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Tämä kandidaatintyö tehtiin Loviisan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluorganisaation 

kanssa yhteistyössä. Loviisan voimalaitoksella jouduttiin tekemään toimenpiteitä ja muu-

toksia vuonna 2020 maailmanlaajuisesti levinneen koronaviruspandemian vuoksi. Toimen-

piteillä pyrittiin turvaamaan työntekijöiden terveys ja vuoden 2020 vuosihuoltojen toteu-

tuminen.  

 

Toimenpiteet, kuten kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen käyttö sekä käsienpesun tehostami-

nen, otettiin käyttöön myös valvonta-alueella työskennellessä. Tässä työssä selvitettiin 

muutosten vaikutuksia valvonta-alueella työskennellessä säteilysuojelun näkökulmasta. 

Tämän vuoksi selvitettiin suu- ja nenäsuojuksen käytön rajoituksia henkilömonitorimit-

tauksissa mittaamalla kontaminaation vaimenemista sekä vertailtiin käsien ja kasvojen alu-

een kontaminaatiohälytyksiä aiempiin vastaaviin vuosihuoltoihin.  

 

Lopputuloksena havaittiin, että koronavirusepidemian hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet 

eivät vaikuttaneet henkilömääriin valvonta-alueella eivätkä heikentäneet säteilyturvalli-

suutta merkittävästi vuosihuoltojen 2020 aikana. Merkittävimmät yksittäiset vaikutukset 

huomattiin käsikontaminaatioiden määrän vähenemisessä.   

 

Sini Heikkilä
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VVER  Vodo-vodjanoi energetitšeski reaktor (painevesireaktorityyppi) 
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään koronaviruspandemian aiheuttamia muutoksia työs-

kentelyssä Loviisan voimalaitoksella. Työ on jakautunut kahteen osioon. Työssä esitellään 

ensin, kuinka vuoden 2020 vuosihuoltoja varten varauduttiin laitoksella ja millaiset suunni-

telmat tehtiin ennen vuosihuoltojen alkua, jotta koronavirusepidemian leviämiseltä Lovii-

san voimalaitoksella voitaisiin välttyä. Toisessa osiossa keskitytään siihen, mitä muutoksia 

suunnitelmiin tehtiin vuosihuoltojen alettua ja millaisia säteilysuojelullisia vaikutuksia 

toimenpiteillä vuosihuollon aikana oli.  

1.1 Loviisan voimalaitos 

Loviisan ydinvoimalaitos koostuu kahdesta laitosyksiköstä. Loviisa 1 (LO1) on otettu 

käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 (LO2) vuonna 1980. Molemmat ovat VVER (vodo-

vodjanoi energetitšeski reaktor) -tyypin painevesireaktoreita, jotka ovat kapasiteetiltaan 

507 MWe. Vuonna 2019 ne tuottivat yhteensä 8,2 TWh sähköä valtakunnalliseen verk-

koon. Loviisan voimalaitos tuottaa n. 10 % koko Suomen sähköntuotannosta. Laitoksella 

työskentelee 500 työntekijää. (Fortum 2020a) 

  

Laitoksen oman henkilökunnan lisäksi vuosihuolloissa työskentelee noin 700-1000 ulko-

puolista urakoitsijaa. Jokaisessa vuosihuollossa vaihdetaan polttoainetta kerrallaan noin 

neljännes polttoainenipuista. Tämän lisäksi laitoksilla suoritetaan joka kahdeksas vuosi laa-

ja 8-vuotisvuosihuolto, jossa tarkastetaan paineastia sisäosineen sekä tehdään haasteelli-

simmat huoltotyöt. Vuonna 2020 Loviisa 1 laitoksella suoritettiin laaja 8- vuotisvuosihuol-

to ja Loviisa 2 laitoksella lyhyt vuosihuolto. (Fortum 2020b)  

1.2 Koronaviruspandemia 

Ihmisisillä ja eläimillä on todettu useita erilaisia koronaviruksia, joista yksi on joulukuussa 

2019 löydetty aiemmin tuntematon koronavirus Sars-CoV-2. Virus on läheistä sukua 

SARS-koronavirukselle sekä lepakoilta löydetyille koronaviruksille. Todennäköinen teoria 

on, että virus lähti liikkeelle yksittäistapauksesta, jonka jälkeen se alkoi levitä ihmisestä 

toiseen aiheuttaen lopulta maailmanlaajuisen pandemian. (THL 2020a) 
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Koronavirus leviää pisaratartuntana, jonka vuoksi sairaan henkilön yskiminen ja aivastelu 

levittää virusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi ohjeet siitä, miten koronavi-

ruspandemian aikana tulee toimia. Ohjeita päivitettiin tilanteen muuttuessa säännöllisesti. 

Heinäkuussa 2020 THL:n ohjeiden mukaan lähikontakteja tuli vähentää ja hyvää käsi- sekä 

yskimishygieniaa noudattaa. Käsiä tuli pestä vedellä ja saippualla vähintään 20 sekuntia 

joka kerta, kun henkilö yski, aivasti, kävi wc:ssä tai tuli ulkoa sisälle. Käsienpesu ohjeistet-

tiin korvaamaan kemikaaliviranomaisen hyväksymällä käsien desinfiointiaineella, mikäli 

käsienpesu ei ollut sillä hetkellä mahdollista. Nenäliinaa tuli käyttää yskiessä ja aivastaes-

sa, sekä lisäksi silmien, suun ja nenän koskemista tuli välttää muutoin kuin heti käsien pe-

sun jälkeen. THL ohjeisti pitämään 1-2 metrin turvaväliä aina liikuttaessa yleisillä paikoil-

la.  (THL 2020a) 

 

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. kuume, 

yskä, kurkkukipu, väsymys, nuha ja pahoinvointi. (THL 2020b) Koronaviruksen leviämi-

nen aiheuttaa huolta ihmisissä. Monia ihmisiä huolettaa oma sekä lähteisten terveys. Ko-

ronaviruksen saaneista eniten kuolemantapauksia sekä vakavia sairastumisia oli yli 70-

vuotiailla. Iän lisäksi riskitekijänä oli jokin perussairaus, kuten vaikea-asteinen sydänsai-

raus. Merkittävästi keuhkoja, sydämen toimintaa ja elimistön vastustuskykyä heikentävät 

perussairaudet lisäävät vakavan sairastumisen riskiä kaiken ikäisillä. Koronavirustartunnan 

saaneista suurin osa sairastaa taudin kuitenkin lievänä. (THL 2020c) 

 

16.10.2020 mennessä koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia Suomessa oli 351, 

kun taudin sairastaneita oli tiedossa 13 133 henkilöä. Kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuot-

ta ja kuolleista 47 prosenttia oli ollut miehiä ja 53 prosenttia naisia. Pohjoismaista oli tie-

dossa yhteensä yli 162 000 sairastumista ja yli 7 200 kuolemantapausta. (THL 2020d) 

 

Loviisan voimalaitoksella koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia oli mahdotonta 

ennustaa, kuten myös epidemian kestoa tai laajuutta. Tämän takia voimalaitoksella tehtiin 

laadittiin ohjeet vuosihuoltoa varten, johon sisältyi tilanteen arviointi säännöllisesti. Suun-

nitelmien tarkoituksena oli huolehtia kaikkien työntekijöiden terveydestä sekä suomalais-

ten sähkönsaannista. (Laakso 2020, 3) 
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2 IONISOIVA SÄTEILY JA SÄTEILYSUOJELU 

Säteilysuojeluorganisaation tehtävänä on huolehtia säteilylainsäädännössä asetetuista vel-

voitteista sekä viranomaisten määräyksistä. Säteilylain 2:ssa luvussa esitetään säteilysuoje-

lun yleiset periaatteet: oikeutusperiaate, optimointiperiaate ja yksilönsuojaperiaate. Oikeu-

tusperiaatteen mukaan säteilytoiminnan ja suojelutoiminnan kokonaishyödyn tulee olla 

suurempi kuin siitä aiheutuvien haittojen, jotta toimet ovat oikeutettuja. (Säteilylaki 5 §) 

Optimointiperiaatteen mukaan on säteilyn käytöstä aiheutuva altistus ionisoivalle säteilylle 

pidettävä niin vähäisenä kuin se on mahdollista käytännöllisesti toteuttaa. Optimointiperi-

aatetta kutsutaan myös ALARA-periaatteeksi (As Low As Reasonably Achievable). (Sätei-

lylaki 6 §) Yksilönsuojaperiaatteen mukaisesti työntekijän tai väestön yksilön säteilyannos 

ei saa olla säteilytoiminnassa suurempi kuin annosraja. (Säteilylaki 7 §) Tätä toteutetaan 

mm. annos- ja kontaminaatioseurannalla, oikeilla työssä käytettävillä suojavarusteilla sekä 

erilaisilla laitoksen ja ympäristön säteilymittauksilla.  

