksilönsuojaperiaatteesta tinkimällä, vaan
yksilön saamia annoksia on tarkkailtava, ja annosrajojen ylittymiset ehkäistävä.
Keskimääräinen yksilön saama annos lasketaan jakamalla vuosihuollon kollektiivinen annos
vuosihuoltotyöntekijöiden määrällä yhtälöstä
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𝐷𝑀,i =
Missä 𝐷𝑀
M

𝐷i
𝑀𝑖

(5.3)

on yksilön normalisoitu annos

[Sv/hlö]

on työntekijöiden määrä

[hlö]

Kuva 5.12 esittää vuosihuoltotyöntekijän saaneen keskiarvoisen henkilöannoksen
vuosihuolloittain.
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Kuva 5.12. PA-seisokkien henkilöannokset vuosihuolloittain

Keskimäärin henkilöannokset ovat vuosien saatossa laskeneet vuodesta 1997. Valvontaalueen työntekijöiden määrän kasvu näkyy osaltaan henkilöannoksissa. Työntekijöiden
määrän kasvaessa kollektiivinen annos jaetaan isommalle henkilömäärälle, pienentäen
keskimääräistä

henkilöannosta.

Annosnopeuden

vaikutus

näkyy

selvästi

myös

henkilöannosten kohdalla.
Kuva 5.13 esittää vuosihuoltotyöntekijöiden saaneen keskiarvoisen normalisoidun annoksen
vuosihuolloittain sekä arvion säteilyaltistuksen alaisuudessa tehdyistä henkilötyöpäivistä.
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Vuosihuoltotyöntekijän saama keskiarvoinen normalisoitu henkilöannos on vuosien
saatossa keskimäärin laskenut, vaikka viime vuosina pieni nousu on havaittavissa. Vuoden
2013 PA-seisokin suhteessa vähäiset henkilötyötunnit näkyvät sekä kollektiivisissa että
henkilöannoksissa. Tehtyjen henkilötyötuntien ja henkilöannosten välillä näyttäisi olevan
heikohko korrelaatio, joka näkyy voimakkaammin Loviisa 2 osalta. Henkilötyöpäiväannos
saadaan jakamalla revision kokonaisannos arviolla säteilyaltistuksen alaisuudessa tehdyistä
työpäivistä yhtälöstä

𝐷𝑑,i =
Missä 𝐷𝑑
𝑑

𝐷i
𝑑i
on henkilötyöpäiväannos

(5.4)

[mSv/man-d]

on altistuksen alaisuudessa tehdyt henkilötyöpäivät [man-d]

Kuva 5.14 esittää 2007 – 2019 välisten seisokkien henkilötyöpäiväannokset, ja Kuva 5.15
seisokkien normalisoidut henkilötyöpäiväannokset.
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Kuva 5.14. PA-seisokkien henkilötyöpäivä-annokset.
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Kuva 5.15. PA-seisokkien normalisoidut henkilötyöpäivä-annokset.

Tiedot eivät ole absoluuttisen tarkkoja, sillä toteutuneet työtunnit eivät kerro kuinka paljon
aikaa on vietetty itse työkohteella ja minkälaisessa säteilykentässä, mutta antavat arvion
siitä, kuinka tehokkaasti työtunnit on käytetty säteilysuojelullisessa mielessä. Loviisa 2
osalta henkilötyötuntien tehokkuus on hieman parantunut tarkastelujaksolla, ja Loviisa 1
työtuntien tehokkuus on pysynyt likimain samana, kun annosnopeuden vaikutus on poistettu.
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Kontaminaatiotasojen laskun ansiosta toteutuneet henkilötyöpäiväannokset ovat laskeneet
tasaisesti. Virhettä tilastoihin aiheutuu myös työtunneista jotka eivät rekisteröidy LOMAXjärjestelmään, kuten säteilysuojelun tekemät työt ja osa aputöistä, kuten siivous-, haalaus- ja
telinetyöt.
Yksittäiset suuret työt jotka eivät toistu joka vuosihuollossa, mutta joista tulee merkittäviä
annoksia myös vääristävät tilastoja joidenkin vuosien osalta. Esimerkiksi vuonna 2019
tehtiin TC-suodatusmuutostyö, josta aiheutui paljon annosta suhteessa muihin vuosihuollon
aikana tehtyihin töihin. Kuva 5.16 esittää polttoaineseisokkien annokset, joista on poistettu
vuosihuoltojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi yksittäisten projektien aiheuttamat
annokset. Kuvaukset poistetuista annoksista on esitetty liitteessä III.
0,8
0,7
0,6

Sv

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

Lo1 PA

Lo2 PA

Kuva 5.16. Polttoaineseisokkien annokset ilman yksittäisten projektien aiheuttamaa annosta.

Vuosien saatossa myös korkeimmat yksilöiden saamat annokset ovat laskeneet. Taulukko
5.1 esittää PA-seisokeissa saatujen annoksien jakauman annoksen suuruuden mukaan.
Vuodesta 2013 eteenpäin on Loviisan voimalaitoksen asettama maksimiannosraja Loviisasta
saatuna ollut 15 mSv/a. Vuonna 2017 maksimiannosraja alennettiin arvoon 13 mSv/a.
(Kontio, 2018a, 5)
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Taulukko 5.1. PA-seisokkien annosjakauma. (Kontio, 2018a, 5)
Vuosi
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

< 5 mSv
407
527
570
559
453
484
489
494
464
450
407
300

5-10 mSv
52
67
46
36
33
22
21
19
9
10
7
8

10-15 mSv
20
10
9
3
5
0
0
0
0
0
0
0

15-20 mSv
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vuoden 1999 jälkeen PA-seisokeissa ei yhdenkään työntekijän henkilöannos ole ylittänyt 15
mSv, ja 2003 jälkeen suurin henkilöannos on jäänyt alle 10 mSv. Vuoden 2019
vuosihuollossa 5 mSv ylittäneiden määrä oli korkeampi kuin edellisenä vuonna, kirjausrajan
ylittäneiden määrän ollessa kokonaisuudessaan kuitenkin pienempi. Suurin osa 2019
vuosihuollon 5 mSv ylittäneistä annoksista selittyy molemmille laitoksille tehdyllä TCsuodatusmuutostyöllä, jossa työ jouduttiin tekemään lähellä höyrystintilan yhtä eniten
säteilevistä kohteista, TC50W01-lämmönvaihdinta. (Heikkinen, 2019, 3-4)
Normalisoinnin avulla voidaan myös arvioida kontaminaation vähentämisellä saavutettuja
annossäästöjä. Vuosittainen annossäästö voidaan laskea vähentämällä vuoden toteutunut
kollektiivinen annos normalisoinnilla saadusta annosarviosta yhtälöstä
𝐷𝑠,i = 𝐷𝑛.i − 𝐷𝑖
Missä 𝐷𝑠

on annossäästö

(5.5)
[Sv]

Arviossa oletetaan, että vuosihuolto olisi sujunut muilta osin samoin kuten toteutuneessa
vuosihuollossa, eikä esimerkiksi säteilysuojia olisi rakennettu suhteessa enempää kuin
toteutuneissa vuosihuolloissa. Kuva 5.17 esittää normalisoidut ja normalisoimattomat
annokset vuosilta 1997 - 2019, kun referenssivuodeksi valitaan 1997.
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Kuva 5.17. Vuoteen 1997 normalisoidut kollektiiviset annokset ja todelliset kollektiiviset annokset.

Kontaminaation vähentämisellä piirissä on arviolta saavutettu vuosien 1997 – 2019 aikana
Loviisa 1 osalta 3,90 manSv ja Loviisa 2 osalta 3,13 manSv annossäästöt, eli yhteensä 7,03
manSv. PA-seisokeissa normalisoinnilla arvioiden on kontaminaation vähentämisellä
saavutettu Loviisa 1 osalta noin 1,23 manSv annossäästö, ja Loviisa 2 osalta 1,04 manSv
annossäästö, eli yhteensä 2,27 manSv. Kaikkien seisokkien osalta annosta arvioidaan
säästyneen Loviisa 1 osalta 3,9 manSv ja Loviisa 2 osalta 3,1 manSv.
Jos vuoden 1994 Loviisa 2 primääripiirin dekontaminointia ei olisi tehty, ja annosnopeudet
normalisoitaisiin dekontaminointia edeltäneeseen korkeimpaan arvoon vuoteen 1992, olisi
tarkastelujakson annossäästö Loviisa 2 osalta noin 60,90 manSv. Todennäköisesti
vuosihuoltoja ei olisi kuitenkaan voitu suorittaa tällaisissa säteilytasoissa, vaan mittavampia
säteilysuojia olisi rakennettu, ja höyrystintilassa vietettyyn aikaan kiinnitetty erityistä
huomiota.

5.4 Annosarviot, ja -rajat
Säteilysuojelua suunnitellessa työkaluna ovat annosarviot, joiden avulla voidaan arvioida
jostain työstä kertyvää annosta, työn mahdollisesti vaatimaa suojaustarvetta ja suojauksen
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vaikutusta työhön, sekä tunnistaa ja estää tilanteet, joissa annosrajat ovat vaarassa ylittyä.
Annosarviota tehdessä tulisi olla tarkka kuva työn luonteesta ja työvaiheista, käytetystä
ajasta ja työntekijöiden määrästä ja työkohteen säteilyolosuhteista.
LOMAX-järjestelmä luo karkean automaattisen annosarvion työlle. Annosarvio perustuu
LOMAX:iin kirjatun huoneen säteilytietoihin ja työn arvioituun kestoon. Työmääräimen
saapuessa työmääräinkierrossa säteilyvalvontaan säteilyvalvojan tehtävä on arvioida
automaattisen arvion oikeellisuus ja tarvittaessa korjata sitä. Suuremmista töistä tehdään
erillisiä annosarvioita ja säteilysuojelusuunnitelmia perustuen työkohteen säteilytilanteeseen
ja aiempiin kokemuksiin työstä. Laitoksen säteilysuojeluorganisaatio on laatimassa
yksiselitteisempiä kriteereitä sille, milloin jokin työ tulee luokitella niin sanotuksia korkean
säteilyriskin työksi, jolloin sille tapauksesta riippuen laaditaan säteilysuojelusuunnitelma tai
tarkempi annosarvio. (Mattila, 2020)
Alustavasti työ luokitellaan korkean säteilyriskin työksi, jos
•

käyttöjakson aikaisista töistä annosarvio ylittää 1 mmanSv

•

seisokin aikaisesta työstä annosarvio ylittää 3 mmanSv

•

työstä arvioidaan aiheutuvan yli 1 mSv henkilöannos sekä käyttöjakson että seisokin
aikaisissa töissä

Työkokonaisuuksien osalta, työkokonaisuus luokitellaan korkean säteilyriskin työksi, jos
•

käyttöjakson aikana siihen liittyvien töiden yhteenlaskettu annosarvio ylittää 2
mmanSv

•

seisokissa tehtävään työkokonaisuuteen liittyvien töiden yhteenlaskettu annosarvio
ylittää 3 mmanSv

•

työkokonaisuuden töistä arvioidaan aiheutuvan yhteenlaskettuna yli 1 mSv
henkilöannos sekä käyttöjakson että seisokin aikaisissa töissä.

Kontaminaation suhteen työ luokitellaan korkean säteilyriskin työksi, jos
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•

käyttöpaikalle on merkitty alfakontaminaatioriski

•

kontaminaatiotasoltaan punaiseksi luokiteltu prosessi avataan

•

kontaminaatiotasoltaan oranssiksi luokiteltu prosessi avataan ja kohteelle tehdään
voimakasta hiontaa tai vastaavaa kontaminaatiota levittävää työtä

•

työ on säiliötyö oranssiksi luokitellussa säiliössä

•

työ kohde on niin sanottu erikoisalue kuten höyrystimien kollektorit tai
pääkiertopumppukuoppa

•

työ kestää yli 100 tuntia

•

työ kestää yli yhden tunnin huoneessa jossa on neutronisäteilyä

•

kontaminaatioriskin sisältävä työ tehdään valvotun alueen ulkopuolella

•

käsitellään korkea-aktiivisia lähteitä.

Työmääräimen käsittelijä voi myös tarkemman harkintansa ja kokemuksensa mukaan
määritellä työn korkean säteilyriskin työksi jos katsoo sen tarpeelliseksi. Seisokin aikaisia
töitä katselmoidaan käyttöjakson aikana etukäteen hyvissä ajoin. Seisokin aikaisista korkean
säteilyriskin

työkokonaisuuksista

laaditaan

säteilysuojelusuunnitelmat.