 

Säteilylain 12:ssa luvussa määritetään, että työskentelyalueet tulee jakaa tarkkailu- sekä 

valvonta-alueisiin. Jaottelu tapahtuu työskentelyalueella arvioidun säteilyaltistuksen perus-

teella. Valvonta-alueen tulee olla rajattu ja sinne pääsy rajoitettu ohjeet saaneisiin henki-

löihin. Siellä työskentelyä ja sinne kulkemista tulee valvoa kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 

Tämän lisäksi valvonta-alueella tulee olla tarvittavat erityisjärjestelyt ionisoivalta säteilyltä 

suojautumiseksi ja radioaktiivisen kontaminaation leviämisen estämiseksi. (Säteilylaki 91 

§) 

2.1 Ionisoiva säteily 

Säteily on energian emittoitumista säteilylähteestä. Ionisoivassa säteilyssä emittoituva 

energia reagoi atomin kanssa irrottaen tiukasti sitoutuneet elektronit atomiorbitaaleilta. 

Tämän seurauksena atomista tulee varautunut tai ionisoitunut. Energiaa, joka elektronin 

irrottamiseen tarvitaan, kutsutaan ionisaatioenergiaksi. Radioaktiivisen ytimen hajotessa 

syntyvä säteily on ionisoivaa säteilyä. Radioaktiivinen hajoaminen on prosessi, jossa 

epästabiili ydin hajoaa toiseksi ytimeksi spontaanisti ja itsenäisesti. Yksittäisen radioaktii-

visen ytimen hajoamisajankohtaa on mahdotonta ennustaa hajoamisen ollessa satunnaisil-

miö. (Ikäheimonen 2002 12, 19) 
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2.1.1 Hiukkassäteily 

Raskailla nuklideilla tapahtuu alfahajoamista (α-hajoaminen), jossa epästabiilista ato-

miytimestä emittoituu kahden protonin ja kahden neutronin muodostama α-hiukkanen 

(4He-ydin). Emittoituneen alfahiukkasen energia on tyypillisesti muutamia megaelektro-

nivoltteja. Alfahiukkasen massa ja varaus ovat suuria. Sen vuoksi alfahiukkasen liike on 

suoraviivaista, eikä se muuta suuntaansa törmäyksissä. Hiukkanen menettää energiaansa 

törmätessään atomeihin ja jarruuntuu sen vuoksi tehokkaasti. Tyypillisesti alfahiukkasen 

kantama on lyhyt, vain muutama senttimetrejä ilmassa, ja se hidastuu nopeasti. (Ikäheimo-

nen 2002, 20, 39) 

Beetahajoaminen (β-hajoaminen) on spontaani hajoamisreaktio, joka voi tapahtua β+ tai β- -

hajoamisella. β- -hajoamisessa yksi ytimen neutroneista muuttuu protoniksi ja samalla syn-

tyy elektroni. β- -säteilyä syntyy, kun vastamuodostunut elektroni sinkoaa ulos ytimestä 

protonin jäädessä ytimeen. Ohessa vapautuu myös antineutriino �̅�, joka on massaton ja va-

raukseton. Atomin järjestysluku kasvaa tällöin yhdellä, mutta massaluku säilyy samana. 

β+-hajoamisessa yksi ytimen protoni muuttuu neutroniksi ja samalla syntyy positroni. β+ -

säteilyä syntyy, kun vastamuodostunut positroni sinkoaa ulos ytimestä neutronin jäädessä 

ytimeen. Ohessa vapautuu myös neutriino 𝑣, joka on massaton ja varaukseton. Atomin jär-

jestysluku pienenee tällöin yhdellä, mutta massaluku säilyy samana. 

 

Beetahiukkasen varaus sekä massa ovat pieniä verrattuna alfahiukkaseen. Beetahiukkasen 

liike ei ole suoraviivaista kuten alfahiukkasella, vaan sen rata on mutkitteleva. Siihen vai-

kuttaa beetahiukkasen massa, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin hiukkasen, johon se 

osuu. Yksittäinenkin törmäys voi aiheuttaa jopa kaiken hiukkasen energian menettämisen. 

Massan ja varauksen pienuuden vuoksi beetasäteily on huomattavasti harvemmin ionisoi-

vaa kuin alfasäteily. Kantamaltaan beetasäteily on alfasäteilyä pidempää. (Ikäheimonen 

2002, 21,23,40,41) 
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2.1.2 Gammasäteily 

Gammasäteily on välillisesti ionisoiva sähkömagneettisen säteilyn muoto. Käytännössä 

gammasäteilyn vuorovaikuttaessa väliaineessa syntyy ionisoivia sekundäärihiukkasia. 

Gammasäteilyä syntyy radioaktiivisen hajoamisen jälkeen, kun ydin jää virittyneeksi. Tä-

mä viritys purkautuu myöhemmin gammasäteilynä.  

Gammasäteilyä aiheutuu myös elektronikaappauksen seurauksena. Siinä ydin kaappaa 

elektronin sisimmältä elektronikuorelta jättäen ytimen viritystilaan, joka purkautuu. Gam-

masäteily on todella läpitunkevaa ja sitä vaimentaa parhaiten raskaat materiaalit. (Ikähei-

monen, 2002, 21,44,46)  

2.2 Radioaktiivinen kontaminaatio 

Radioaktiivinen kontaminaatio tarkoittaa kiinteässä aineessa, nesteessä tai kaasussa esiin-

tyvää sinne kuulumatonta radioaktiivista ainetta. YVL C.2 ohjeessa on määritetty, että 

ydinvoimalaitoksen alueella tulee seurata pintakontaminaatiotasoja järjestelmällisesti. Val-

vonta-alueelta ei tule päästää ulos mitään, mikä ylittää sallitun kontaminaatiotason. (YVL 

C.2 2019. 5.1) 

2.2.1 Sisäinen kontaminaatio 

Sisäisellä kontaminaatiolla tarkoitetaan kehon sisälle päässeen radioaktiivisen materiaalin 

kontaminaatioita. Sitä syntyy, mikäli radioaktiivista materiaalia niellään, hengitetään tai jos 

sitä imeytyy ihon tai haavojen kautta elimistöön. Radionuklidit aiheuttavat hajotessaan si-

säistä säteilyaltistusta. Sisäisen altistuksen suuruuteen vaikuttavat altistusreitti, aktiivisuu-

den määrä sekä radionuklidin kulkeutumis- ja säteilyominaisuudet. (Department of Health, 

2012) 

Suomessa työperäisesti säteilytyöstä saatavat merkittävät sisäiset säteilyannokset ovat har-

vinaisia. Sisäisestä kontaminaatiosta johtuvat säteilyannokset aiheutuvat radionuklidien 

säteilyn energian absorboituessa elimiin. Säteilyannosta kertyy niin kauan, kunnes ra-

dionuklidit ovat hävinneet kehosta joko erittymällä pois tai hajoten radioaktiivisesti. Sisäis-

tä aktiivisuutta mittaamalla saadaan tietoa radionuklidin häviämisestä ja voidaan määrittää 

henkilön saama efektiivinen annos eli säteilystä aiheutunut terveydellinen kokonaishaitta. 