Yksittäisille

pienemmille töille laaditaan oma korkean säteilyriskin säteilytyölupa. Käyttöjakson
aikaisissa töissä työt ja työkokonaisuudet arvioidaan tapauskohtaisesti vastuuhenkilönä
toimivan säteilyvalvojan ja säteilysuojeluinsinöörin välillä. (Mattila, 2020, 2 - 5).
Kertyneitä annoksia seurataan Dosiserv-järjestelmällä, johon elektronisten dosimetrien
annokset rekisteröityvät työkohtaisesti. Työkoodille on myös osoitettu hälytysrajat
annosnopeudelle ja kertyneelle annokselle. Jos rajat on asetettu optimaalisesti, dosimetri ei
hälytä turhan takia, vaan hälytykset kertovat säteilytilanteen muutoksesta, liian lyhyestä
etäisyydestä säteilevään kohteeseen tai liian pitkästä ajasta säteilevällä työkohteella. Oikean
työkoodin käyttö on työntekijän velvollisuus, ja niiden käyttöä valvoo ja ohjeistaa
säteilyvalvonta. Annosten reaaliaikainen seuranta auttaa säteilyannoksen rajoittamisessa,
sekä ennakkosuunnittelussa tulevien töiden osalta.
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5.5 Kustannus-hyötyanalyysi ja α-arvo
ALARA-periaatteen mukainen säteilysuojelun optimointi tähtää säteilysuojeluresurssien
tehokkaaseen
taloudelliset

kohdentamiseen,
tekijät.

ottaen

Säteilyaltistuksen

huomioon

yhteiskunnalliset,

hyväksyttävyyteen

liittyvät

sosiaaliset

ja

Sosiaaliset

ja

yhteiskunnalliset tekijät ovat melko vaikeasti määritettävissä, ja vaihtelevat maittain ja
toimijoittain. Taloudellisia tekijöitä voidaan sen sijaan helpommin arvioida säteilyn
terveyshaitoilla ja niihin liittyvillä kustannuksilla.
Arvioidessa säteilysuojelullisen toimenpiteen kannattavuutta suhteessa sen kustannuksiin
voidaan työkaluna käyttää kustannus-hyötyanalyysia (cost-benefit analysis, CBA).
Kustannus-hyötyanalyysia käytettäessä tulee tunnistaa kolme päätekijää:
•

man-sievertin rahallinen arvo, α-arvo

•

tietyn säteilysuojelutoimen kustannus

•

vältetyn annoksen kustannus tietyllä säteilysuojelutoimella, eli säästetyn annoksen ja
suojelutoimien hinnan suhde

Kun vältetyn annoksen kustannus jollain säteilysuojelutoimella on selvästi alhaisempi kuin
man-sievertin referenssiarvolla lasketun annoksen aiheuttama kustannus, voi suojelutoimen
katsoa olevan järkevä. Man-sievertin rahallinen arvo vaihtelee maittain ja toimijoittain, ja
sen yleensä määrittelee toimija itse. Joissain maissa säteilynkäyttöä valvova viranomainen
asettaa suosituksia perusarvolle jota käyttää optimointiprosessissa. Kaikissa tapauksissa
man-sievertin

rahallinen

arvo

kuitenkin

asetetaan

suhteeseen

mahdollisten

terveysvaikutusten ja suojeluun käytössä olevien resurssien kanssa. (IAEA, 2002, 57-58).
ICRP on suositellut käyttämään kustannus-hyötyanalyysia ja α-arvoa säteilysuojelun
optimoinnissa ja päätöksen teossa vuonna 1977 (ICRP, 1977, 15). Julkaisu ei suositellut
mitään tiettyä arvoa käytettäväksi, sillä terveyshaitan rahallisen arvon määrittäminen on
vaikea ja moniulotteinen tehtävä (NEA, 2011, 26). Tätä ennen ICPR:n julkaisussa oli
kuitenkin jo esitetty muutamia arvoja α-arvolle, jotka vaihtelivat 10 – 250 $/rad välillä
(ICRP, 1973, 15). Nykypäivänä tämä vastaa karkeasti noin 5 – 130 €/mSv.
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Man-sievertin
terveyshaitan

arvo

voidaan

rahallisella

määrittää

arvolla,

kun

kertomalla
on

tiedossa

terveyshaitan

todennäköisyys

todennäköinen

terveyshaitta

annosyksikköä kohti. Kun terveyshaitat, kuten syöpä ja perimälliset vaikutukset, voidaan
esittää elinajanodotteen menetyksenä, voidaan niiden rahallinen arvo sitoa yhteen
elinvuoteen. Elinajanodotteen menetyksen ja ihmishengen tilastollisen arvon määrittämiseen
käytetään tyypillisesti kahta eri menetelmää: inhimillisen pääoman menetelmää ja
maksuhalukkuusmenetelmää. (IAEA, 2002, 59). Menetelmät ovat yleisesti käytössä eri
toimialoilla, eivätkä rajoitu vain säteilyn terveyshaittojen määrittämiseen.
Elinajanodotteen menetyksen määrittämiseen voidaan käyttää inhimillisen pääoman
menetelmää.

Menetelmässä

terveyshaittojen

kustannukset

lasketaan

menetettyjen

elinvuosien tai työkyvyn pohjalta. Arvio siis lasketaan oletettujen tulevaisuuden ansioiden
pohjalta, eli kuinka paljon työntekijä ehtisi ansaita, ilman työkyvyn menetystä. (Silla, 2010,
16)
Toinen käytössä oleva menetelmä on maksuhalukkuusmenetelmä. Menetelmässä
ihmishengen tilastollinen arvo määritetään kyselytutkimuksen perusteella, jolla selvitetään
kuinka paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan pienentääkseen jonkin terveyshaitan
ilmenemistä. (Silla, 2010, 17)
Säteilysuojelun optimoinnissa tulee ottaa myös huomioon henkilöannoksien jakautuminen
siten,

että

kollektiivisen

annoksen

pienentäminen

ei

tapahdu

henkilöannosten

kustannuksella. Tämä seikka pystytään huomioimaan α-arvon määrityksessä. Oletuksena on,
että pienillä annoksilla halukkuus maksaa annoksen välttämisestä on suhteellisesti pienempi,
kuin suurilla annoksilla. Eli työntekijä tai säteilyn käyttöä harjoittava taho olisi valmis
maksamaan esimerkiksi 50 mSv annoksen yhdelle hengelle kohdentumisen välttämisestä
enemmän, kuin 50 eri henkilölle 1 mSv annoksen välttämisestä. Kuva 5.18 havainnollistaa
mallia.
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Kuva 5.18. Annosyksikön rahallisen arvon kasvu henkilöannoksen kasvaessa. (Muokattu
lähteestä: IAEA, 2002, 60)
Tietyn annosrajan alittuessa α-arvolle tyypillisesti asetetaan jokin vakioarvo, i.e. annoksen
välttämishalukkuus ei muutu annoksen muuttuessa. Kustannus-hyötyanalyysiä ja α-arvoa
voidaan käyttää työkaluna suurten säteilysuojelupäätösten tekemisessä, esimerkiksi
erikoisvalmisteisten

säteilysuojainten

hankinnan

tai

laitosmuutosten

suunnittelun

yhteydessä. Joissain tilanteissa kustannus-hyötyanalyysia voisi käyttää jopa perusteena
palkata tai olla palkkaamatta lisää henkilöstöä, esimerkiksi jos pienellä ryhmällä
työntekijöitä on vaara saada merkittävät yksilöannokset, mikä voitaisi välttää palkkaamalla
lisää henkilöstöä.
5.5.1 α-arvon määrittäminen Loviisan voimalaitokselle
Työssä käytetään α-arvon määrittämiseen inhimillisen pääoman menetelmää. Ensimmäisenä
lasketaan keskimääräiselle Loviisan työntekijää kuvaavalle henkilölle keskimääräinen
elinajanodote, joka riippuu pitkälti henkilön syntymävuodesta ja sukupuolesta. Tämän
jälkeen määritetään keskimääräinen syöpäkuoleman ikä. Syöpäkuoleman ikä kertoo, minkä
ikäisinä syövän saaneet ihmiset keskimäärin kuolevat syöpään. Tässä työssä tarkastellaan
joukkoa, joka on sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan samanlainen Loviisassa työskennelleiden
kanssa. Tällä arvolla ei ole säteilyn kanssa suoraan mitään tekemistä. Kun tiedetään
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elinajanodote, ja syöpäkuoleman ikä, voidaan niiden avulla laskea elinajanodotteen menetys.
Elinajanodotteen menetyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisistä kuolemaan johtaneista
syöpätapauksista aiheutuneita keskimääräisiä elinvuosia, jotka kuolemantapauksesta
johtuen menetetään. Laskennassa alaindeksi s viittaa sukupuoleen, alaindeksi i vuoteen ja
alaindeksi m tarkoittaa kaikkia henkilöitä. Tämän jälkeen säteilyannoksen arvo voidaan
laskea elinajanodotteen menetyksen, työntekijöiden palkan ja säteilyn terveyshaitan
todennäköisyyden avulla. Säteilyannoksen arvo on siis vain tilastollinen arvo, eikä säteilyn
aiheuttamia terveyshaittoja Loviisan kokoisella laitoksella välttämättä koskaan havaita.
Laskennassa terveyshaitaksi katsotaan tässä yhteydessä pelkästään syövät. Menetelmä ei ota
huomioon annosnopeuden tai altistusajan vaikutusta terveyshaitan ilmenemiseen.
Terveyshaitan

todennäköisyytenä

käytetään

kappaleessa

2.3

väestön

nimellisen

riskikertoimen arvoa 0,055 Sv-1 konservatiivisuuden vuoksi. ICRP painottaa terveyshaitan
riskikertoimessa syöpätapauksia syöpäkuolemien sijasta. Tässä työssä

laskennassa

kuitenkin oletetaan syövän olevan kuolettava. Myöhemmin esitetään lisäksi karkea arvio
ottaen huomioon syövästä selviämisen todennäköisyys. Laskennassa ei oleteta säteilyn
aiheuttavan mitään spesifistä syöpää, vaan ainoastaan lisäävän syövän todennäköisyyttä
ylipäätään.
Kuva 5.19 esittää Loviisan voimalaitoksella 2016 - 2019 aikana työskennelleiden
henkilöiden ikärakenteen ja elinajanodotteen syntymävuoden mukaan. Palkit kuvaavat
tiettynä vuotena syntyneiden henkilöiden määrän. Viivat kuvaavat kyseisenä vuonna
syntyneiden henkilöiden elinajanodotetta. Kuvaajaan kerätyt tiedot ovat tarkemmin esitetty
liitteessä I.
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Kuva 5.19. Loviisassa 2016 - 2019 aikana työskennelleiden ikärakenne ja elinajanodote
syntymävuosittain. (Liite I)

Keskimääräinen työntekijän elinajanodote riippuu pitkälti syntymävuodesta ja sukupuolesta.
Keskimääräinen elinajanodote Loviisassa työskennelleille saadaan henkilöiden määrän ja
odotetun elinajanodotteen perusteella painotetulla keskiarvolla yhtälöstä

𝑂s =

Missä O
M

∑i 𝑂s,i ∙ 𝑀s,i
∑i 𝑀s,i

(5.6)

on elinajanodote

[a]

on henkilöiden määrä

[kpl]

Miesten keskimääräiseksi elinajanodotteeksi saadaan 68,3 vuotta ja naisille 76,9 vuotta.
Keskiarvoinen elinajanodote kaikille työntekijöille saadaan yhtälöstä

𝑂=

𝑂m ∙ 𝑀m + 𝑂n ∙ 𝑀n
𝑀m + 𝑀n

(5.7)

Keskiarvoiseksi elinajanodotteeksi saadaan 69,1 vuotta.
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Keskimääräinen tilastollinen syöpäkuoleman ikä Loviisassa työskennelleiden keskuudessa
selvitetään syöpärekisterin tietojen ja Loviisan työntekijöiden ikä- ja sukupuolijakauman
perusteella. Keskimääräinen syöpäkuoleman ikä tarkoittaa tässä yhteydessä keskimääräistä
syöpään kuolleen ihmisen ikää koko Suomen alueella. Syöpäkuolemat eivät siis liity
erityisesti säteilyyn, vaan syöpäkuoleman ikä lasketaan käyttäen kaikkia Suomessa
rekisteröityjä syöpäkuolemia. Loviisan voimalaitoksella käyttöjakson aikana työskentelevät
henkilöt asuvat pääosin Loviisassa ja sen lähiseuduilla, mutta vuosihuoltojen aikana
työntekijöitä saapuu laitokselle ympäri Suomea, ja juuri vuosihuolloissa suurin osa
vuotuisesta annoksesta kerääntyy. Laskennassa käytetään tästä syystä koko Suomen laajuisia
syöpätilastoja sen sijaan että tarkasteltaisiin vain Loviisan tai Itä-Uusimaan syöpätilastoja.
Taulukko 5.2 esittää syöpäkuolemien määrän ikäryhmittäin 100 000 asukasta kohden. Arvot
ovat keskiarvot vuosilta 2013 – 2017, ja ne on kerätty syöpärekisterin syöpätilastosovellusta
käyttäen. (Syöpärekisteri, 2019).
Taulukko 5.2. Syöpäkuolemien määrä 100 000 henkilöä kohti ikäryhmittäin Suomessa.
Ikä
0-5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40

Miehet
1,9
2,4
2,3
2,2
3,5
7,2
11,4
15,0

Naiset
2,2
2,7
1,7
3,0
3,6
5,3
10,0
16,4

Ikä
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

Miehet
21,6
41,7
92,1
187,1
351,1
596,3
900,56
1246,2

Naiset
30,1
53,2
95,7
153,5
255,1
400,4
569,4
775,3

Samoin kuin koko Suomen väestön keskuudessa, myös Loviisassa työskennelleiden
keskuudessa on odotettavissa tietty määrä syöpäkuolemia kussakin ikäryhmässä johtuen
syövän yleisyydestä. Odotetut syöpäkuolemat eivät liity mitenkään säteilyyn. Odotetut
syöpäkuolemat tietyssä ikäryhmässä Loviisassa työskennelleiden joukossa lasketaan
yhtälöstä

𝑆s,i =

𝑠s,i ∙ 𝑀s,i
100 000

(5.8)
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Missä S
s

on odotettujen syöpäkuolemien määrä

[kpl]

on syöpäkuolemien määrä 100 000 henkilö kohti vuosittain [kpl]

Keskimääräinen syöpäkuoleman ikä Loviisan voimalaitoksella työskennelleiden joukossa
saadaan tietyn ikäluokan ja siinä ikäluokassa odotettujen syöpäkuolemien määrällä
painotetulla keskiarvolla yhtälöstä

𝐼𝑠 =
Missä S

∑i 𝑆s,i ∙ 𝑖s,i
∑i 𝑆𝑠,𝑖

(5.9)

on odotettujen syöpäkuolemien määrä

[-]

i

on ikä

[a]

I

on keskimääräinen syöpäkuoleman ikä

[a]

Keskimääräiseksi syöpäkuoleman iäksi saadaan miehille 57,8 vuotta, ja naisille 52,0 vuotta.
Miesten ja naisten välinen ero selittyy sillä, että miesten syöpäkuolleisuus kasvaa
voimakkaammin kuin naisten heidän vanhetessaan. Naisten syöpäkuolleisuus yleisesti on
kuitenkin pienempi kuin miesten. Keskimääräinen syöpäkuoleman ikä painotetulla
keskiarvolla laskettuna on 57,3.
Keskimääräinen elinaika joka menetettäisiin, jos joku Loviisassa työskennelleiden
keskuudesta kuolisi syöpään, eli elinajanodotteen menetys, lasketaan sukupuolikohtaisesti
elinajanodotteen ja keskimääräisen syöpäkuoleman iän avulla yhtälöstä
𝑃s = 𝑂s − 𝐼s
Missä P

on elinajanodotteen menetys

(5.10)
[a]

Elinajanodotteen menetykseksi miehille saadaan 10,46 vuotta, ja naisille 24,0 vuotta.
Loviisan työntekijöiden keskimääräinen elinajanodotteen menetys lasketaan painotetulla
keskiarvolla yhtälöstä
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𝑃=

∑s 𝑀𝑠 ∙ 𝑃𝑠
∑s 𝑀𝑠

(5.11)

Yhtälön 5.11 mukaan, jos joku Loviisan voimalaitoksella 2016 – 2019 työskennelleistä
henkilöistä kuolisi syöpään, keskimääräinen elinajanodotteen menetys olisi tällöin 11,86
vuotta. Elinajanodotteen menetys ei siis tarkoita että kaikki Loviisassa työskennelleet
kuolevat keskimäärin 11,86 vuotta aikaisemmin. Sen sijaan, jos joukossa ihmisiä joka on
ikä- ja sukupuolijakaumaltaan samankaltainen kuin Loviisassa työskennelleiden joukko,
esiintyy syöpä joka aiheuttaa kuoleman tapauksen, menetetään tällöin keskimäärin 11,86
elinvuotta.
Vuonna 2018 Suomen bruttokansantuote oli 42503 €/capita (Tilastokeskus, 2019).
Edellisessä kappaleessa esitetty syövän riskikerroin annosyksikköä kohti on 0,055 Sv-1.
Säteilyn aiheuttaman terveyshaitan rahallinen arvo, α-arvo voidaan laskea nyt yhtälöstä
𝛼 =𝑃∙𝐶∙𝑅
Missä α

(5.12)

on säteilyn terveyshaitan rahallinen arvo

[€/Sv]

C

on keskimääräinen vuosittainen bruttokansantuote henkilöä kohti [€/a]

R

on säteilyn aiheuttaman terveyshaitan todennäköisyys

[Sv-1]

Säteilyn terveyshaitan rahalliseksi arvoksi saadaan 28761 €/Sv. Taulukko 5.3 esittää
yhteenvedon α-arvoa varten lasketuista luvuista.
Taulukko 5.3. α-arvon laskemiseen tarvittavat arvot.

Riskikerroin
Keskimääräinen elinajanodote
Keskimääräinen syöpäkuoleman ikä
Elinajanodotteen menetys
BKT
α-arvo

0,055
69,1
57,3
11,86
42503
28761

Sv-1
a
a
a
€/a
€/mSv
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Tyypillisesti säteilysuojelussa halutaan välttyä suuren kollektiivisen annoksen ohella myös
suurilta henkilöannoksilta. Määritystä varten valitaan jokin henkilöannoksen arvo, jota
pienemmillä henkilöannoksilla henkilöannoksen rahallinen arvo on vakio. Valittua annosta
suuremmilla annoksilla henkilöannosten suuruus otetaan huomioon välttötekijällä yhtälöillä
𝛼𝑟𝑒𝑓 (𝑑) = 𝛼𝑏𝑎𝑠𝑒

kun 𝐷𝑀 < 𝐷0

(5.13)

𝑎

𝐷𝑀
𝛼𝑟𝑒𝑓 (𝑑) = 𝛼𝑏𝑎𝑠𝑒 (
)
𝐷𝑀,0

(5.14)

kun 𝐷𝑀 ≥ 𝐷0

Missä αref(d) on yksilöannoksesta riippuva man-sievertin rahallinen arvo [€/manSv]
αbase

on man-sievertin rahallinen arvo, kun annos d < d0

[€/manSv]

D0

on valittu annosraja, jota pienemmillä arvoilla αref on vakio [Sv]

DM

on henkilöannos

[Sv]

a

on välttötekijä

[-]

Välttötekijän arvo tyypillisesti kasvaa henkilöannosten kasvaessa, ja välttötekijän arvon
päättää toimija itse. Työperäiselle altistukselle ICRP suosittelee välttötekijälle käytettäväksi
arvoa väliltä 1,2 – 1,8 (Lee et. al., 2011, 3). Useissa voimalaitoksissa välttötekijä on
määritelty eri annosalueille tyypillisesti siten, että annosalueelta korkeammalle siirtyessä
välttötekijän arvo kasvaa. Arvon voi laskea tietylle annokselle yhtälöstä
𝑎max − 𝑎min
)𝐷 + 1
𝑎(𝐷) = (
𝐷max − 𝐷min
Missä D

on henkilöannos

(5.15)

[mSv]

Kuva 5.20 esittää lasketun millimansievertin hinnan muuttuvilla välttötekijän arvoilla
Loviisan voimalaitokselle 20 mSv asti. Kuvaajassa on eritelty annoksen rahallinen arvon
Loviisan henkilön vuosiannoksen tavoiterajan 13 mSv mukaan.
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Kuva 5.20. Loviisan voimalaitokselle laskettu α-arvo henkilöannoksen funktiona.

Taulukko 5.4 esittää kuvaajasta poimittuja arvoja.
Taulukko 5.4. α-arvot ja välttötekijän arvot henkilöannoksen kasvaessa.

Dose [mSv]
a [-]
α [€/mSv]

1
2
1,00 1,10
29
62

3
1,15
102

5
1,26
230

8
1,40
529

10
1,50
910

13
1,65
1981

15
1,75
3288

18
20
1,90 2,00
6980 11505

Korean ydinvoimalaitoksille on vuonna 2011 määritetty hieman vastaavalla menetelmällä
α-arvo.

Määrityksessä

käytettiin

bruttokansantuotteen

sijasta

keskimääräistä

sähkötyöntekijän palkkaa, ja välttötekijän maksimiarvona 1,74. Inhimillisen pääoman
menetelmän sijasta määrityksessä käytettiin maksuhalukkuusmenetelmää. Säteilyn
aiheuttaman terveyshaitan todennäköisyyden arvona käytettiin ICRP:n julkaisussa 103
säteilytyöntekijöille suosittelemaa arvoa 0,042 Sv-1 (Lee et. al., 2011, 4-5). Taulukko 5.5
esittää selvityksen tutkimuksen määrittämät arvot.
Taulukko 5.5. Korean ydinvoimalaitoksille maksuhalukkuusmenetelmällä määritetyt α-arvot (Lee et.
al., 2011, 5)

Annostaso [mSv]
Välttötekijä a
αref [$]

0-1
1,26
46

1-5
1,38
210

5-10
1,52
1075

10-20
1,65
3977

>20
1,74
8370
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Loviisaan määritetyn α-arvon suuruusluokka vastaa Korean laitoksille määritettyä, vaikka
eroja on etenkin korkeilla annoksilla. Tämä selittyy osin Loviisan laitokselle valitulla
korkeammalla välttötekijän arvolla.
Loviisan voimalaitoksen α-arvoa voisi tarkentaa käyttämällä bruttokansantuotteen sijasta
keskiarvoa

laitoksen

työntekijöiden

vuosiansioista

sekä

käyttämällä

laskennassa

työntekijöille ilmoitettua riskikertoimen arvoa. α-arvoa on syytä päivittää tasaisin väliajoin
ikärakenteen ja sitä kautta odotetun elinajanodotteen muuttuessa. Haittavaikutusten
todennäköisyys perustuu kansainvälisen säteilysuojelukomission suosituksiin. Sitä on siis
syytä päivittää sitä mukaa, kun tieto säteilyn haittavaikutuksista ja niihin perustuvat
suositukset päivittyvät. Laskenta ei tällä hetkellä ota myöskään huomioon menetettyjen
elinvuosien osalta eläke-iän aiheuttamaa muutosta yksilön ansioissa. Työssä lasketun arvon
rinnalle voisi myös laskea maksuhalukkuusmenetelmällä lasketun arvon, joka huomioi
paremmin syöpäkuolemaan liittyvät inhimilliset tekijät.
5.5.2 Vertailu muihin tekniikan- ja yhteiskunnanaloihin
Vastaavia laskentamenetelmiä on käytössä myös muilla toimialoilla, etenkin liikenteeseen
liittyen arvioimaan jonkin turvallisuutta parantavan toimenpiteen kannattavuutta
taloudellisesta näkökulmasta. Euroopan komission tieliikenteelle ja -kuljetukselle vuonna
2007 tuottama UNIfication of accounts and marginal costs for Transport Efficiency-projekti,
eli UNITE-projekti ilmoitti yleisenä esimerkkinä käytettäväksi ihmishengen tilastolliseksi
arvoksi 1,5 miljoonaa euroa. (Cavill et. al., 2007, 9). Suomalaista koskevaksi ihmishengen
tilastolliseksi arvoksi laskettiin UNITE-projektissa 1,54 miljoonaa euroa. Suomessa VTT:n
teettämässä

tutkimuksessa

liittyen

liikenneonnettomuuksien

henkilövahinkojen

hinnoittelujärjestelmään esitetiin Suomessa käytettävän arvoa 1,465 miljoonaa euroa (Silla,
2010, 18, Tervonen, 1999, 5). Vuonna 2010 liikennevirasto ilmoitti henkilövahingon
yksikköarvoksi kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa 1,919 miljoonaa euroa.
(Ristikartano et. al., 2010, 13)
Edellisessä luvussa syövän oletettiin olevan kuolettava. Tässä kappaleessa esitetään arvio
kustannuksista ottaen huomioon syövästä parantumisen todennäköisyys.

Syövän
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riskikertoimen ollessa 0,055 Sv-1, vaadittaisiin 18,18 manSv yhden syöpätapauksen
ilmenemiseen. Kappaleessa 5.5.1 esitetyn sievertin hinnan ollessa 28 761 €/Sv välttötekijän
arvolla 1, syövän hinnaksi muodostuu noin 523 000 €. Tähän sisältyy oletus, että annokset
jakautuvat niin tasaisesti, ettei kenenkään työntekijän vuosittainen annos ylitä 1 mSv.
Todellisuudessa 1 mSv ylittäviä vuosiannoksia tulee runsaasti, mutta 1 mSv alittavia
henkilöannoksia kertyy huomattavasti enemmän. Keskimääräinen revisiotyöntekijän
henkilöannos ei 2000-luvun polttoaineseisokeissa ylittänyt kertaakaan 1 mSv. Neli- ja
kahdeksanvuotisvuosihuolloissa viimeisin 1 mSv ylittävä keskimääräinen henkilöannoksen
ylitys on vuodelta 2012. Ennen tätä 1 mSv ylitykset eivät ole olleet epätavallisia pitkien
seisokkien aikana. (Kontio, 2018a, 4). Kaikki syövät eivät ole kuolettavia, mutta niistä
aiheutuu kustannuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Vuosina 2013 - 2017 syöpiin kuoli noin
37 % siitä määrästä ihmisiä, joilla vastaavana ajanjaksona todettiin syöpä (Syöpärekisteri,
2019). Karkeasti tämä tarkoittaa siis, että nykypäivänä noin 37 % syövän saaneista kuolee
saamaansa syöpään. Tällöin yhtä kuolemantapausta kohden tarvitsisi säteilystä aiheutua 2,7
syöpää, jolloin kollektiivista annosta pitäisi kertyä noin 49,1 Sv, ja syöpäkuoleman hinnaksi
tulisi 1,412 miljoonaa euroa. Tähän liittyy oletus, että syöpäkuoleman lisäksi muut
syöpätapaukset johtavat työkyvyn menetykseen loppuelämäksi. Laskenta ei kuitenkaan ota
huomioon syöpiin liittyvä sairaanhoitomaksuja eloonjääneiden osalta.
Arvio syöpäkuoleman hinnasta on jonkin verran pienempi kuin liikenteen arviot, mutta on
samassa suuruusluokassa. Arviota voisi mahdollisesti parantaa ottamalla huomioon syöpien
aiheuttamia sairaanhuoltokustannuksia. Arvio ei myöskään ota tällä hetkellä kantaa syövästä
paranemisen tapauksissa, jolloin työkyky palautuu. Karkeana paranemisen rajana pidetään
viittä vuotta syövän havaitsemista. Syöpiä on kuitenkin monenlaisia, ja joissain syövissä
kuolleisuutta esiintyy myös viiden vuoden jälkeen. (Seppä, 2016). Vertailu muiden alojen
kanssa on hankalaa myös siksi, että muilla aloilla kuolemaan johtanut tapaus pystytään
selvittämään tarkasti ja sen kustannuksia arvioimaan paremmin empiirisellä datalla. Syöpä
sen sijaan on niin yleinen sairaus, että syöpätapauksien on mahdoton todentaa olevan
peräisin juuri ydinvoimalaitoksella työskennellessä saadusta säteilyaltistuksesta, ellei
kyseessä tapahtuma jonka seurauksena altistuneet henkilöt ovat saaneet erityisen suuria
annoksia.
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5.6 Rakenteellinen säteilyturvallisuus
Loviisan ydinvoimalaitos ei ole säteilyturvallisuuden ja -suojelun kannalta optimaalisesti
suunniteltu. Vuonna 2015 tehdyssä arviossa 15.11.2013 voimaan astuneen YVL-ohjeen C.1
vaatimusten täyttymisestä havaittiin muutamia laitoksen rakenteellisia piirteitä, jotka eivät
täytä ohjeen vaatimuksia (PSR, 2015).Vaatimusten täyttymättömyys johtuu suurelta osin
lainsäädännön muuttumisesta tiukemmaksi rakentamisen ajan jälkeen. Puutteet liittyvät
muun muassa onnettomuuden aikaisiin kontaminaatiomittausjärjestelyihin, onnettomuuden
aikaisten huoltotoimien toteuttamiskelpoisuuteen, onnettomuuden aikana vapautuvien
radioaktiivisten päästöjen mallintamiseen kahden yhtäaikaisen onnettomuuden aikana, sekä
näytteenottolinjojen ja järjestelmien apulaitteiden sijoittelussa erilleen radioaktiivisista
laitteista. (PSR, 2015)
Puutteita ilmenee myös radioaktiivisten järjestelmien sijoittelussa siten, etteivät ne aiheuta
tarpeetonta annosta työntekijöille. Erityisen ongelmallinen vaatimuksen kannalta on
voimalaitoksen höyrystintilat. Vuonna 2007 Fortum ja STUK vertailivat laajemmin Loviisan
voimalaitosta Dukovanyn VVER-440- laitoksen kanssa (Kontio, 2019b, 22). Loviisan
höyrystimet ovat suojarakennuksesta johtuen sijoitettu huomattavan ahtaasti sekä pysty- että
vaakasuunnassa verrattuna sisarlaitokseensa. Tästä johtuen säteilylähteet ovat höyrystintilan
töissä huomattavan lähellä työntekijöitä. Kuva 5.21 esittää Dukovanyn ja Loviisan
suojarakennusten eroja.
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Kuva

5.21.