(Pöllänen 2003, 246,247,293) 
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Loviisan ydinvoimalaitoksella työntekijöiden sisäistä altistusta valvotaan henkilömonito-

reilla, joissa on gamma-anturit. Henkilömonitorin kautta kuljetaan joka kerta, kun työnteki-

jä siirtyy tarkkailualueelta puhtaalle alueelle. Tarkemmat kokokehoannosmittaukset teh-

dään säteilyturvakeskuksen toimesta, mikäli henkilömonitorin mittaustulokset antavat viit-

teitä sisäisestä kontaminaatiosta. (Viljanmaa 2020, 11) 
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3 EPIDEMIAAN VARAUTUMINEN ENNEN VUOSIHUOLTOA 

Tässä kappaleessa käsitellään koronavirusepidemian torjumisen aiheuttamia toimenpiteitä 

ydinvoimalaitoksilla maailmassa. Sen lisäksi esitellään Loviisan voimalaitokselle epidemi-

an vuoksi tehdyt muutokset ja toimenpiteet koko laitoksella sekä valvonta-alueella. Kappa-

leessa myös selvitetään kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen käytön säteilysuojelullisia vaiku-

tuksia henkilömonitoreissa.  

3.1 Koronan aiheuttamia toimenpiteitä ydinvoimalaitoksilla maailmassa 

The Information System on Occupational Exposure (ISOE) järjesti kesällä 2020 ydinvoi-

malaitoksille kyselyn, jossa selvitettiin koronaviruspandemian aiheuttamia toimenpiteitä 

eri ydinvoimalaitoksilla käyntijakson ja vuosihuoltojen aikana. ISOE:n tarkoituksena on 

toimia foorumina säteilysuojelun ammattilaisille maailmanlaajuisesti eri ydinvoimalaitok-

silla. ISOE:lla on jäsenenä voimalaitoksia 29:stä eri maasta. Toiminta perustuu esimerkiksi 

annostietojen sekä käyttökokemusten jakamiseen, jotta säteilysuojelullista toimintaa eri 

ydinvoimalaitoksilla voidaan parantaa. (ISOE 2020a) 

 

Vastauksia tähän kyselyyn oli saatu heinäkuun loppuun mennessä 11 maasta eri ydinvoi-

malaitoksilta. Vastauksia tuli Belgiasta, Ruotsista, Iso-Britanniasta, USA:sta, Suomesta, 

Kiinasta, Sveitsistä, Japanista, Etelä-Afrikasta, Unkarista ja Sloveniasta. Myös Loviisan 

voimalaitokselta vastattiin kyselyyn ja pystyttiin täten vertaamaan toimintatapoja muihin.  

 

ISOE:n kyselyn vastauksissa oli paljon yhteneväisyyksiä eri maiden välillä. Jokaisessa ky-

selyyn vastanneessa ydinvoimalaitoksessa oli määritetty vuoden 2020 käynti- ja huoltojak-

sojen ajaksi ohjeita. Yleensä mainittiin, että työntekijöiden tuli pitää 1-2 metrin turvaväli 

toisiin ja oireita tuli seurata itse. Käsien peseminen ja desinfioiminen usein oli vaadittua 

kaikkialla. Kaikilla voimalaitoksilla myös suu- ja nenäsuojuksen käyttö oli suositeltua tai 

vaadittua. Hengityssuojuksen tyyppi vaihteli kirurgisesta suu- ja nenäsuojuksesta suodat-

timelliseen puolinaamariin. Jossakin laitoksissa vaadittiin hengityssuojuksen käyttöä myös 

henkilömonitorimittauksissa. Työmatkat ulkomaille oli peruttu ja ylimääräistä kotimaassa 

matkustamista tuli välttää. Välttämättömien matkojen jälkeen tuli jäädä 14 päivän karan-

teeniin kuten myös silloin, jos oli ollut matkalla rajoitusten alkaessa. Karanteenikäytäntöä 
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tuli noudattaa myös, mikäli lähipiirissä oli sairastuneita henkilöitä tai epäili altistuneensa 

koronavirukselle.  

 

Desinfiointia laitoksilla ja etenkin henkilömonitoreissa lisättiin, mutta toimintatavat vaihte-

livat voimalaitoksittain. Jossain laitoksissa henkilömonitorien desinfiointia tehtiin useam-

man kerran tunnissa ja joillain laitoksilla ei desinfioitu monitoreja säännöllisesti. Useam-

malla laitoksella desinfioitiin käytetyt työkalut, säteilymittarit sekä dosimetrit heti käytön 

jälkeen, mutta tätä desinfiointia ei kuitenkaan tehty kaikkialla.  

 

Jonotusjärjestelyjä tehtiin ja rajoitettiin henkilömäärää hisseissä sekä ilmalukoissa. Ihmis-

ten töihin tuloa porrastettiin ja yleiset luokkahuonekoulutukset peruttiin tai siirrettiin myö-

hemmäksi useissa paikoissa. Ruokaloiden henkilömäärää rajoitettiin ja joissain laitoksissa 

lounasravintolat suljettiin epidemian aikana kokonaan. Yhdellä voimalaitoksella puhumi-

nen ruokalassa ei ollut suositeltua.  

 

Useissa maissa oli pandemian alkuvaiheessa vaikeuksia saada suojavarusteita ja käsien 

desinfiointiainetta riittävästi, sillä ne oli varattu pääasiassa terveydenhuollolle. Myöhem-

min suojavarusteiden saanti helpottui, mutta hinnat olivat nousseet aiemmasta. 

Voimalaitoksilla esiintyi myös joitain vähemmän yleisiä toimintatapoja. Muutamalla voi-

malaitoksella suoritettiin lämpötilamittaukset ennen töihin tuloa tai se oli ohjeistettu teke-

mään itse. Mikäli ruumiinlämpötila ylitti 37 °C, tuli henkilön jäädä pois töistä. Tämän li-

säksi oli lomakkeita, joilla voi arvioida omia oireitaan ennen töihin saapumista.  

 

Muutamassa voimalaitoksessa oli aikaisempien pandemioiden vuoksi valmiiksi laadittu 

suunnitelma, miten tulee toimia pandemian aikana ja nämä otettiin käyttöön. Muita harvi-

naisempia toimia oli suojalasien sekä hanskojen vaatiminen, työntekijöiden määrän vähen-

täminen, töiden rajoittaminen vain pakollisesti tehtäviin sekä pleksilasien asentaminen tis-

keille ja työpisteiden välille. Jossakin maissa lain vaatimia henkilöstön terveystarkastuksia 

sekä laitteiden kalibrointeja lievennettiin ja lykättiin harkinnan mukaan. Esimerkiksi mitta-

reiden kalibrointien voimassaoloa jatkettiin viranomaisten luvalla muutamilla voimalaitok-

sella. (ISOE 2020b) 
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3.2 Loviisan voimalaitoksen yleiset ohjeet 

Loviisan voimalaitoksella julkaistiin heinäkuussa 2020 ohjeet, joita kaikkien vuosihuollos-

sa työskentelevien tuli noudattaa. Näiden tavoitteena oli turvata kaikkien työntekijöiden 

terveys ja turvallisuus vähentämällä koronavirustartuntoja. Ohjeet perustuivat THL:n aset-

tamiin suosituksiin. Vuosihuolto päätettiin toteuttaa siinä aikataulussa ja laajuudessa, joka 

sille oli suunniteltu. Aikataulut tehtiin niin, että niitä voitiin muuttaa tilanteiden niin vaa-

tiessa ja uuden valtakunnallisen tartunta-aallon tullessa. Voimalaitoksella ei ollut tartunta-

aaltoa vuosihuoltojen 2020 aikana. Tilannetta oli mahdotonta ennustaa ja sen vuoksi varau-

tuminen suunniteltiin skenaarioanalyysien pohjalta. (Laakso 2020, 3) 

3.3 Yleisten ohjeiden soveltaminen valvonta-alueella 

Loviisan voimalaitoksella asetettuja ohjeita sovellettiin myös valvonta-alueelle. Toimenpi-

teillä oli vaikutuksia mm. pukuhuoneiden ja taukotilojen järjestelyihin tarkkailualueella 

sekä toimintaan lisäkenkärajoilla. 

3.3.1 Lisäkenkärajat 

Säteilylaissa määritetään, että valvonta-alueella tulee olla tarvittavat erityisjärjestelyt ioni-

soivalta säteilyltä suojautumiseksi ja radioaktiivisen kontaminaation leviämisen estämisek-

si. (Säteilylaki 91 §) Kontaminoituneilla työkohteilla tulee säteilysuojelullisista syistä to-

teuttaa erityisiä järjestelyjä tämän toteutumiseksi. Työkohteet rajataan lisäkenkärajalla, 

jonka ylittäessä tulee pukea kontaminaatiolta suojaavia suojavarusteita, kuten lisäsuojahaa-

lareita ja kumihanskoja. Mikäli työkohteella on ilmakontaminaatioriski, käytetään tarkoi-

tukseen soveltuvaa hengityssuojainta. Yleinen suojavaruste on joko hiukkas- tai yhdistel-

mäsuodattimella varustettu kokomaski. Kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen vaihtamiseen 

vaadittuun hengityssuojaimeen lisäkenkärajalla liittyy kontaminaatioriskejä. 