Dukovanyn

suojarakennukseton

reaktorirakennus

(vas.)

ja

Loviisan

suojarakennuksellinen reaktorirakennus (oik.). (Muokattu lähteestä: Kontio, 2019b, 23).

Dukovanyn reaktorirakennuksen kuvassa höyrystin on numeroitu kohde 2. Verrattuna
Loviisan höyrystintilaan, havaitaan että höyrystin on huomattavasti korkeammalla
höyrystintilan lattiasta Dukovanyssa kuin Loviisassa. Höyrystimien uudelleen sijoittelu
Loviisassa ongelman ratkaisemiseksi ja vaatimuksen toteuttamiseksi ei ole käytännössä
mahdollista ilman suojarakennuksen ainakin osittaista purkamista ja höyrystimien uudelleen
järjestelyä. (PSR, 2015).
Osaa edellä esitetyistä puutteista ei ole mahdollista korjata jo rakennetulle laitokselle ilman
todella mittavia purku- ja uudelleenrakennustöitä, mitkä saattaisivat itsessään aiheuttaa
enemmän annoksia kuin mitä korjaustoimenpiteillä säästettäisiin. Rakentamisen aikaan ei
Suomessa ollut yhtä kehittynyttä lainsäädäntöä säätelemään suunnittelua ja rakentamista
kuin nykyään. Ensimmäinen atomienergialaki säädettiin vuonna 1957. Laki oli lyhyt ja
yleinen, ja käsitteli enemmänkin energiapoliittisia tarpeita kuin turvallisuuden varmistamista
(Koutaniemi et. al., 2004, 356). Samana vuonna säädettiin säteilysuojauslaki, joka koski
lähinnä radioaktiivisten aineiden ja säteilyä tuottavien laitteiden käyttöä (Pukkila, 2004,
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298). Atomienergialain täydellinen uusiminen aloitettiin 1970 luvun loppupuolella.
Uusimisen lopputuloksena vuonna 1987 voimaan astui kokonaan uudistettu ydinenergialaki,
ja

vuonna

1988

ydinenergia-asetus.

Valtioneuvosto

antoi

ensimmäiset

yleiset

turvallisuusmääräykset vuonna 1991. Ohjeissa ei vielä otettu suoraan kantaa rakenteelliseen
säteilyturvallisuuteen, mutta työperäiselle altistukselle eri tilanteissa esitettiin raja-arvoja
(395/1991). Myös säteilylainsäädännön uudistus valmistui vuonna 1991, jolloin voimaan
astui säteilylaki ja säteilyasetus. (Koutaniemi et. al., 2004, 357).
Loviisan

ydinvoimalaitosten

suunnitteluperusteina

käytettiin

Yhdysvaltojen

ydinturvallisuusviranomaisen United States Nuclear Regulatory Commission (USNRC)
vuonna 1971 julkaiseman ”General design criteria for Nuclear Power Plants” ja silloisen
Säteilyturvallisuuslaitoksen,
julkaiseman

nykyisen

”Ydinvoimalaitosten

Säteilyturvallisuuskeskuksen

suunnittelussa

noudatettavat

vuonna

yleiset

1977

periaatteet”

julkaisujen suunnittelukriteereitä. (LO1&2 FSAR, 2005, 5). USNRC:n julkaisemat
suunnittelukriteerit eivät ota juurikaan suoraan kantaa rakenteelliseen tai muuhunkaan
säteilysuojeluun. Ohjeet keskittyvät lähinnä reaktiivisuuden hallintaan, jälkilämmön
poistoon ja muihin laitoksen käyttöön liittyviin seikkoihin, sekä laitoksen turvajärjestelyihin
ja suojarakennuksen tiiveyteen. (USNRC, 1971).
Yleisten suunnitteluperusteiden osalta säteilysuojaus otettiin huomioon varsin lyhyesti.
Suunnitteluperusteet

velvoittivat

luvanhaltijan

ottamaan

huomioon

sopivan

säteilysuojauksen polttoaineiden varastointi ja käsittelyjärjestelmiä, radioaktiivisia jätteitä
sisältäviä järjestelmiä sekä muita mahdollisesti radioaktiivisia aineita sisällään pitäviä
järjestelmiä suunnitellessa (YVL-kriteerit, 1976, 28). Rakenteelliselle säteilyturvallisuudelle
ei ollut kovin tarkkoja vaatimuksia. Muissa ohjeissa säteilyturvallisuutta ja -suojelua
sivuttiin yleisellä tasolla tarpeen mukaan. Esimerkiksi muutostöihin liittyen vaatimuksena
oli sisällyttää työhön liittyvät säteilysuojelusuunnitelmat asiakirja-aineistoon, jos työstä
ennakoitiin yli 10 manrem, eli noin 100 mmanSv kollektiivinen annos, tai jos työhön liittyi
poikkeuksellisia säteilysuojelutoimenpiteitä. (YVL 1.8, 1980, 8). Ulkoisen säteilyn
kirjausraja, jonka ylittyessä säteilyannos raportoidaan henkilökohtaisena oli 150 mrem eli
noin 1,5 mSv raportointijakson ollessa 3 kuukautta, ja 50 mrem eli noin 0,5 mSv
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raportointijakson ollessa lyhyempi kuin 3 kuukautta. Nykyään annoksen kirjausraja on 0,1
mSv. Säteilyvalvonnan rajat ovat siis kiristyneet tietämyksen säteilyn haittavaikutuksista
lisääntyessä.

5.7 Päästöt ja ympäristön säteilyvalvonta
YVL-ohjeiden mukaan laitoksen päästöjä ilmaan ja vesiympäristöön on tarkkailtava
kiinteästi asennetuilla ja jatkuvatoimisilla säteilymittausjärjestelmillä. (YVL C.3, 5.2 § 506,
517) ja ydinlaitoksella on oltava ympäristön säteilyvalvontaohjelma, jolla on pystyttävä
havaitsemaan

mahdolliset

lyhyen

ja

pitkän

aikavälin

poikkeamat

ympäristön

säteilytilanteessa laitoksen lähellä ja laitoksen lähiasutuksen suunnalla (YVL C.7, 4.1 § 401).
Loviisan ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa on sijoitettu 10 dosimetriasemaa
voimalaitoksesta katsoen taajamien suuntiin. Dosimetreillä määritetään ulkoisesta säteilystä
aiheutuva

annos.

Mittarit

ovat

sijoitettu

väestönsuojelullisesti

tärkeimmille

leviämissuunnille, ja mittareiden sijoituksella voidaan onnettomuustilanteessa arvioida
myös päästön leviämissuuntaa. (Jurvanen, 2019, 25). Ympäristön säteilyvalvontaohjelmaan
kuuluu näiden lisäksi muun muassa laskeuma-, tritium-, ja indikaattoriorganisminäytteiden
kerääminen sekä talous- ja meriveden aktiivisuuden määritys. (Jurvanen, 2019, 25 - 27, 31)
Ydinenergia-asetuksessa 12.2.1988/161 säädetään, että ydinvoimalaitoksen normaalista
toiminnasta saa väestön yksilölle aiheutua vuosiannosta enintään 0,1 mSv. (Ydinenergiaasetus 12.2.1988/161, 22b § 1. mom). Tämän lisäksi YVL-ohjeessa C.3 määrätään
luvanhaltijaa määrittämään päästöjen suhteen tavoitearvo, joka on saatettava ajan tasalle
tasaisin väliajoin. (YVL C.3, 3.3 § 322). Fortum määritti 2016 omaksi väestön yksilön
vuosiannoksen tavoitearvokseen 0,01 mSv. (Ojala, 2018, 6). Voimalaitoksen toiminnasta
ympäristön väestölle aiheutuvan annoksen arvioimista varten on määritettävä niin sanottu
edustava henkilö, joka edustaa elintapojen ja ikänsä perusteella eniten altistuvaa pientä
väestöryhmää (YVL C.4, 5.2 § 506). Edustavan henkilön altistusta arvioidessa otetaan
huomioon kaikki laitoksen päästöt.
edustavalle henkilölle

Kuva 5.22 kuvaa voimalaitoksen toiminnasta

vuoden aikana aiheutunutta annosta vuosittain laitoksen

käynnistyksestä vuoteen 2018 saakka.
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Kuva 5.22. Aikuista edustavan henkilön säteilyannos Loviisan voimalaitoksen ympäristössä 1977 2018. (Ojala, 2019, 31)

Loviisan voimalaitoksella ei käynnistyksestä lähtien ole ylitetty lakisääteistä vuosirajaa eikä
omaa tavoiterajaa kertaakaan. Vuonna 1990 käyttöön otettu Cs-erotus menetelmä näkyy
voimalaitoksen päästöissä keskimäärin merkittävänä vähennyksenä. Ennen Cs-erotuksen
aloittamista Cs-nuklidit aiheuttivat merkittävän osan väestölle aiheutuvista päästöistä. Cserotetun liuoksen uloslasku näkyy kuitenkin kohonneina väestön henkilön annoksina
kyseisinä vuosina. Pitkät vuosihuollot näkyvät myös osaltaan tilastossa kohonneina
annoksina. (Ojala, 2018, 30).
Laitoksen viemärivesijärjestelmästä peräisin oleva haihdutusjäte varastoidaan nestemäisten
jätteiden varastosäiliöissä. Kun yksi varastosäiliöistä täyttyy, aloitetaan Cs-erotuskampanja.
Haihdutusjätteen Cs-137 ja Cs-134 nuklidit sitoutuvat erotuksessa käytettävään suodatin
patruunassa olevaan ioninvaihtohartsiin. Suodatinpatruunat loppusijoitetaan VLJ-luolaan, ja
Cs-erotettu liuos lasketaan tarkastusten jälkeen mereen. (Mäkinen, 2019b, 6).
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6

KÄYTÄNNÖN

SÄTEILYVALVONTA

JA

SUURIMMAT

ANNOKSIA AIHEUTTAVAT TYÖT JA TYÖKOKONAISUUDET
Tarkastelemalla vuosihuollon annoskertymää yksityiskohtaisemmin voidaan tunnistaa työt
ja ammattiryhmät joille annosta kertyy paljon tai nopeammin kuin muissa töissä
keskimäärin. Elektroniset dosimetrit ja niihin liittyvät järjestelmät mahdollistavat tällaisen
tarkastelun melko laajasti ja yksityiskohtaisesti. Tarkastelun helppouteen tai vaikeuteen
vaikuttaa kuitenkin merkittävästi annoksen keruussa käytetyt työkoodit ja niiden hallinta.
Kaikista töistä, etenkin sellaisista joista kertyy erittäin vähän tai ei ollenkaan annosta ei ole
mielekästä kerätä suurta määrää dataa. Yksittäisen työn kokonaisannoskertymää ja
työryhmäkohtaisesti eroteltuja annoskertymiä tulisi olla vaivatonta tarkastella. Tällaiset
seikat tulisi ottaa työkoodijärjestelmää ja työkoodeja suunnitellessa ennalta huomioon. Jos
tietoa annoskertymästä ei kerätä tarpeeksi yksityiskohtaisesti, voi annosten tarkastelu tietyn
vaiheen osalta tietoja jälkeenpäin seulomalla olla erittäin työlästä. On myös mielekästä
kerätä annostietoja siten, että ne ovat vertailukelpoisia laitosten ja vuosien välillä.
Yksityiskohtaisesti kerätyt annostiedot voivat myös auttaa tulevien vuosihuoltojen töiden
annoksia arvioidessa.
Loviisan voimalaitoksella on käytössä DosiServ -järjestelmä elektronisten dosimetrien datan
keräämiseen. Laitoksella on käytössä myös annostietojen selaamiseen tarkoitettu
selainpohjainen sovellus QlikView, josta kappaleessa esitetyt tiedot ovat kerätty.
Työkoodeja on tehty vaihtelevalla tarkkuudella eri töille eri vuosina. Työkoodien käyttöä
pyritään valvomaan, mutta joka vuosi ilmenee muutamia tapauksia, joissa on ollut käytössä
väärä työkoodi. Havaittaessa nämä annokset saadaan korjattua oikealle työkoodille, mutta
vuosittain jää huomaamatta todennäköisesti jonkin verran työkoodien väärinkäyttöä.
Myöhemmin esitetyt kuvaajat työkohtaisista annoksista eivät välttämättä ole absoluuttisen
tarkkoja, mutta kohtalaisen hyvin suuntaa antavia. Vuosihuolloissa tehtävät työt vaihtelevat
vuosihuoltotyypeittäin merkittävästi. Kappaleessa esitettyihin työkokonaisuuksiin kuuluu
asennus-, tarkastus- ja siivoustyöt jotka vuosihuoltojen aikana on pystytty kohdentamaan
tiettyyn työkokonaisuuteen. Esimerkiksi reaktoritöiden annoksiin on luettu reaktorin purku89

ja kokoonpano, reaktorille tehtävät tarkastukset ja reaktorin puhdistustyöt, kuten
reaktorikuilun pesu.
Polttoaineseisokkien toistuvien töiden osalta suurimmat annokset aiheutuvat tyypillisesti
reaktorin purusta, huoltotöistä, ja kasaamisesta. Loviisa 1:llä reaktoritöiden annokset ovat
vaihdelleet 31 – 83 mmanSv välillä, ja Loviisa 2:lla 33 – 48 mmanSv välillä. Toisiksi
suurimmat annokset tyypillisesti aiheutuvat siivoustöistä yleisesti, joista Loviisa 1:llä
annokset ovat olleet väliltä 20 – 64 mmanSv ja Loviisa 2:lla 19 – 50 mmanSv välillä.
Tarkastustöistä sekä venttiilien ja toimilaitteiden huoltotöistä kerääntyy tyypillisesti
seuraavaksi suurimmat annokset. Polttoaineseisokeissa venttiili- ja toimilaitehuoltotöiden
annokset ovat aiemmin olleet suuremmat, mutta nykyään tarkastustöistä kertyy keskimäärin
suuremmat annokset. Tarkastustöistä on kertynyt vuosittain Loviisa 1:llä 13 – 25 mmanSv
ja Loviisa 2:lla 9 – 41 mmanSv. Venttiili- ja toimilaitetöistä on kertynyt Loviisa 1:llä 10 –
41 mmanSv ja Loviisa 2:lla 12 – 22 mmanSv. Kuva 6.1 esittää polttoaineseisokkikohtaiset
annokset Loviisa 1:llä, ja Kuva 6.2 Loviisa 2:lla.
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Kuva 6.1 Loviisa 1 polttoaineseisokkien työkohtaiset annokset.
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Kuva 6.2. Loviisa 2 polttoaineseisokkien työkohtaiset annokset.