 

Mikäli henkilö kontaminoi lisäkenkärajalla kätensä radioaktiivisella kontaminaatiolla, esi-

merkiksi varusteita riisuttaessa, hän saattaa likaisilla käsillä kontaminoida kirurgisen suu- 

ja nenäsuojuksen sekä kasvonsa pukiessaan uutta suojusta Uusi kirurginen suu- ja nenäsuo-

jus suositeltiin pukemaan lisäkenkärajalta poistuttaessa puhtaat puuvillahanskat kädessä, 

jotka puettiin likaisten varusteiden poistamisen jälkeen. Voitiin myös selvittää ennen suo-

juksen pukemista ovatko kädet kontaminoituneet. Mikäli henkilö oli työskennellyt reakto-
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rihallissa, voitiin kontaminaatio mitata hallin ulkopuolella olevalla käsi-jalkamonitorilla. 

Toinen vaihtoehto oli, että säteilyvalvoja mittasi henkilön kädet kannettavalla kontaminaa-

tiomittarilla. (Salminen, 2020)  

3.3.2 Siivous 

Tavallisesti käynnin aikana henkilöiden kontaminaation mittaamiseen tarkoitetut PRE-

henkilömonitorit imuroidaan kerran vuorokaudessa ja EXIT-henkilömonitorit kahdesti 

vuorokaudessa. Koronaviruspandemian vuoksi siivousta lisättiin vuosihuoltojen aikana 

kuuteen kertaan vuorokaudessa. Imuroinnin lisäksi kosketuspinnat pyyhittiin desinfioivalla 

puhdistusaineella. Tarvittaessa monitorit puhdistettiin useammin, esimerkiksi henkilön ai-

vastamisen tai yskimisen jälkeen. 

Pukuhuoneiden lattiat pyyhittiin heikosti emäksisellä puhdistusaineella ja kosketuspinnat 

desinfioivalla puhdistusaineella. Käyttöjakson aikana tämä tehtiin kerran vuorokaudessa ja 

vuosihuollon aikana kolmesti vuorokaudessa. WC-tilat puhdistettiin käyttäen aseptisia me-

netelmiä. Yhteiskäytössä olevien mittareiden ja työkalujen desinfioimisesta huolehti niitä 

käyttänyt henkilö itse. (Reinivuo, 2020) 

3.3.3 Taukotilat 

Sekä puku- että taukotilojen määrää lisättiin ennen vuosihuoltoa. Kalustuksilla pyrittiin 

siihen, että henkilöt voivat viettää tauot turvallisesti yhden metrin turvavälein. Ruokalan 

sallittua henkilömäärää rajoitettiin ja istumapaikkoja vähennettiin. Uudelleenjärjestelyjen 

lisäksi taukotiloja lisättiin ottamalla käyttöön kaksi 50 neliön konttia laitosalueelle. (Laak-

so 2020, 12) 

 

Loviisan voimalaitoksen valvonta-alue ja taukotilat ovat haasteelliset turvavälien pitämisen 

kannalta. Valvonta-alueen yhteyteen, pääosin tarkkailualueelle, tehtiin muutoksia LOSOn 

eli Loviisan sosiaalirakennuksen järjestelyihin. Turvavälien pitämisen mahdollistamiseksi 

laajennettiin LOSOn taukotiloja. Ennen koronavirusepidemiaa pukuhuonetiloja sijaitsi so-

siaalirakennuksessa sekä valvonta-alueen että puhtaan alueen työntekijöille. Valvonta-

alueen työntekijöiden pukuhuone- ja haalarinaulakkotilat oli sijoitettu sosiaalirakennuksen 

kolmanteen kerrokseen. Epidemian vuoksi LOSOn pukuhuoneet siirrettiin kokonaisuudes-

saan valvonta-alueen työntekijöiden käyttöön ja tilat järjesteltiin uudelleen. Kolmannessa 
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kerroksessa haalarinaulakkotilat muutettiin taukotiloiksi ja pukuhuonetilat haalarinaulak-

kotiloiksi. Pukuhuonetilat siirrettiin ensimmäiseen kerrokseen, josta löytyy myös lisää tau-

kotiloja. Taukotiloja lisättiin myös toiseen kerrokseen, jossa laajennettiin valvotun puolen 

konttoritilaan taukohuonetta. Tämä alue oli ennen puhtaan puolen konttoritilaa. (Laakso 

2020, 12) 

3.3.4 Suojainhuolto 

Kaikki suojavarusteet, kuten hengityssuojaimet, kypärät sekä suojalasit pestiin pesuko-

neessa korkeassa lämpötilassa. Pesun jälkeen hengityssuojaimien kasvoja vasten olevat 

osat puhdistettiin isopropyylialkoholia sisältävillä lapuilla ennen niiden pakkaamista muo-

viin. Jokainen valvonta-alueella käytössä oleva hengityssuojain oli yksittäispakattu ja käy-

tön jälkeen ne toimitettiin suojainhuoltoon puhdistettavaksi. Hengityssuojaimia käsittele-

vällä henkilöllä tuli epidemian aikana olla kirurginen suu- ja nenäsuojain sekä kertakäyt-

töiset kumihanskat koko ajan maskeja pakatessa viruksen leviämisen välttämiseksi.  

 

Yleisesti suojavarusteiden saatavuudessa havaittiin ongelmia, sillä kertakäyttövarusteet, 

kuten haalarit ja kumikäsineet, oli varattu ensisijaisesti terveydenhuollon käyttöön. Ennen 

vuosihuoltojen alkamista toimittajan tietojen mukaan ei ollut varmaa riittävätkö kertakäyt-

töiset kumihanskat ja haalarit vuosihuollon kaikkiin töihin. Tämän vuoksi varauduttiin ot-

tamaan käyttöön korvaavia tuotteita tarpeiden mukaisesti. (Koivisto, 2020) 

3.4 Henkilömonitorointi 

Ydinenergialain mukaan laadituissa säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusohjeissa määri-

tetään, että valvonta-alueelta poistuttaessa henkilön pintakontaminaatio tulee mitata siihen 

tarkoitetulla mittauslaitteella. Mittalaitteen tulee kattaa mitattavan henkilön keho, raajat ja 

pää riittävän hyvin. Riittävän hyvän mittaustuloksen saavuttamiseen vaikuttaa laitteen 

geometria. Henkilö saa poistua valvonta-alueelta, mikäli kontaminaatiolle asetetut rajat ei-

vät henkilömonitorissa ylity. Työntekijälle nuklidien aktiivisuusrajaksi on määritetty 4 

Bq/cm2 vaatteille ja 2 Bq/cm2 iholle. Mikäli kyseessä on alfasäteilijä vastaavat rajat ovat 

0,4 Bq/cm2 vaatteille ja 0,2 Bq/cm2 iholle. Tulokset, jotka eivät alita näitä pintakontami-

naatiolle asetettuja rajoja tulee rekisteröidä. Kontaminoituneita suojavarusteita varten on 
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menettelyt ja työntekijän pintakontaminaation puhdistusta varten on henkilödekontami-

nointitilat. (YVL C.2 2019. 5.5, 10) 

3.4.1 Henkilömonitorit Loviisan voimalaitoksella 

Valvonta-alueelta tarkkailualueelle poistuttaessa henkilö menee ensimmäisen rajan mit-

tauksessa PRE-monitoriin, jossa mittaus tapahtuu valvonta-alueen perusvarustuksessa. 

Tarkkailualueelta puhtaalle alueelle poistuttaessa mennään toisen rajan mittaukseen EXIT-

monitoriin, jossa mittaus suoritetaan alusvaatteissa. Detektorien hälytysrajat eroavat riip-

puen oletetusta varustuksesta. 

 

Detektoreille on asetettu pintakontaminaation rajat YVL C.2 ohjeen enimmäisarvojen mu-

kaisesti. Rajat ovat kämmenille, kämmenselille sekä kasvoille ihokontaminaation enim-

mäisarvon mukaan 2 Bq/cm2 ja muille detektoreille 4 Bq/cm2, sillä henkilön oletetaan me-

nevän mittaukseen valvonta-alueen perusvarustuksessa haalarit päällä. Detektorit tarvitse-

vat väliainekaasua toimiakseen. Kun beetapartikkeli osuu kaasutäytteiseen detektoriin, se 

muodostaa ulostuloonsa jännitepulssin. Henkilömonitorin mittausohjelmisto laskee puls-

simäärän (CPS) ja määrittelee säteilylähteen kokonaisaktiivisuuden. Keskiarvoistettavana  

pinta-alana Loviisan voimalaitoksella detektoreille käytetään 100 cm2. Tämän perusteella 

hälytysrajat ovat 200 Bq ihokontaminaatiota mittaavissa detektoreissa ja 400 Bq muissa 

detektoreissa. (Hyypiä 2019, 5,6) 

 

Henkilömonitoreille on asetettu eriasteisia hälytysrajoja riippuen havaitun kontaminaation 

aktiivisuudesta. PRE-monitoreissa ihokontaminaatiota mittaavissa detektoreissa hälytysra-

jat ovat keskitason (medium) kontaminaatiohälytykselle 200 Bq, korkealle (high) kontami-

naatiohälytykselle 400 Bq ja erittäin korkealle (high-high) kontaminaatiohälytykselle 4000 

Bq. Vastaavasti muille detektoreille rajat ovat medium-hälytykselle 400 Bq, high-

hälytykselle 800 Bq ja high-high-hälytykselle 4000 Bq. (Hyypiä 2019, 5,6) 

 

Laitoksen korona-ohjeistuksen mukaisesti kädet tuli epidemian aikana pestä joka kerta en-

nen henkilömonitoriin menemistä. Tätä ei vaadittu aiemmin, joten tällä oli mahdollisesti 

vaikutuksia kontaminaatiotilastoihin. Käsien peseminen saattaa vähentää käsikontaminaa-

tioiden havaitsemista, kun kontaminaatio pestään ennen monitoria. Tämä ei kuitenkaan vä-
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hennä käsiannoksia, mutta nyt ne eivät välttämättä tule ilmi. Tässä on riski siitä, että esi-

merkiksi pahasti kontaminoitunut ovenkahva saattaa jäädä huomaamatta, jos käsikontami-

naatiohälytyksiä monitorissa ei tule tehostetun käsienpesun takia.  

3.4.2 Kasvomaskiin liittyvät säteilysuojelunäkökohdat 

Valvonta-alueelta poistuessaan henkilö kulkee aina henkilömonitorin läpi. Henkilömonito-

riin jonottaessa, esimerkiksi tauolle tultaessa, kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen käyttö oli 

epidemia-aikana tarpeen. Kasvomaskien käyttöön henkilömonitorissa liittyy riski siitä, että 

kasvojen alueella oleva mahdollinen kontaminaatio saattaa jäädä havaitsematta kasvomas-

kin peittäessä kontaminoituneen alueen. Tämän tutkimuksen kautta pyrittiin selvittämään 

millaisia vaikutuksia kasvomaskien käytöllä on säteilysuojelullisista näkökulmista.  

 

3.4.2.1 Mittausjärjestelyt 
Mittaukset suoritettiin 22.6.2020 LO1-kenkärajalla käyttäen henkilömonitoria. Mittausta 

varten valittiin näytteitä, joiden nuklidikohtaiset aktiivisuudet oli määritetty laboratoriossa 

heinäkuussa 2019. Tarkasteltavat mittaukset suoritettiin kahdella eri kuivapyyhkäisynäyt-

teellä, joita oli aiemmin käytetty muissa tutkimuksissa. Näytteiden nykyinen aktiivisuus 

määritettiin pyyhkäisynäyteanalysaattorilla. Näytteen 1107 aktiivisuus sillä mitattuna oli 

15,6 Bq/cm2 ja näytteen 2105 aktiivisuus oli 23,6 Bq/cm2. Tämän lisäksi laskettiin heinä-

kuussa 2019 tehtyjen laskelmien perusteella nuklidikohtaiset aktiivisuudet näytteille mit-

tauspäivälle 20.6.2020, jotka on esitetty taulukossa 3.1.  

 
Taulukko 3.1: Näytteissä havaittu aktiivisuus nuklidia kohti A [Bq] 20.6.2020 

Nuklidi Näyte 1107 aktiivisuus [Bq] Näyte 2105 aktiivisuus [Bq] 
60Co 196,0 375,0 
54Mn 31,0 29,2 
58Co 0,4 0,3 
95Zr 0,7 0,0 

108mAg 15,3 0,0 
110mAg 93,0 80,6 
123mTe 0,0 0,5 
124Sb 0,1 0,0 
125Sb 10,1 0,0 

Kokonaisgamma 346,6 485,7 
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Näyte kiinnitettiin teipillä kypärään ja mittaus suoritettiin kolmella eri etäisyydellä ilman 

kirurgista suu- ja nenäsuojusta ja suojuksen kanssa. Mittaustilanne pyrittiin luomaan siten, 

että se olisi mahdollisimman lähellä luonnollista mittaustapahtumaa mahdollisen kontami-

noituneen alueen etäisyyden ja korkeuden puolesta. Pyyhkäisynäytelappu on halkaisijal-

taan 4,5 cm ja se sijoitettiin keskelle kypärää. Mittaukset suu-nenäsuojuksen kanssa tehtiin 

niin, että se asetettiin kiinni näytteeseen.  

 

Mittaukset tehtiin kiinni detektorissa, 5 cm päässä ja 13 cm päässä detektorista. Etäisyys  

mitattiin keskeltä detektorien 9 ja 20 välissä olevaa metallirimaa (Liite 3). Henkilömonitori 

on geometrialtaan sellainen, että se pystyy mittaamaan mahdollisimman hyvin henkilön 

kokonaan. Tämän vuoksi vierekkäiset detektorit 9 ja 20 sijaitsevat 105° kulmassa toisiinsa 

nähden (kuva 3.1). Mittaukset suoritettiin lisäksi kahdella eri korkeudella, sillä eri pituisilla 

ihmisillä kasvot sijoittuvat eri kohtaan mittaavaa detektoria. Lyhyemmän ihmisen mittauk-

set tehtiin noin 170 cm pituiselle ihmiselle ja pidemmän ihmisen mittaukset noin 190 cm 

pituiselle. Tämän lisäksi mittauksia tehtiin detektorilla 8 keskeltä detektoria. Tällöin mit-

taukset suoritettiin kiinni detektorissa sekä 5 cm päässä tasaisesta detektorista.  

 

 
Kuva 3.1: Havainnollistava kuva henkilömonitorin detektorien välille muodostuvasta kulmasta. 

 

Mittaustulokset kirjautuivat henkilömonitorien hallintajärjestelmään, josta saatiin detekto-

rikohtaiset mittaustulokset. Mittauksia suoritettiin yhteensä 106 kappaletta, joista 7 rajattiin 

pois tulosten käsittelystä niiden ollessa testimittauksia. Mittauksista 43 aiheutti kontami-

naatiohälytyksen, joista 35 oli medium-hälytyksiä ja 8 high-hälytyksiä. Järjestelmästä saa-

tiin kunkin detektorin mittaama aktiivisuus ja voitiin valita tietyt detektorit tarkasteltavaksi 

Exceliin. (Liite 1, Liite 2). Tulosten tarkastelun avulla saatiin arvioitua kuinka paljon ki-
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rurginen suu- ja nenäsuojus vaimensi kasvoilla esiintyvää kontaminaatiota ja vaikeuttiko se 

kontaminaatioiden havaitsemista.  