Lyhyissä vuosihuolloissa annosjakauma on tyypillisesti työkohtaisesti vain hieman
suurempi, mutta edellä mainittujen töiden lisäksi tehdään lyhyissä vuosihuolloissa yleensä
jonkin verran töitä höyrystimillä, sekä enemmän eristetöitä. Kuva 6.3 esittää annoskertymät
Loviisa 1:en lyhyistä vuosihuolloista ja Kuva 6.4 Loviisa 2:n.
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Kuva 6.3. Loviisa 1:n lyhyiden vuosihuoltojen työkohtaiset annoskertymät.
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Kuva 6.4. Loviisa 2:n lyhyiden vuosihuoltojen työkohtaiset annoskertymät.

Höyrystintöiden annokset lyhyissä vuosihuolloissa ovat vaihdelleet Loviisa 1:llä 23 – 57
mmanSv välillä, ja Loviisa 2:lla 19 – 38 mmanSv välillä. Eristetöistä on Loviisa 1:lla
kertynyt annosta 33 – 109 mmanSv välillä ja Loviisa 2:lla 27 – 40 mmanSv välillä.
4- ja 8-vuotisvuosihuolloissa eristetöiden annokset ovat tyypillisesti merkittävästi suurempia
kuin lyhyissä. Kuva 6.5 esittää Loviisa 1:n annoskertymän 4- ja 8-vuotisvuosihuolloista, ja
Kuva 6.6 Loviisa 2:n annoskertymän.
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Kuva 6.5. Loviisa 1, 4- ja 8-vuotisvuosihuoltojen työkohtaiset annoskertymät.
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Kuva 6.6. Loviisa 2 4- ja 8-vuotisvuosihuoltojen työkohtaiset annoskertymät.

4-vuotisvuosihuolloissa eristetöiden annoskertymä laitoksilla on vaihdellut 49 – 85 mmanSv
välillä. 8-vuotisvuosihuolloissa annokset ovat vaihdelleet 178 – 233 mmanSv välillä. 8vuotisvuosihuollossa eristetöistä aiheutuvat annokset ovat tyypillisesti olleet suurimpia
vuosihuollon aikaisista töistä. Tämä johtuu suurilta osin 8-vuotisvuosihuollossa tehtävästä
primääripiirin painekokeesta, jota varten erittäin suuri määrä primääripiirin putkiston
eristeitä on purettava painekokeen aikaisia tarkastuksia varten. Lyijysuojausten
rakentaminen eristetöitä varten on usein mahdotonta, sillä suojausta vaativa kohde on usein
juurikin se kohde, josta eristeet pitää poistaa. Reaktoritöiden annokset ovat myös tyypillisesti
polttoaine- ja lyhyitä seisokkeja suurempia, sillä 4- ja 8-vuotisvuosihuolloissa reaktorille ja
sen sisäosille tehdään enemmän tarkastuksia. 8-vuotisvuosihuollossa reaktorin purkamisen
sekä sisäosien ja polttoaineen poiston jälkeen reaktori kasataan uudelleen painekoetta varten,
minkä jälkeen se puretaan uudestaan. Ylimääräiset purku- ja kasauskerrat kasvattavat
osaltaan reaktoritöiden annosten kertymää.
Vuosihuollon aikaisista töistä erityisesti höyrystimen sisäisistä tarkastuksista annos
kerääntyy erittäin nopeasti. Höyrystimen sisällä työskentely tapahtuu keskimäärin 1 – 5
mSv/h annosnopeudessa. Loviisa 1:llä dekontaminoitiin höyrystin YB13- ja YB15W01.
Säteilytasot laskivat vuosihuollon ajaksi, mutta höyrystimet kontaminoituivat uudelleen
hyvin voimakkaasti, ja nykyisin höyrystimen YB13W01 MARC-mittauksilla voidaan
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todeta, että höyrystimen kontaminaatiotasot ovat edelleen hyvin korkeat verrattuina muihin
höyrystimiin, yli 10 kertaiset. (Kvarnström et. al., 2018, 4). Esimerkiksi vuonna 2018
reaktoritöihin käytettiin henkilötyöpäiviä 415 päivää jonka aikana annosta kertyi 145
mmanSv. Höyrystintöihin käytettiin 215 henkilötyöpäivää, ja annosta kertyi 132 mmanSv.
Tällöin annosta kertyi reaktoritöistä keskimäärin 0,35 mmanSv/hlö-d, kun höyrystintöissä
annosta kertyi keskimäärin 0,61 mmanSv/hlö-d. Annosta kertyi höyrystimellä tehtävistä
töistä siis keskimäärin 1,75 nopeammin kuin reaktoritöistä. YB15-höyrystimen
sisäpuolisista tarkastuksista ja magnetiitin imuroinnista annosta kertyi keskimäärin 6,394
mmanSv/hlö-d.
Edellä kuvatut työt ovat suuria kokonaisuuksia, ja niihin lukeutuu paljon pieniä töitä.
Suurimmat annokset yksittäisistä töistä aiheutuvat polttoaineseisokeissa tyypillisesti
erilaisista projekteista. Esimerkiksi vuonna 2019 molemmille laitoksille tehtiin muutos TCjärjestelmään, josta aiheutui Lo1:llä 60,1 mmanSv ja Lo2:lla 70,6 mmanSv. Monen
vuosihuollon yli kestänyt automaation uusintaprojekti, ELSA-projekti aiheutti 2011
polttoaineseisokissa Loviisa 1:llä ja Loviisa 2:lla annosta noin 24 mmanSv per laitos,
seisokissa 2015 Loviisa 1:llä 46 mmanSv ja Loviisa 2:lla 57 mmanSv, sekä muutamia
millimansieverttejä myöhemmissä polttoaineseisokeissa. Kuva 6.7 esittää eri projekteista
kertyneitä annoksia vuosihuolloittain Loviisa 1:llä, ja Kuva 6.8 Loviisa 2:lla.
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Kuva 6.7. Loviisa 1 projektit.
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Kuva 6.8. Loviisa 2 projektit.

Ylimääräistä annosta voi aiheutua odottamattomista tilanteista, jotka toisinaan johtuvat
jonkun virheestä tai huolimattomuudesta ja toisinaan eivät. Esimerkiksi 2012 vuosihuollossa
lämpökilven sisälle jäi käyttöjakson ajaksi lyijymattoja. Lyijymatot sulivat käyttöjakson
aikana, ja niiden löytyessä 2013 vuosihuollossa ne aiheuttivat mittavat puhdistustyöt, joista
annosta kertyi noin 42 mmanSv. (Kuittinen, 2013, 1, 4) Vuonna 2018 lyhyessä
vuosihuollossa kontaminaatio levisi höyrystintilassa avonaisesta kollektorista, mistä
kirjattiin noin 3 mmanSv edestä ylimääräisiä pesutöitä, mutta annosvaikutus oli
todellisuudessa suurempi selvitystöiden ja mittausten osalta (Kontio, 2018b, 15). Vuonna
2019 polttoaineseisokissa TQ-sprinklerijärjestelmästä valui boorivettä suojarakennukseen
koestuksen yhteydessä, kun linja joka oltiin ohjeiden mukaan vesitetty ei ollutkaan täysin
tyhjä viallisesta venttiilistä johtuen (Hartikka et. al, 2019, 3). Booriveden siivoamisesta ja
tarkastustöistä aiheutui noin 10 mmanSv annosta. Vuoden 2019 Loviisa 2 seisokin lopussa
TE10-järjestelmän varoventtiilit laukesivat. Varoventtiilien kalvopakettien vaihdosta ja
laukeamisen siivoustöistä aiheutui noin 2 mmanSv annos. (Kontio, 2019c, 8) Irtokappaleet
voivat myös toisinaan aiheuttaa odottamattomia annoksia, jos irtokappaleen poisto
prosessista joudutaan tekemään säteilevissä olosuhteissa. Esimerkiksi reaktoriin tai
avonaiseen höyrystimen kollektoriin tippunut esine joudutaan poistamaan, aiheuttaen
irtokappaleen poistajille annosta riippuen työskentely kohteen säteilyolosuhteista. Pois
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lukien lyijymattojen aiheuttamat siivoustyöt, ovat esitetyt esimerkit ylimääräisistä töistä
annosvaikutuksiltaan suhteellisen pieniä, mutta todennäköisesti useimmiten vältettävissä.
Kaikille ylimääräisille töille ei kuitenkaan välttämättä tehdä omaa työkoodia tai niitä eritellä
myöhemmin.

6.1 Optimointimahdollisuudet
Höyrystimien dekontaminointi on osoittautunut haastavaksi, ja uudesta dekontaminoinnista
voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, kuten kävi vuonna 1981. Tehokkain keino
höyrystimistä saadun altistuksen pienentämiseen vaikuttaisi olevan tehokas työnsuunnittelu
ja työskentelyajan minimointi höyrystimen sisällä, ellei dekontaminointitekniikkaa saada
parannettua merkittävästi. Höyrystimien säteilytasoihin voidaan tiettyyn rajaan saakka
vaikuttaa höyrystimen veden pinnan pitämisellä korkeana. Uudet tarkastusmenetelmät ja
työkalut joilla höyrystimen sisälle menemistä voitaisiin välttää säästäisivät merkittävästi
höyrystintöistä kertyvää annosta.
Eristetöiden johdosta pitkissä vuosihuolloissa eristäjille kertyy suuria henkilöannoksia, ja
Fortumin asettama 13 mSv henkilöannoksen raja on ollut vaarassa ylittyä. Eristäjien osalta
henkilöannoksien kertymistä voisi tasata optimoimalla eristetyöntekijöiden määrää.
Taloudellisesta näkökulmasta henkilöstön määrä taas halutaan luonnollisesti pitää niin
pienenä kuin mahdollista. Toisaalta, jos jonkun eristäjän annosraja uhkaa ylittyä, ei häntä
päästetä enää töihin ilman erityislupaa. Tällöin lopun työryhmän työtaakka kasvaa, mikä
lisää myös heidän annostaan, uhaten myös heidän työnsä keskeytymistä. Äärimmäisessä
tapauksessa tämä näkyy vuosihuollon keston pitenemisenä.
Odottamattomien tilanteiden aiheuttamiin annoksiin voidaan vaikuttaa muun muassa
huolellisella työsuunnittelulla, huolellisilla prosessitoimilla ja käyttämällä inhimillisiä
virheitä poistavia työmenetelmiä.
Yleisesti työntekijät ovat kohtalaisen perillä ALARA-periaatteesta ja osaavat optimoida
omaa oleskeluaan höyrystintilassa tai muissa säteilevissä paikoissa, mutta poikkeuksia toki
löytyy. Tehostamalla valvontaa ja koulutusta voisi annoksia hieman ehkä pienentää
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työntekijöiden osalta. Tehostetun valvonnan lisäämisessä on kuitenkin vaarana, että
tekemällä enemmän valvontakierroksia säteileviin tiloihin säteilyvalvojat kasvattavat
jossain määrin omaa annostaan, mikä lisää heidän henkilökohtaista annosta, ja voi jopa lisätä
kollektiivista annosta, ollen täten ALARA-periaatteen vastaista. Tehokkain keino annosten
pienentämiseen on lähdetermin pienentäminen, töiden oikea ajoittaminen tai niiden
tekemättä jättäminen, jos säteilyolosuhteet ovat epäsuotuisat ja työ olisi mahdollisuus
suorittaa suotuisimmissa säteilyolosuhteissa. Työsuunnittelu optimoi töiden suoritusajat
melko hyvin, ja suurin osa töistä pystytään tekemään niille sopivimpana ajankohtana.
Vuosihuollot kuitenkin elävät, ja välillä eteen tulee yllättäviä töitä.
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7

ALARA-PERIAATTEEN TOTEUTUMINEN VOIMALAITOKSEN
TOIMINNASSA

Vaikka ICRP ohjaa ja yhtenäistää osaltaan suosituksillaan säteilysuojelutoimintaa, on
optimointi käsitteenä on melko subjektiivinen ja toimijakohtainen. Toimien järkevyyden
määrittäminen kumpuaa laajalti säteilyä käyttävän yhteisön historiasta ja aiemmista
toimintatavoista. Toimintatavat voivat kansainvälisesti ja jopa kansallisesti vertaillen erota
suuresti riippuen siitä, missä laajuudessa riskit ymmärretään, ja mikä nähdään yhteisössä
hyväksyttynä riskinä. Vertaillessa kansainvälisesti ja kansallisesti, työntekijöiden
kustannuksella saatetaan toisen arvioijan mielestä ottaa taloudellisen edun nimissä liian
suuria riskejä ja altistuksia. Toisen arvioijan mielestä samassa tilanteessa taas
säteilysuojelutyö voi aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia tappioita saavutettuun hyötyyn
nähden.