 

3.4.2.2 Mittaustulokset  
Taulukoissa 3.2-3.6 on esitetty eri lähteillä ja detektoreilla tehdyt mittaukset. Kussakin tau-

lukossa kerrotaan tehtyjen mittausten määrä, sekä pääsikö mittauksella monitorista läpi 

(puhdas) vai aiheuttiko se hälytyksen. Mittaukset on merkitty ihmisen pituuden sekä mit-

tausetäisyyden mukaan. S-kirjain merkitsee, että mittauksessa käytettiin kirurgista suu- ja 

nenäsuojusta. Hälytykset on eritelty värikoodein siten, että punainen on high-hälytys ja 

oranssi on medium-hälytys. Taulukoihin on merkitty, mikäli mittausta kyseisellä etäisyy-

dellä ei tehty.  

 

Lisäksi taulukoissa 3.5 ja 3.6 on esitetty kuinka paljon kirurginen suu- ja nenäsuojain vai-

mensi mittaustulosta prosenteissa, kun mittaukset on tehty keskellä detektoria 8. Laskenta 

tehtiin sekä keskiarvon että mediaanin kautta, ja vaimennusprosentit eroavat hieman riip-

puen laskentatavasta detektoreille. Jos laskenta tehdään keskiarvon avulla, tulee siihen mu-

kaan myös mahdollisesta hajonnasta johtuen eroavia tuloksia. Mediaani on jakauman tyy-

pillinen arvo, joten sen kautta lasketuissa tuloksissa hajonta tasoittuu hieman.  

 

Taulukossa 3.2 on lähteellä 1107 tehdyt mittaukset detektoreilla 9 ja 20. Taulukossa on 

esitetty saman mittauksen tulokset eriteltyinä detektorikohtaisesti ja laskettu niille hälytys-

prosentit. Suoritetut mittaukset detektoreille 9 ja 20 eivät ole erillisiä, vaan ne ovat peräisin 

samasta mittaustapahtumasta. Ne kuitenkin esitetään detektorikohtaisesti mittauksina tau-

lukossa. Kontaminaatiohälytyksen aiheuttamiseksi riittää, että yksi henkilömonitorin de-

tektoreista hälyttää. Taulukosta nähdään aiheutuiko hälytys molemmissa detektoreissa vai 

vain toisessa. Medium-hälytys aiheutui kolmessa mittauksessa, joista detektori 9 hälytti 

kahdessa mittauksessa ja detektori 20 yhdessä mittauksessa.  

 

Mittaukset tehtiin vain kahdella mittauksella tapausta kohden. Tämä otanta on pieni, mikä 

tulee ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Lyhyelle ihmiselle kiinni detektorissa teh-

dyissä mittauksissa saatiin suu- ja nenäsuojuksen kanssa aktiivisuudeltaan suuremmat tu-

lokset kuin ilman suojusta. Tämä muista poikkeava tulos voi johtua pienestä otannasta. 
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Muissa mittauksissa nähdään sekä lyhyelle että pitkälle ihmiselle tehdyissä mittauksissa 

johdonmukaisesti mittaustuloksien heikkenemistä ainakin toisella detektorilla.   

 
Taulukko 3.2: Lähteellä 1107 tehdyt mittaukset detektoreilla 9 ja 20.  

 Mittaus Puhdas 
Hälytykset 

detekto-
reilla 

Hälytys 
detekto-
rilla 9 

Hälytys 
detekto-
rilla 20 

Hälytys- 
%   

detekto-
reilla 

Hälytys-
%  

detekto-
rilla 9 

Hälytys-
%  

detekto-
rilla 20 

Lyhyt, 
 0 cm 1 1 - - - - - - 

Lyhyt,  
0 cm, s 2 2 - - - - - - 

Lyhyt,  
5 cm 2 2 - - - - - - 

Lyhyt,  
5 cm, s 2 2 - - - - - - 

Lyhyt,  
13 cm 2 2 - - - - - - 

Lyhyt, 
13 cm, s 2 2 - - - - - - 

Pitkä,  
0 cm 2 1 - - 1 - - 50 

Pitkä,  
0 cm, s 2 2 - - - - - - 

Pitkä,  
5 cm 2 - - 2 - - 100 - 

Pitkä,  
5 cm, s 2 2 - - - - - - 

Pitkä,  
13 cm 2 2 - - - - - - 

Pitkä,  
13 cm, s 2 2 - - - - - - 

 

Taulukossa 3.3 lähteellä 2105 tehdyissä mittauksissa detektoreilla 9 ja 20 nähdään sään-

nönmukaisempaa muutosta. Medium-hälytys aiheutui 11:ssa mittauksessa, joista molem-

mat detektorit hälyttivät kolmessa mittauksessa. Detektori 9 hälytti viidessä mittauksessa ja 

detektori 20 kolmessa mittauksessa. Mittauksia lyhyelle ihmiselle kiinni detektorissa ei 

tehty, mutta 5 cm päässä huomataan vaikutusta kontaminaatiohälytyksien määrään. Pitkäl-

le ihmiselle kiinni detektorissa saatiin ilman kirurgista suu- ja nenäsuojusta kolme me-

dium-hälytystä ja yksi puhdas tulos, mutta suojuksen kanssa vain yksi medium-hälytys ja 

kolme puhdasta tulosta. Pitkälle ihmiselle 5 cm etäisyydellä saatiin neljä medium-hälytystä 

ilman suojusta, mutta suojuksen kanssa ei saatu yhtään hälytystä.  
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Taulukko 3.3: Lähteellä 2105 tehdyt mittaukset detektoreilla 9 ja 20. 

 Mittaus Puhdas 
Hälytyk-
set detek-

toreilla 

Hälytys 
detekto-
rilla 9 

Hälytys 
detekto-
rilla 20 

Hälytys- 
%  

detekto-
reilla 

Hälytys-
%  

detekto-
rilla 9 

Hälytys-
%  

detektoril-
la 20 

Lyhyt,  
0 cm - - - - - - - - 

Lyhyt,  
0 cm, s - - - - - - - - 

Lyhyt,  
5 cm 4 2 - - 2 - - 50 

Lyhyt,  
5 cm, s 4 4 - - - - - - 

Lyhyt,  
13 cm 4 4 - - - - - - 

Lyhyt, 
13 cm, s 4 4 - - - - - - 

Pitkä,  
0 cm 4 1 - 3 - - 75 - 

Pitkä,  
0 cm, s 4 3 - 1 - - 25 - 

Pitkä,  
5 cm 4 - 3 - 1 75 - 25 

Pitkä,  
5 cm, s 4 3 - 1 - - 25 - 

Pitkä,  
13 cm 4 4 - - - - - - 

Pitkä,  
13 cm, s 4 4 - - - - - - 

 

Kontaminaatiohälytyksiä aiheutui vähän, joten havainnollistuksen vuoksi taulukossa 3.4 on 

esitetty paljonko aktiivisuus prosenteissa väheni kummallakin detektorilla. Vaimennusta ei 

voida käsitellä samalla tavalla kuin detektorilla 8, sillä detektorien tulokset ovat peräisin 

yhdestä mittaustapahtumasta kahdelta detektorilta. Tuloksista huomataan, että tulokset de-

tektorien välillä eroavat toisistaan ja hajonta on huomattavaa peräkkäisissä mittauksissa. 

Mittaustuloksiin vaikuttaa huomattavasti se, miten aktiivinen lähde on suunnattu detektore-

ja kohti. Myös aktiivisuuden jakautuminen pyyhkäisynäytelapulle vaikuttaa tuloksiin. 
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Taulukko 3.4: Lähteillä 1107 ja 2105 tehtyjen mittauksien aktiivisuuksien heikennykset prosentteina. 

 Lähde 1107 Lähde 2105 

Mittaus 
  

Heikennys 
[%],  

keskiarvo, 
detektori 

9 

 Heiken-
nys [%],  

mediaani, 
detektori 9 

 Heiken-
nys [%], 

keskiarvo, 
detektori 

20 

Heikennys  
[%],  

mediaani, 
detektori 

20 

Heikennys 
[%],  

keskiarvo, 
detektori 

9 

 Heiken-
nys [%],  

mediaani, 
detektori 9 

 Heiken-
nys [%],  

keskiarvo, 
detektori 

20 

Heikennys 
[%],  

mediaani, 
detektori 

20 
Lyhyt  
0 cm - - - - - - - - 
Lyhyt  
5 cm 22 22 36 36 19 16 31 40 
Lyhyt  
13 cm - - 33 33 49 45 27 31 
Pitkä  
0 cm - - 58 58 36 35 15 13 
Pitkä  
5 cm 26 26 45 45 12 17 42 39 
Pitkä  
13 cm 26 26 54 54 24 23 9 12 
 

Selkeää aktiivisuuden muutosta mittauksissa nähdään taulukoissa 3.5 ja 3.6, kun mittaukset 

suoritettiin keskellä detektoria 8. Tälle mittaustapahtumalle on laskettu vaimennus. Mit-

tauksissa huomataan selkeä vaimeneminen molemmilla lähteillä. Käytettäessä lähdettä 

1107, saatiin kiinni detektorissa ilman kirurgista suu- ja nenäsuojusta neljä high-hälytystä. 