Optimoinnin

onnistumisen

arvioimisessa

tulisi

myös

ottaa

huomioon

suoritusolosuhteet, jotka eivät välttämättä ole vertailukelpoisia minkään toisen kohteen
kanssa.
Tällä hetkellä Loviisassa etenkin vuosihuoltojen osalta säteilysuojelullisten toimenpiteiden
onnistumista tarkastellaan usein vertaamalla sitä johonkin aiempaan työmäärältään ja
kestoltaan samankaltaiseen vuosihuoltoon. Mahdolliset tavoitteet annoskertymän ja
kontaminaatiotapausten

suhteen

asetetaan

perustuen

valittuun

vertailuseisokkiin.

Ensimmäistä kertaa tehtävien yksittäisten töiden osalta arviointia voi tehdä lähinnä työhön
laaditun annosarvion kautta. Ensimmäistä kertaa tehtävissä töissä on kuitenkin vaikea
huomioida kaikkia tekijöitä. Työtä tehdessä voi ilmetä jotain työhön suorasti tai epäsuorasti
vaikuttavaa, johon ei ole osattu varautua, tai tilanne voi muuttua ennalta arvaamattomalla
tavalla työn aikana. Säteilysuojelusuunnitelman annosarviota voidaan työn jälkeen verrata
toteutuneeseen annokseen ja arvioida onnistuiko työ ALARA-periaatteen mukaisesti.
Säteilysuojelun tavoitteet ovat tyypillisesti samankaltaisia kuin muutkin tavoitteet eri töissä
ja projekteissa: kun työ suunnitellaan ja valmistellaan hyvin, ja työntekijät ovat
ammattitaitoisia,

sujuvat

työt

tavallisesti

hyvin,

mikä

on

taloudellisesti

ja
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säteilysuojelullisesti optimaalinen tilanne. Suuri osa säteilysuojelutyöstä ja siihen käytetystä
ajasta käytetään kuitenkin ei-toivottujen tapahtumien välttämiseen, sen sijaan että jokaisen
työn jokainen vaihe optimoitaisiin täydellisesti. Tällainenkin ajankäyttö toki on ALARAperiaatteen mukaista toimintaa, mutta ei varsinaisesti näy annosvertailuissa. Vertailuja
tehdessä arvioidaan harvoin, kuinka paljon annosta säästettiin välttämällä jokin tapahtuma,
joka huolellisella työn suunnittelulla ja toteutumisella vältettiin, vaikka työn onnistumisen
varmistamiseksi olisi käytetty paljon resursseja.

7.1 Lähdetermin minimoiminen
Säteilytasoja on laitoksen historiassa minimoitu usealla toimenpiteellä, ja minimoidaan
jatkuvasti kemian optimoinnilla ja uusilla hankkeilla. Laitosten alas- ja ylösajossa kemian
parametrit optimoidaan siten, että mahdollisimman vähän mahdollisesti aktivoituvaa
materiaalia saostuisi polttoaineen pinnalle ja aktivoituisi, ja ettei primääripiirin veteen
liukenisi

yhteydessä

aktivoituneita

korroosiotuotteita.

Mahdolliset

liuenneet

aktivointituotteet ja polttoainevuototapauksen yhteydessä myös fissiotuotteet puhdistetaan
primääripiirin vedestä erillisillä puhdistuskierroilla. Vuodesta 2019 eteenpäin TCjärjestelmän muutostyön ansiosta veden epäpuhtauksia pystytään poistamaan myös
vuosihuollon aikana. Vuosihuollon aikana puhdistetaan reaktorialtaan vettä mekaanisella
puhdistusjärjestelmällä,

ja

polttoainealtaiden

vettä

ioninvaihtosuodattimilla.

Puhdistusjärjestelmillä poistetaan parhaan mukaan seuraavalla käyttöjaksolla mahdollisesti
aktivoituvia epäpuhtauksia vedestä. Laitoksella minimoidaan mahdollisesti aktivoituvien tai
korroosiota aiheuttavien aineiden pääsy piiriin noudattamalla TLTA-ohjetta. Komponenttien
rakennusmateriaaleille on myös asetettu rajoitteita erityisesti koboltin, hopean ja antimonien
suhteen.
Annosnopeudet primääripiirin pinnalla ovat laskeneet molemmilla laitoksilla 2000-luvulta
tähän päivään lähes puolella. Kollektiiviset annokset ovat 1997 - 2019 välisenä aikana
laskeneet tasaisesti. Tällä välillä vuonna 1999 kollektiivista annosta polttoaineseisokista
kertyi noin 0,8 manSv, kun viimeisenä kolmena polttoaineseisokkina kollektiivinen annos
on ollut alle 0,3 manSv per seisokki. Loviisa 2:lla vastaavasti annokset ovat laskeneet jakson
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alun noin 0,58 manSv:stä alle 0,3 manSv:iin. Normalisoimalla annosnopeudet vuoden 1997
tasolle, voidaan säteilytasojen minimoinnilla karkeasti arvioida Loviisa 1:llä saavutetun noin
3,9 manSv annossäästö ja Loviisa 2:lla noin 3,1 manSv annossäästö vuodesta 1997
eteenpäin. Säästössä näkyy myös osaltaan työmenetelmien ja työkalujen uudistamisella
saadut annossäästöt.

7.2 Suunnittelu
Töiden suunnittelu on ALARA-periaatteen toteutumisen kannalta erittäin tärkeää, etenkin
uusien, ennen tekemättömien töiden osalta. Loviisan työn- ja tekninen suunnittelukierto
sisältää säteilysuojelukysymysten arvioinnin, ja säteilysuojeluorganisaatio on mukana
omalta osaltaan suunnittelemassa töitä. Vuosihuoltojen tulevia muutostöitä katselmoidaan
muutostöiden suunnittelukokouksessa käyttöjakson aikana viikoittain, jossa paikalla on
säteilysuojelun edustaja säteilysuojelullisesti tärkeitä töitä käsitellessä (Kelavirta, 2018a, 3).
Teknisessä suunnittelussa teknistä ratkaisua suunnitellessa suunnittelijan tulee käydä
työkohteella tarkastamassa suunnitteluratkaisun toteutettavuus ja varmistamassa kohteeseen
liittyvän dokumentaation paikkansapitävyys. (Kelavirta, 2018b, 8). Suunniteltavat kohteet
sijaitsevat toisinaan punaisessa tai oranssissa huoneessa. Työkohteella käynnin yhteydessä
suunnittelijalle annetaan tietoja kohteen säteilytasoista. Tämä on erityisen tärkeää
korkeamman säteilytason kohteissa. (Hyypiä, 2018, 12). Tällöin suunnittelija saa
konkreettisen käsityksen suunniteltavan huoneen säteilyolosuhteista ALARA-periaatteen
huomioonottamiseksi. Teknisen suunnitelman ratkaisu ja siihen liittyvät dokumentit
tarkastetaan ja hyväksytetään vielä usealla eri taholla, joiden aikana mahdollinen ALARAperiaatteen vastainen toiminta tai ratkaisu käy ilmi. Tällaisia vaiheita joissa säteilysuojelun
edustaja on paikalla ovat muun muassa suunnitteluratkaisun hyväksyntä ja erillinen
suunnittelukatselmus tarvittaessa (Kelavirta, 2018b, 10-11).
Vuosihuoltoja suunnitellessa töiden ajoituksen merkitys on suuri erityisesti höyrystintilan
töiden kohdalla. Loopin lähellä tehtävän työn ajoittaminen siten, että looppi ja höyrystin ovat
vesitäytössä voivat merkittävästi pienentää työstä aiheutuvia annoksia. Toisinaan työn
ajoittaminen sellaiseen ajankohtaan ei ole mahdollista, tai voisi kasvattaa vuosihuollon
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kestoa merkittävästi. Tällaisessa tilanteessa joudutaan arvioimaan työstä kertyviä annoksia
taloudellista hyötyä vastaan. Merkittävä vuosihuoltosuunnittelun toimi ALARA-periaatteen
kannalta oli päätös muuttaa vuosihuoltostrategiaa vuonna 1997. Muutoksen johdosta
suurempia töitä siirrettiin pitkiin vuosihuoltoihin, jolloin työt voidaan mahdollisesti suorittaa
matalammissa tasoissa säteilytasojen laskiessa vuosihuollon aikana.

7.3 Säteilysuojelun toiminta
Säteilysuojelun operatiivisen toiminnan päätarkoitus on optimoida eri töistä aiheutuvia
annoksia, sekä ennalta ehkäistä epätoivottuja tapahtumia, kuten kontaminaation leviämistä
tai sisäisiä henkilökontaminaatiotapauksia, sekä kouluttaa laitoksella työskenteleviä
henkilöitä säteilysuojeluasioissa ja valvonta-alueella työskentelyssä.
Säteilysuojelu dokumentoi töiden aikana havaitut ilmiöt, ongelmat, hyväksi nähdyt
toimintatavat ja kaikki muut työhön erityisesti liittyvät seikat, kokemukset ja mittaustulokset
niin isoimmista kuin pienemmistäkin töistä omaan päiväkirjaansa. Aktiivinen päiväkirjan
täyttäminen varmistaa osaltaan, että tieto erilaisista töistä pysyy saatavissa, vaikka työhön
osallistuneet henkilöt eivät enää olisikaan töissä. Suurempien töiden osalta dokumentoinnin
on järkevää olla kootumpaa ja helpommin käsiin päästävissä. Loviisassa suurimmista töistä
tehdään tämänkaltaiset loppuraportit tulevaisuutta varten. Tietojen kerääminen ei tällä
hetkellä ole erityisen systemaattista. Systemaattisuuden parantamisella voisi palautetietojen
keräämistä ja olemassa olevan tiedon hyödyntämistä parantaa merkittävästi.
Säteilyvalvonnan aktiivisuus ja toimenpiteiden kehittäminen kontaminaation hallitsemiseksi
näkyvät kontaminaatiotapaustilastoissa. Kontaminaatiotapausten määrä on vähentynyt
tasaisesti vuosien saatossa. Kontaminaatiotapausten määrä saattaa hieman tippua piirin
kontaminaatiotasojen

pienetessä,

mutta

ylivoimaisesti

suurempi

vaikutus

kontaminaationhallinnan kannalta on edelleen suojavarusteiden oikealla käyttämisellä ja
riittävillä puhdistustoimenpiteillä. Vuosien 2018 - 2019 aikana kartoitettiin laitoksen
alfakontaminaatiotasoja, ja vuodesta 2019 eteenpäin laitoksella on myös otettu käyttöön
toimenpiteet alfakontaminaation hallitsemiseksi.
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Säteilysuojelukoulutus täyttää tällä hetkellä viranomaisohjeiston minimivaatimuksen.
Kaikille laitokselle töihin saapuville annetaan tulokoulutus joka sisältää säteilyosion.
Tulokoulutus kestää kokonaisuudessaan noin puoli päivää. Säteilyosiossa koulutetaan
työntekijöille perustiedot säteilystä, suorasäteilyn ja kontaminaation eron ja tiedot valvontaalueella työskentelemiseen. Perehdyttävää ja syventävää koulutusta annetaan työryhmille
tarpeen mukaan. Kansainvälisesti vertaillen Paksin ydinvoimalaitokseen Unkarissa,
Loviisassa annettava säteilysuojelukoulutus on melko suppea. Paksin kaikille pakollinen
säteilysuojelukoulutus kestää kolme päivää, joista yksi päivä käytetään käytännön
harjoitteluun. Paksissa on myös käytössä hyväksi havaittu menetelmä järjestelmällisesti
sisällyttää työn suorittavaa osapuolta säteilysuojelun suunnittelemiseen erityisesti
säteilysuojelusuunnitelmia ja annosarvioita laadittaessa. Suorittava osapuoli myös antaa
näkemyksensä mahdollisista uusista työmenetelmistä työn suorittamiselle ALARAperiaatteen mukaisesti. Suorittavan osapuolen niin sanotut nimetyt henkilöt saavat myös
noin kahden viikon syventävän säteilysuojelukoulutuksen. On kuitenkin huomattava, että
Paksin säteilysuojeluorganisaatiolla on huomattavasti suuremmat resurssit käytössä sekä
säteilysuojeluun

että

sen

kouluttamiseen.

Kansallisesti

vertaillen,

Loviisan

säteilysuojelukoulutus on hyvin samankaltainen Olkiluodon kanssa.

7.4 Rakenteellinen- ja ympäristön säteilyturvallisuus
Rakenteellisen säteilyturvallisuuden puolesta Loviisan höyrystintila on ongelmallisin kohde
laitoksella, ja suurin osa vuosihuolloissa kertyvästä kollektiivisesta annoksesta aiheutuu
höyrystintilan töistä. Höyrystintilan komponenttien sijoitus on pitkälti peräisin rakentamisen
aikaan vaaditusta suojarakennuksesta, sekä siitä, ettei suurempaa suojarakennusta ollut
rakentamisen aikaan mahdollista toteuttaa. Höyrystintilan komponenttien uudelleen
sijoittelu olisi erittäin hankalaa ja kallista, ellei jopa mahdotonta. Vuosihuoltojen aikaan
höyrystintilaan joudutaan rakentamaan paljon säteilysuojauksia, mutta edes niillä ei
säteilytasoja joka tilanteessa pystytä pienentämään merkittävästi tiettyjä töitä varten. Myös
laitoksen muissa huonetiloissa on käytetty ratkaisuja, jotka rakentamisen aikaan olivat
hyväksyttyjä mutta joita ei enää YVL-ohjeiden mukaan saisi rakentaa. Muutostöitä laitoksen
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saattamiseksi ajan tasalla tehdään sen mukaan kuin se on mahdollista, mutta kaikkia
puutteita ei pystytä, eikä ole järkevää korjata.
Laitoksen ympäristön säteilyvalvontaohjelma on lainsäädäntöä vastaava, ja vuosittaiset
päästöt alittavat helposti lain rajat sekä omat tavoitteet. Päästöjen pienentämiseksi edelleen
tutkitaan aktiivisesti vaihtoehtoja ja niiden toteutuskelpoisuutta.