Suojuksen kanssa saatiin neljä medium-hälytystä. Aktiivisuus vaimeni hieman alle 50 % 

alkuperäisestä. 5 cm päästä mitattuna saatiin neljä medium-hälytystä. Suojuksen kanssa 

vain yksi mittaus aiheutti hälytyksen, joten kolme meni puhtaana läpi. Vaimenemista ta-

pahtui noin 30 %.  

 

Lähteellä 2105 huomataan, että mittauksissa kiinni detektorissa aiheutui neljä high-

hälytystä. Kun asetettiin näytteen päälle kirurginen suu- ja nenäsuojusta, saatiin aikaan nel-

jä medium-hälytystä. Yli kolmasosa aktiivisuudesta vaimeni mittauksessa. 5 cm päästä saa-

tiin ilman suojusta neljä medium-hälytystä. Suojuksen kanssa tuli edelleen kolme medium-

hälytystä, mutta yksi mittaus meni puhtaana läpi. Vaimenemista tapahtui tällä etäisyydellä 

vähemmän, noin 20 %. 
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Taulukko 3.5: Lähteellä 1107 tehdyt mittaukset detektorilla 8. 

Mittaus Detektori Mittauksia Puhtaat Hälyt 
Vaimennus [%],  

keskiarvo 
Vaimennus [%],  

mediaani 

0 cm 8 4   4 

35 43  0 cm, s 8 4   4 

5 cm 8 4   4 

21 21 5 cm, s 8 4 1 3 
 

Taulukko 3.6: Lähteellä 2105 tehdyt mittaukset detektorilla 8. 

Mittaus Detektori Mittauksia Puhtaat Hälyt 
Vaimennus [%],  

keskiarvo 
Vaimennus [%],    

mediaani 
0 cm 8 4   4 

46 47 0 cm, s 8 4   4 

5 cm 8 4   4 

31 28 5 cm, s 8 4 3 1 
 

3.4.2.3 Johtopäätökset maskeista  
Tuloksista voidaan päätellä, että kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen käytöllä on vaikutusta 

henkilömonitorin mittaustulokseen. Kuitenkin myös ihmisen asettumisella henkilömonito-

riin oli huomattava vaikutus mittaustuloksiin, sillä aktiivisuuden suuntautuminen, etäisyys 

detektorista sekä mahdolliset esteet kuten paksut rakenteelliset metallirimat vaikuttavat 

kontaminaation havaitsemiseen. Pienellä otannalla tehdyissä mittauksissa tulokset eivät ole 

täysin johdonmukaisia. Kun mittausmäärää nostettiin neljään ja lähteen aktiivisuutta nos-

tettiin, olivat vaikutukset mittaustuloksissa säännönmukaisempia. 

 

Aktiivisen lähteen sijainti suhteessa vierekkäisiin detektoreihin 9 ja 20 vaikuttaa mittaustu-

lokseen. Kuitenkin aktiivisuuden vähenemistä oli havaittavissa molemmissa detektoreissa, 

vaikka vain toinen olisi aiheuttanut kontaminaatiohälytyksen. Keskeltä detektoria 8 teh-

dyissä mittauksissa nähdään selkeä tulos aktiivisuuden vaimenemisessa. Tässä tapauksessa 

monitorin rakenteella ei ole vaikutusta mittaustulokseen. Ero nähdään selkeästi hälytysten 

määrässä ja tasossa. Tämä eroaa kuitenkin paljon käytännön mittaustilanteesta, jota muissa 

mittauksissa pyrittiin jäljittelemään.  

 

Lähes kaikissa mittauksissa oli havaittavissa kuitenkin jonkinlaista muutosta kontaminaa-

tiohälytysten määrässä tai aktiivisuuden vaimenemisesta suu- ja nenäsuojuksen kanssa. 
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Tästä voi vetää johtopäätöksen, että maskin käytöllä henkilömonitorissa on säteilysuojelul-

lisia vaikutuksia.  
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4 PANDEMIAN AIKAINEN VUOSIHUOLTO 

Vuosihuollon aikana käytettiin suu- ja nenäsuojuksia, noudatettiin turvavälejä sekä pestiin 

käsiä sen hetkisten suositusten mukaisesti. Näitä asioita tarkasteltiin säteilysuojelun näkö-

kulmasta.  

4.1 Kasvomaskien käyttö henkilömonitoreissa 

Maskien käytön sallimista henkilömonitoreissa muutettiin kasvomaskien käytön tullessa 

pakolliseksi valvonta-alueella. Asiasta päätettäessä huomioitiin sisäisen kontaminaation 

sekä koronan aiheuttamat terveysriskit. Mikäli henkilön kasvot jäävät henkilömonitorissa 

mittaamatta esimerkiksi visiirin tai suu- ja nenäsuojuksen käytön takia, voi mahdollinen 

kasvoilla oleva kontaminaatio jäädä huomaamatta. Kasvojen iholla oleva kontaminaatio 

voi muuttua sisäiseksi, mikäli se päätyy esimerkiksi suuhun tai nenään. 

 

Valvonta-alueelta tarkkailualueelle siirryttäessä PRE-monitoreissa sallittiin suu- ja ne-

näsuojuksen käyttö. Sitä ei kuitenkaan suositeltu, sillä se peittää osan henkilön kasvoista. 

Henkilö asettuu henkilömonitorissa kasvot lähelle detektoria, mikä saattaa aiheuttaa henki-

lölle pelkoa tartunnan saamisesta. Hengityssuojaimen pitäminen monitorissa voi lievittää 

ihmisten pelkoa saada koronavirustartunta ja siksi se sallittiin PRE-monitorimittauksessa. 

Tarkkailualueelta puhtaalle alueelle siirryttäessä tehtävä EXIT-monitorin mittaus tuli suo-

rittaa ilman kirurgista suu- ja nenäsuojusta, jotta mahdolliset kasvojen alueen kontaminaa-

tiot tulivat mitattua jokaiselta valvonta-alueella työskennelleeltä henkilöltä. Valvonta-

alueella kasvomaskin tilalla kasvovisiirin käyttö oli sallittua. Visiirin käyttö kiellettiin kui-

tenkin henkilömonitoreissa, sillä se estäisi kasvojen mittaamisen kokonaan.                                

 

4.2 Vaikutus henkilömääriin valvonta-alueella 

Laitoksen oman henkilökunnan lisäksi vuosihuolloissa työskentelee vuosittain noin 700-

1000 ulkopuolista urakoitsijaa vuodesta riippuen. (Fortum 2020b) Vertailemalla 

henkilömääriä valvonta-alueella voidaan tarkastella oliko koronavirusepidemialla 

vaikutuksia työntekijöiden määrään valvonta-alueella käynnin ja vuosihuollon aikana. 

Valvonta-alueen henkilömäärät saadaan selville annosseurantajärjestelmästä.  
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Valitaan tarkasteluun kaksi viikkoa ennen etätyöjakson alkamista (10.2.-23.2.2020) ja 

kaksi viikkoa etätyöjakson alkamisen jälkeen (16.3.-29.3.2020). Kuvasta 4.1 huomataan, 

että etätyösuosituksen alkaminen aiheutti valvonta-alueen henkilömäärissä muutosta. 

Kuvaan on vertailun helpottamisen vuoksi numeroitu päivät 1-14 alkaen maanantaista. 

Viikonloppujen henkilömäärän nähdään olevan huomattavasti arkipäiviä pienempi. 

Huomataan, että ennen etätyösuosituksen alkamista henkilömäärä oli kaikkina arkipäivinä 

yli 100 henkilöä. Suosituksen voimaan astumisen jälkeen vastaavat henkilömäärät olivat n. 