7.5 Kustannus ja hyöty
Laitoksen historiassa taloudelliseen hyödyn tavoittelu on myös toisinaan tuonut
annossäästöjä. Vuonna 1997 käyttöön otettu vuosihuoltostrategia on vähentänyt lyhyiden
vuosihuoltojen määrää. Korvaavissa polttoaineseisokeissa tehtäviä töitä siirretään
mahdollisuuksien

mukaan

pitkiin

vuosihuoltoihin,

jolloin

saadaan

laajoista

säteilysuojauksista irti suurin hyöty. Aikatauluttamalla töitä pitkien vuosihuoltojen
loppupäähän päästään myös mahdollisesti työskentelemään matalammissa säteilytasoissa
aktiivisuuden puoliintumisesta johtuen. Tällöin ALARA-periaate toteutuu erinomaisesti.
Myös TC-suodatusmuutostyöllä havaittiin olevan taloudellista hyötyjä, kuten mahdollinen
vuosihuollon

keston

pieneneminen.

Suodatusjärjestelmällä

pystytään

poistamaan

jäähdytysveteen liuenneita radioaktiivisia aineita, ja tämän oletetaan vähentävän pintojen
kontaminaatiotasoja. Kontaminaatiotasojen vähenemisestä voi olla seurauksena joidenkin
vuosihuollon

pituuteen

vaikuttavien

dekontaminointityövaiheiden

lyheneminen.

Esimerkiksi reaktorikuilunpesun keston odotetaan lyhenevän tunneilla. Uudistuksen
uskotaan käyvän hyödylliseksi myös polttoainevuodon tapauksessa.
Työssä laskettu α-arvo kustannushyötyanalyysiä varten on vielä karkea. Arviota voisi
tarkentaa käyttämällä maksuhalukkuusmenetelmää, jota pidetään yleisesti teoriansa puolesta
pätevämpänä mallina. Tätä varten olisi suoritettava laaja kyselytutkimus. Keskimääräisen
säteilytyötä tekevän henkilön palkan käyttäminen bruttokansantuotteen sijasta kuvaisi
tarkemmin nimenomaan Loviisan voimalaitoksen säteilyn aiheuttamia kustannuksia. Tämän
hetkinen suuruusluokka kuitenkin mukailee kansainvälisiä arvoja. Arvon perusteella
laskettu alustava arvio ihmishengen tilastollisesta arvosta Loviisan voimalaitoksella
poikkeaa toistaiseksi hieman muilla tekniikan aloilla käytettävistä ihmishengen tilastollisista
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arvoista, mutta suuruusluokka vaikuttaisi olevan sama. Toistaiseksi α-arvoa ei ole juuri
käytetty kustannushyötyanalyysin apuvälineenä laitoksen historiassa. α-arvon hyöty
päivittäisessä käytössä jää todennäköisesti vähäiseksi. Mahdollinen käyttökohde arvolle on
esimerkiksi säteilysuojelullisista syistä perustellut laitosmuutokset. Arvosta voi myös
mahdollisesti olla hyötyä vuosihuollon aikana arvioitaessa jonkin työn tekemisen
kannattavuutta epäedullisessa säteilytilanteessa, jos työn siirtäminen edullisemman
säteilytilanteen ajalle aiheuttaisi vuosihuollon venymistä.
Maailmalla käytettävät alfa-arvot vaihtelevat 45 €/mSv:stä 8900 €/mSv:iin (ISOE, 2018,
10), ja arvon määritystapoja on erilaisia. Toiset määritystavat painottavat kerääntynyttä
kollektiivista annosta ja toiset henkilöannosten suuruutta (ISOE, 2018, 6). Arvojen
vertaaminen keskenään on siis haastavaa ja tulkinnan varaista. Alfa-arvoa on maailmalla
käytetty säteilysuojeluorganisaatioiden toimesta optimointitutkimuksissa ja perusteluina
ylemmän tason päätöksiä varten. Alfa-arvon ei yleisesti katsota soveltuvan päivittäisessä
säteilysuojelutyössä käytettäväksi tai matalien annoksien optimointiin. Alfa-arvoa on
maailmalla käytetty isoja muutostöitä suunnitellessa, järjestelmien ja piirien kemiallisessa
dekontaminoinnissa ja laitoksen tehon madaltamisesssa. Alfa-arvo ei kuitenkaan ole ainut
päätöksiin vaikuttava tekijä, vaan yksi suunnittelun apuna käytettävistä työkaluista.
Päätöksiin vaikuttaa alfa-arvon lisäksi lukuisia muita tekijöitä. Maailmalla ei ole ollut
epätavallista toteuttaa jokin projekti, vaikka alfa-arvolla tehtävä analyysi ei puoltaisi
päätöstä toteuttaa projektia. (ISOE, 2018, 9).

7.6 Kehityskohteet
Yksittäisten työkokonaisuuksien kohdalla höyrystimen sekundääripuolella tehtävistä töistä
kerääntyy keskimäärin suurimmat kollektiiviset säteilyannokset. Nykyisen huolto-ohjelman
mukaan höyrystimien miesluukkuja ei tarvitse kuitenkaan joka vuosihuollossa avata, ellei
käyttöjaksolla havaita jotain mikä vaatii höyrystimille tehtävän töitä. Höyrystimien
säteilytasoon voidaan jonkin verran vaikuttaa höyrystimen veden pinnan nostolla.
Työmenetelmien ja työkalujen kehittämisellä voitaisiin myös välttää kertyvää annosta, jos
niiden avulla pystyttäisiin välttämään höyrystimien sisälle meneminen.
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Elektronisten dosimetrien annosten seurantamenettelyitä voisi mahdollisesti parantaa ja
varmentaa automatisoimalla työkoodien valinnan, tai kohdentamalla erityistä huomiota
työkoodien oikeaan käyttöön. Töistä kertyvien annosten tarkalla seurannalla annosten
kannalta ongelmallisiin töihin voitaisiin mahdollisesti puuttua poikkeamia havaittaessa.
Työkoodien väärinkäyttö ei kuitenkaan ole laitoksella merkittävä ongelma, ja töissä joista
on odotettavissa suuria annoksia annosten kerääntymistä seurataan tarkasti. Lisäksi, joillekin
vuosihuoltojen työryhmille kuten säteilyvalvonnalle ja siivoustyöryhmille voi yhden päivän
aikana tulla etenkin vuosihuollon aikana eteen lukuisia eri työkohteilla tehtäviä pienempiä
töitä, joille ei ole järkevää luoda omaa työkoodia.
Laitoksella ei toistaiseksi ole käytössä menettelyitä jatkuvatoimiseen ALARA-periaatteen
toteutumisen arvioimiseen, eikä kannustimia urakoitsijoiden työntekijöille annoksen ja
kontaminaatiotapausten pienentämiseksi yksilötasolla. Esimerkiksi vuonna 2019 Loviisan
voimalaitoksella annostarkkailun piirissä oli 1271 työntekijää. Jos jokainen heistä olisi
saanut Loviisa 2 polttoaineseisokin aikana 10 µSv pienemmän kokonaisannoksen, olisi
kollektiivista annosta jäänyt kertymättä 12,7 mmanSv, mikä on noin 5 % Loviisa 2:n
toteutuneesta kollektiivisesta annoksesta. 10 µSv annos voi erityisesti höyrystintilassa
työskennellessä ja oleillessa kertyä nopeasti. Höyrystintilan annosnopeuden yleistason
ollessa noin 100 µSv/h riippuen paikasta, 10 µSv annos kertyisi noin 6 minuutissa.
Minimoimalla turha oleskelu ja altistus, tällainen saavutus olisi todennäköisesti
mahdollinen.

Altistuksen

minimoinnin

yksilötasolla

voikin

nähdä

jatkuvana

kehityskohteena. Säteilyvalvonnalla ei ole käytössä systemaattista menetelmää, jolla
valmennettaisiin työryhmiä ja työnjohtajia säteilyaltisuksen vähentämisen suhteen.
Laitoksen tarjoama syventävä ja perehdyttävä säteilysuojelukoulutus ole erityisen
systemaattista, vaan koulutusta annetaan, kun sille havaitaan olevan tarvetta. Kehityskohtana
voisi nähdä syventävien ja perehdyttävien koulutusten yksilöimisen paremmin työryhmille
ja koulutustavoitteiden paremman määrittelyn.
Laitoksen keräämä palautetieto ei ole tällä hetkellä helposti hyödynnettävissä tulevien töiden
suunnittelussa.

Laitoksella

on

tavoitteena

kehittää

palautteen

antamis-

ja
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vastaanottamiskäytäntöjä

säteilysuojelun

kehittämiseksi.

Tarkoituksena

on

ottaa

käytännöksi, että työn aloituspalaveritason ollessa 3 tai 4, kerätään työn palautetietoihin
vähintään työn annostoteuma ja työn aikana ilmenneet merkittävät esiin nousseet asiat
tulevien vastaavien töiden suunnittelun tueksi. Säteilyvalvoja voi työmääräintä
käsitellessään

nostaa

aloituspalaveritasoa,

jos

se

ei

hänen

kokemuksensa

ja

asiantuntemuksensa sellaisenaan vastaa työn vaatimaa aloituspalaveritasoa.
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Työn tarkoituksena oli arvioida säteilysuojelun optimointiperiaatteen toteutumista Loviisan
ydinvoimalaitoksen

toiminnassa.

Työssä

käytiin

läpi

säteilysuojelun

teoriaa

ja

perusperiaatteita, laitoksen historian aikana tehtyjä toimia säteilytasojen pienentämiseksi ja
niillä

saavutettuja

annossäästöjä,

kontaminaation

hallintaa,

laitoksen

tarjoamaa

säteilysuojelukoulutusta jota vertailtiin kansainvälisesti ja kansallisesti, laitoksessa käytössä
olevat työmääräin- ja aloituspalaverikäytännöt, työn- ja teknisen suunnittelun käytännöt,
laitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus ja ympäristön säteilyvalvonta. Näiden perusteella
arvioitiin ALARA-periaatteen toteutumista voimalaitoksen toiminnassa. Työssä määritettiin
kustannus-hyöty-analyysin kanssa työkaluna käytettävä kollektiivisen säteilyannoksen
hinta, α-arvo.
Työssä laskettiin alfa-arvo, joka perustuu keskimääräiseen syöpäkuolemien johdosta
menetettyjen elinvuosien arvoon ja ICRP:n ilmoittamaan säteilyn aiheuttaman syöpäriskin
todennäköisyyteen. Alfa-arvoksi saatiin 28 761 €/manSv, kun henkilöannokset pysyvät
pienempinä kuin 1 mSv. Henkilöannosten kasvaessa alfa-arvo kasvaa eksponentiaalisesti
erikseen määritetyn välttötekijän mukaisesti. Määritetty arvo on samaa suuruusluokkaa kuin
Korean ydinvoimalaitoksia varten samalla menetelmällä määritetty arvo. Kansainvälisesti
alfa-arvot vaihtelevat kuitenkin suuresti riippuen määritystavasta, ja yleinen vertailu on
hankalaa. Laskettua α-arvoa ei suositella käytettäväksi laitoksella sellaisenaan, sillä se ei
huomioi syöpäkuolemaan liittyviä inhimillisiä tekijöitä riittävässä laajuudessa. Tässä
diplomityössä

tehdyn

arvioinnin

lisäksi

arvo

tulisi

laskea

käyttäen

maksuhalukkuusmenetelmää. Saatuja tuloksia tulisi vertailla, ja vertailun perusteella päättää
arvojen käyttökelpoisuus.
ALARA-periaate toteutuu laitoksen toiminnassa melko hyvin. Laitoksen säteilyn
lähdetermin pienentämiseksi on tehty useita toimenpiteitä, ja tehdään jatkuvasti vesikemian
optimoinnilla ja rajoittamalla komponenttien rakennusmateriaaleissa aineita, jotka
aktivoituessaan voisivat kohottaa laitoksen säteilytasoja. Laitoksen työn- ja teknisessä
suunnittelussa käytettävät menettelyt ovat sellaiset, että ALARA-periaate tulee huomioitua
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töitä ja teknisiä ratkaisuja suunnitellessa. Säteilysuojelu on mukana suunnittelussa
tarpeellisilta osin.
Puutteita

on

säteilysuojelukoulutuksen

järjestelmällisyydessä,

ja

palautetietojen

keräämisessä toiminnan kehittämiseksi. Rakenteellisen säteilyturvallisuuden puolesta laitos
ei ole optimaalinen eikä sitä saisi nykyaikaisen lainsäädännön puitteissa rakentaa.
Rakenteellisiin epäkohtiin puututaan mahdollisuuksien mukaan, mutta suuret muutostyöt
laitoksen säteilyolosuhteiden parantamiseksi eivät ole käytännössä mahdollisia toteuttaa
ilman kohtuuttoman suuria kustannuksia ja säteilyannoksia itse muutostyön suorittamisesta.
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LIITTEET
LIITE I: SÄTEILYTURVAKESKUKSEN SELVITYSPYYNTÖ
Kysymykset
Jaettu YVL vaatimusten mukaan 19 kysymykseen joihin vastattava.
ALARA (As Low As Reasonably Achievable
YVL C.2. vaatimus 103
Säteilylain 5-7 §:n mukaisesti säteilysuojelun yleiset periaatteet ovat:
1. säteilytoiminta ja suojelutoimet ovat oikeutettuja, jos saavutettava kokonaishyöty on
suurempi kuin aiheutuvat haitat (oikeutusperiaate);
2. säteilysuojelun optimoimiseksi työperäinen altistus ja väestön altistus ionisoivalle
säteilylle on pidettävä niin vähäisenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on mahdollista
sekä lääketieteellinen altistus on rajoitettava välttämättömään tarkoitetun tutkimus- tai
hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimenpiteen suorittamiseksi (optimointiperiaate);
3. säteilytoiminnassa työntekijän ja väestön yksilön säteilyannos ei saa olla annosrajaa
suurempi (yksilönsuojaperiaate). Säteilysuojelussa optimointiperiaatteesta käytetään
nimitystä ALARAperiaate (As Low As Reasonably Achievable).
YVL C.1 vaatimus 301
Säteilylain (859/2018) 6 ja 7 §:n mukaisesti ydinlaitoksen käytöstä aiheutuva altistus
ionisoivalle säteilylle on pidettävä niin vähäisenä kuin käytännöllisin toimenpitein on
mahdollista (optimointiperiaate, ALARA) eikä työntekijän tai väestön yksilön säteilyannos
saa olla annosrajaa suurempi (yksilönsuojaperiaate). Lisäksi ydinenergia-asetuksen
(161/1988) luvussa 3 a säädetään, mitkä ovat ydinlaitoksen käytöstä väestön yksilölle
aiheutuvan säteilyaltistuksen annosrajoitukset. Vaikka annosrajat ja -rajoitukset alittuisivat,
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ei ole perusteltua jättää toteuttamatta ratkaisua, joka vähentäisi olennaisesti työntekijöiden
tai väestön säteilyannosta.
YVL C.1 vaatimus 302
Ydinlaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa tai siihen liittyvässä
aihekohtaisessa raportissa on esitettävä yhteenvetoselvitys tärkeimmistä säteilysuojelun
ratkaisuista,

joilla

toteutetaan

säteilysuojelun

optimointiperiaate

ydinlaitoksella.

Yhteenvetoselvityksessä on myös esitettävä, miten tämän ohjeen lukujen 4 ja 5 mukaiset
vaatimukset toteutetaan tai on toteutettu ydinlaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa.
YVL C.2 vaatimus 306
Ydinlaitoksen organisaation rakenne ja toimintatavat on suunniteltava siten, että
säteilysuojelua toteutetaan jatkuvasti viranomaissäädösten, laitoksella hyväksyttyjen
ohjeiden ja ALARA-periaatteen mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä töihin, joissa
työskentelyolojen, työn laajuuden, poikkeuksellisen luonteen tai muiden syiden vuoksi
säteilysuojelu ja suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö tai käytön valvonta on vaativaa.
1. Mitkä ovat merkittävimmät työryhmät, joissa ALARA-toimenpiteitä käsitellään ja
kuinka usein ne ovat kokoontuneet vuosina 2016 - 2019?
2. Mitkä ovat merkittävimmät saavutukset laitoksen käyttöhistorian aikana, jotka
ALARA-toimenpiteillä on voimalaitoksella

saavutettu?

Kuvaa

tärkeimmät

toimenpiteet ja niiden onnistuminen yksityiskohtaisemmin. Millaista annossäästöä
voidaan arvioida erilaisilla jo toteutetuilla toimenpiteillä saavutetun?
3. Mitä laitoksen rakenteellisia erityispiirteitä on todettu ALARAn kannalta
ongelmallisiksi? Mitä oppeja näistä erityispiirteistä on saatu? Miten näiden osalta
säteilysuojelua voitaisiin parantaa?
4. Minkälaisia tavoitteita ja linjauksia on asetettu voimalaitoksen ohjeisiin
säteilyannosten päivittäisen ja pitkäjänteisen madaltamisen saavuttamiseksi?
5. Mitkä ovat merkittävimmät säteilyannosta aiheuttavat työt voimalaitoksella? Millä
realistisilla keinoin säteilyaltistusta (henkilökohtaista ja kollektiivista) voitaisiin
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entisestään pienentää? Minkälaisiin toimenpiteisiin voimayhtiö on ryhtynyt
säteilyaltistuksen pienentämiseksi?
6. Mitä kvalitatiivisia ja/tai kvantitatiivisia kriteerejä käytetään päätettäessä, että jokin
säteilyaltistusta pienentävä toimenpide ei ole käytännöllinen? Kuvaile tilanteita,
joissa kriteerien tarkastelun jälkeen jotain toimenpidettä ei ole katsottu ALARAperiaatteen mukaiseksi.
7. Miten varmistutaan, että muutostöiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
säteilyannosten optimointi ALARA-periaatteen mukaisesti? Minkälaisin keinoin
varmistutaan, että suunnittelijoilla on riittävä tieto ja osaaminen ALARAn
huomioonottamiseksi töiden suunnittelussa? Käytä esimerkkejä apuna ja esitä arvio
miksi joissain muutostöissä ALARAn soveltaminen on a) onnistunut, b)
epäonnistunut.
8. Minkälaisilla mittareilla seurataan ALARAn onnistumista laitoksella?
9. Kuvaile miten säteilylain 6 §:n/YVL C.2 vaatimuksen 103 mukainen säteilysuojelun
optimointiperiaate täyttyy voimalaitoksen toiminnassa?
ALARA-toimenpideohjelma
YVL C.2 vaatimus 309
Ydinlaitoksella

on

oltava

kirjallinen

ohjelma

säteilyannosten

rajoittamiseksi

(ALARAtoimenpideohjelma). Ohjelmasta on ilmettävä sekä lyhyen että pitkän tähtäimen
suunnitelmat ja toimenpiteet siitä, miten laitos pyrkii rajoittamaan säteilytyöntekijöiden
säteilyannoksia. Toimenpideohjelmassa on otettava huomioon säteilysuojelun kannalta
kokonaisvaltaisestimuun

muassa

laitoksen

käyttö,

laitosmuutokset,

vesikemia,

materiaalivalinnat, dekontaminointi, jätehuolto, koestukset ja tarkastukset. Ohjelmaan on
sisällytettäväjatkuvan kehityksen periaatteeseen pohjautuvat annosrajoitukset suurimmalle
henkilökohtaiselle vuosiannokselle ja kollektiiviselle säteilyannokselle (manSv/GW).
ALARA-toimenpideohjelma on pidettävä ajan tasalla, ja se on toimitettava tiedoksi
STUKille.
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10. Missä

ALARA-toimenpideohjelma

on

kuvattu?

Kuvaile

ALARA-

toimenpideohjelman eri osa-alueita ja arvioi, miten voimalaitos toteuttaa tällä
hetkellä ohjelman sisältöä? Minkälaisia kehityskohteita on tunnistettu ja miten niitä
aiotaan viedä eteenpäin?
11. Miten ja millä aikavälillä voimayhtiö arvioi ALARA toimenpideohjelman
riittävyyttä ja onnistumista? Mikä taho tekee arvion ja laatii toimenpidesuunnitelman
toiminnan parantamiseksi? Miten voimalaitoksen ylin johto seuraa ALARAtoimenpideohjelman onnistumista?
Koulutus ja henkilökohtainen vaikuttaminen sekä havaitut puutteet säteilysuojelussa
YVL C.2 vaatimus 307
Ydinlaitoksen

johtamisjärjestelmässä

on

oltava

kuvattuna

menettelyt,

joilla

säteilysuojelussa havaitut puutteet korjataan tehokkaasti. Säteilysuojelun kannalta
huomionarvoisista havainnoista, tapahtumista, puutteista, järjestelyistä ja mittaustuloksista
on ylläpidettävä järjestelmällistä kirjanpitoa.
12. Miten ALARA tulee esille voimayhtiön ohjeistuksessa ja koulutuksessa? Miten
varmistutaan, että ALARAa koskeva ohjeistus ja koulutus ovat yhdenmukaisia
voimayhtiön eri organisaatioissa?
13. Miten ALARA-ajattelutapa on jalkautettu työntekijöille? Miten ALARA tulee esille
uuden

henkilön

koulutuksessa?

Miten

ALARAan

liittyvää

koulutusta

ylläpidetään/kerrataan?
14. Miten yksittäinen voimalaitoksen työntekijä voi vaikuttaa ALARA ohjelman
kehittämiseen? Miten työntekijän antama palaute käsitellään?
15. Esitä menettelytavat, joilla säteilysuojelussa havaitut puutteet rekisteröidään ja
käsitellään laitoksella. Mikä taho ylläpitää kirjanpitoa huomionarvoisista
tapahtumista, puutteista, järjestelyistä ja mittaustuloksista? Miten varmistutaan, että
havainnot kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti? Millä tavoin mainittujen
menettelyjen toimivuutta arvioidaan?
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Annosten seuranta
YVL C.2 vaatimus 308
Työntekijöiden henkilökohtaisten säteilyannosten lisäksi kollektiivisia säteilyannoksia
(yhteenlasketut säteilyannokset) on seurattava työkohteittain sekä työntekijäryhmittäin.
Ydinlaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli kollektiiviset säteilyannokset viittaavat
siihen, että säteilysuojelumenettelyjä on syytä parantaa.
16. Miten voimalaitoksella toteutetaan säteilyannosten seurantaa (henkilökohtaiset ja
kollektiiviset annokset)? Kuvaile esimerkein minkälaisiin toimenpiteisiin on
ryhdytty a) päivittäisen työn säteilyannoksen rajoittamiseksi b) pidemmällä
tähtäimellä annosten madaltamiseksi.
ALARA-työryhmä
YVL C.2 vaatimus 410
Ydinvoimalaitoksella on oltava säteilysuojelun ja muiden laitostoimintojen (esim. käyttö,
kunnossapito, turvallisuus) asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä tai muu menettely,
jolla varmistetaan, että säteilysuojelu otetaan huomioon laitoksella eri tekniikan alueilla
riittävän laajalti.
17. Miten voimalaitos varmistaa, että säteilysuojelu otetaan eri tekniikan alueilla
riittävän laajalti huomioon?
18. Kuvaile ALARA-työryhmän toimintaa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Mikä on
laitoksen

ALARA-työryhmän

kokoonpano?

Minkälaisia

asioita

ALARA-

työryhmälle tuodaan käsiteltäväksi?
19. Miten ALARA-työryhmän kannanotoista viestitään laitoksen henkilökunnalle?
Johtopäätökset
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Esitä yhteenveto siitä miten ALARA toteutuu laitoksella. Johtopäätöksinä on esitettävä
toimenpiteet, joilla mahdollisesti havaitut puutteet toiminnassa tai ohjeistuksessa korjataan
sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi.
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LIITE II: LOVIISASSA TYÖSKENNELLEIDEN HENKILÖIDEN
MÄÄRÄ

JA

ELINAJANODOTE

SUKUPUOLITTAIN

JA

SYNTYMÄVUOSITTAIN
Elinajanodotteet ovat peräisin tilastokeskuksen tilastoista. Työskennelleiden määrä on
arvioitu Dosiserv-ohjelman tiedoilla. Laitoksella työskennelleiksi on laskettu henkilöt, jotka
ovat suorittaneet säteilysuojelukoulutuksen 1.1.2016 – 31.12.2019 välisenä aikana.

Syntymävuosi

Ikä

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48

Viim. 3 vuoden aikana
loviisassa työskennelleet
Miehet
Naiset
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
5
0
3
0
8
0
14
0
17
1
24
0
36
1
45
1
48
4
52
1
54
3
48
4
68
5
52
6
71
6
78
8
65
3
73
9
70
8
76
8
68
6
59
9
56
6

Elinajanodote k.o. vuonna syntyneille
Miehet
Naiset
54,09
60,9
54,09
60,9
54,09
60,9
58,42
65,84
58,42
65,84
58,42
65,84
58,42
65,84
58,42
65,84
63,37
69,87
63,37
69,87
63,37
69,87
63,37
69,87
63,37
69,87
64,92
71,60
64,92
71,60
64,92
71,60
64,92
71,60
64,92
71,60
65,43
72,61
65,43
72,61
65,43
72,61
65,43
72,61
65,43
72,61
65,90
73,66
65,90
73,66
65,90
73,66
65,90
73,66
65,90
73,66
65,89
74,21
128

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

51
55
53
61
57
69
51
66
66
91
84
73
86
61
82
87
62
66
53
68
72
61
63
60
66
40
36
28
9
5

7
6
6
7
4
5
9
13
0
12
19
9
16
8
9
10
4
5
9
8
5
2
15
9
8
6
6
3
0
0

66,57
66,94
66,90
67,38
67,59
67,94
68,47
68,95
69,22
69,55
70,15
70,18
70,44
70,07
70,49
70,66
70,66
70,85
70,93
71,32
71,65
72,09
72,82
72,79
73,02
73,43
73,51
73,73
74,14
74,56

74,87
75,48
75,41
75,93
76,32
76,93
77,55
77,51
77,81
78,08
78,55
78,33
78,76
78,49
78,72
78,68
78,69
78,90
78,87
79,31
79,42
79,47
80,15
80,21
80,52
80,51
80,83
81,02
81,01
81,53

Loviisan voimalaitokselle painotetulla keskiarvolla laskettu elinajanodote:
Miehet:

68,4 vuotta

Naiset

76,9 vuotta

Keskiarvo

69,3 vuotta

Vastasyntyneiden elinajanodotteet:
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.
px/table/tableViewLayout1/
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LIITE III: POISTETUT ANNOKSET
Lo1
Vuosi Yht. Annos. Selitys
1997 0,1448 0,1448 10YB13W001 SYVE-jakotukin asennus
0,0354 10YB56W001 SYVE-jakotukin asennus
1999 0,2518 0,2164 Kaapelinvaihtotyöt
0,055 TY-vesilukkoputkiston poistaminen
0,0208 Sähkökaapelien vaihtotyöt
2001 0,1095
0,0887 Höyrystintilan lattian hionta ja maalaus
0,0679 Höyrystintilan lattian hionta ja maalaus
2003 0,1159
0,048 SAM-projekti
2005 0,0433 0,0433 10YB15W001 höyrystimen vaippaeristystyöt
2009 0,0277 0,0277 Höyrystimien impulssiputkiasennukset
2013 0,0417 0,0417 Lämpökilven sisäpuolinen siivous ja tarkastus
2015 0,0271 0,0271 Höyrystimen pinnanmittausputkistun ylä- ja alayhdeliitännät
2019 0,06
0,06 TC-muutostyö

Lo2
Vuosi Yht.
Annos Selitys
1997 0,2075 0,2075 20YB13W001 ja 20YB52W001 SYVE-jakotukin asennus
0,0391 YB52 SYVE-jakotukin asennus
1999 0,169
0,1299 Kaapelinvaihtotyöt
2003 0,0312 0,0312 SAM-projekti
2005 0,0385 0,0385 YB11 vaippaeristystyöt
2007 0,0287 0,0287 Höyrystintilan lattiapinnoituksen uusinta
2009 0,0233 0,0233 Höyrystintilan lattiapinnoituksen uusinta
2019 0,0705 0,0705 TC-muutostyö
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