70-90 henkilöä vuorokaudessa. Viikonloppujen henkilömäärissä ei ollut huomattavaa 

vaikutusta, sillä vuorotöitä tekevillä ei ole samanlaista etätyömahdollisuutta kuin esimer-

kiksi toimistotyötä tekevillä. 

 

 
Kuva 4.1: Henkilöiden lukumäärä valvonta-alueella käyntijaksolla keväällä 2020 ennen etätyösuositusta ja 

sen jälkeen. 

Samalla tavalla voidaan verrata vuoden 2020 LO1 vuosihuollossa valvonta-alueella päivit-

täin käyneiden henkilöiden määriä vuoden 2018 LO2 vuosihuollon määriin. Nämä vuosi-

huollot olivat toisiaan vastaavat 8-vuotisvuosihuollot. LO1 vuosihuolto kesti 55 vuorokaut-

ta ajalla 29.8.-22.10.2020 ja LO2 vuosihuolto kesti 43 vuorokautta ajalla 5.8.-16.9.2018. 

Valitaan vertailujaksoksi molempien vuosihuoltojen neljä ensimmäistä kokonaista viikkoa, 

ja numeroidaan päivät 1-28 maanantaista alkaen. LO2 vuosihuollossa 2018 päivä yksi tar-

koittaa toista vuosihuoltopäivää ja LO1 vuosihuollossa 2020 kolmatta vuosihuoltopäivää.  
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Kuvasta 4.2 huomataan, että henkilömäärissä valvonta-alueella ei ollut havaittavissa mer-

kittäviä eroja. Päiväkohtaisia eroja selittää se, että kaikki huoltotyöt eivät välttämättä sattu-

neet samoille päiville. Töiden käytännöissä saattaa myös olla käytännössä eroja, vaikka 

päätyöt olivatkin pääosin samoja vastaavissa vuosihuolloissa. Henkilömäärien samankal-

taisuuteen vaikuttaa se, että vuosihuollot suoritettiin alkuperäisten suunnitelmien mukai-

sesti. Mitään töitä ei jouduttu koronavirusepidemian vuoksi perumaan tai lykkäämään, mi-

kä olisi voinut vaikuttaa työryhmien kokoonpanoihin.  

 

 
Kuva 4.2: Henkilöiden lukumäärä valvonta-alueella LO2 kahdeksanvuotisvuosihuollossa 2018 sekä LO1 

kahdeksanvuotisvuosihuollossa 2020 neljän ensimmäisen vuosihuoltoviikon aikana. 

 

4.3 Vaikutukset kontaminaatioiden määriin ja säteilyannoksiin 

Molempien laitoksien vuosihuollot toteutettiin siinä aikataulussa ja laajuudessa, joka niille 

oli suunniteltu. Aikatauluja olisi voitu muuttaa tilanteiden niin vaatiessa ja uuden tartunta-

aallon tullessa. Työsuunnittelu sekä vuosihuoltosuunnittelu teki varautumissuunnitelmat, 

joissa koronavirusepidemian kehittyminen huomioitiin. (Laakso 2020, 4) Koronavirustar-

tuntoja ei todettu vuosihuoltojen aikana laitoksella, eikä muutoksia suunnitelmiin tarvinnut 

tehdä, joten vuosihuolto toteutettiin suunnitellusti. Aiheutuneet viivästykset eivät johtuneet 
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koronavirusepidemiasta. (Fortum 2020c) Koronavirusepidemian aiheuttamilla toimenpi-

teillä ei täten ollut vaikutusta työntekijöiden saamiin säteilyannoksiin. Mikäli töitä olisi 

jouduttu perumaan tai työryhmiä esimerkiksi sairastapauksien vuoksi pienentämään, olisi 

säteilyannoksissa mahdollisesti ollut muutoksia. 

 

Koronaviruspandemian aikaisessa vuosihuollossa jokaisen työntekijän tuli käyttää suu- ja 

nenäsuojusta valvonta-alueella työskennellessä. Tämän lisäksi käsien pesemistä tai desin-

fioimista vaadittiin aina ennen henkilömonitoreihin menemistä. (Laakso 2020, 18-20) Kä-

sien peseminen saattaa vähentää havaittavia käsikontaminaatioita, kun taas käsien desinfi-

ointiainetta käyttäessä vaikutusta käsikontaminaatioihin ei ole. Maskin käyttäminen puo-

lestaan saattaa lisätä kasvojen alueen kontaminaatioita, kun ihmiset voivat koskettaa kon-

taminoitunein käsin maskia. Tehostetun käsienpesun ja suu- ja nenäsuojuksen käytön vai-

kutuksia vuosihuollon kontaminaatiomääriin nähdään vertaamalla vuoden 2020 tietoja vas-

taavien aiempien vuosihuoltojen tietoihin.  

 

Verrataan vuoden 2020 LO2 lyhyen vuosihuollon kontaminaatiotilastoja vuoden 2016 LO2 

lyhyen vuosihuollon tilastoihin, sillä nämä olivat toisiaan vastaavat lyhyet vuosihuollot. 

Vuonna 2020 LO2 lyhyt vuosihuolto kesti 26 vuorokautta ajalla 2.8.-27.8.2020 ja vuonna 

2016 23 vuorokautta ajalla 17.9.-10.10.2016. Samalla tavalla verrataan vuoden 2020 LO1 

vuosihuoltoa vuoden 2018 LO2 vuosihuoltoon. LO1 vuosihuolto kesti 55 vuorokautta ajal-

la 29.8.- 22.10.2020 ja vuonna 2018 LO2 vuosihuolto kesti 43 vuorokautta ajalla 5.8.-

16.9.2018. 

 

Lasketaan verrattaville vuosihuolloille käsi- ja kasvokontaminaatioiden määrät henkilömo-

nitorien hallintajärjestelmästä saatavien tietojen avulla. Käsi- ja kasvokontaminaatiohäly-

tysten todellisen määrän laskentaa varten poistettu tuplamittaukset, jotka ovat samasta kon-

taminoitumisesta johtuvia ylimääräisiä mittauksia. Testit ovat säteilyvalvonnan suorittamia 

testimittauksia henkilömonitoreissa, joita ei myöskään oteta huomioon todellisten konta-

minaatiomittauksien määrässä.  

 

Käsikontaminaatioita tarkastellaan henkilömonitorien käsidetektorien 11, 13, 23 ja 25 

avulla. Kasvojen alueelle oletetaan osuvan detektorit 9 ja 20 (Liite 3), joista on huomioitu 
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vain mittaukset, joissa kasvot ovat detektoreja kohti. Mikäli molemmat käsi- tai kasvo-

detektorit ovat hälyttäneet samassa mittauksessa, se huomioidaan yhtenä mittaustapahtu-

mana. Osuudet on laskettu kaikista hälytyksistä, sekä erikseen eri tasoisille kontaminaa-

tioille. Lisäksi on laskettu prosenttiosuus kaikista vuosihuollon aikaisista mittauksista. Kä-

si- ja kasvohälytysten määrän vertailuksi on tehty kuvaajat. Vuosina 2016 ja 2018 ei ollut 

suositeltua pestä käsiään kontaminaatioiden havaitsemisen vuoksi, mutta vuonna 2020 se 

oli koronaepidemian vuoksi vaadittua. 

4.3.1 Loviisa 2 vuosihuolto 

Kuvista 4.3 ja 4.4 nähdään, että lukumäärällisesti käsi- ja kasvohälytysten määrässä ei ollut 

merkittävää muutosta koronan aiheuttamien käsienpesun tai suu- ja nenäsuojuksen käyttä-

misen takia LO2 vuosihuoltojen 2016 ja 2020 välillä. Taulukoissa 4.1 ja 4.2 on esitetty kä-

sien ja kasvojen kontaminaatioiden prosenttiosuus kaikista mittauksista, medium- sekä 

high-hälytyksistä vuosittain. Hälytykset on eritelty PRE ja EXIT mittauksien mukaan. 

High-high hälytykset on merkitty niihin vuosihuoltojen taulukoihin ja kuviin, joissa niitä 

on esiintynyt käsien ja kasvojen alueella.  

 

Sekä käsien että kasvojen alueen kontaminaatioiden osuus kaikista hälytyksistä oli kasva-

nut vuodesta 2016. Koronamaskin käytöllä voi olla vaikutusta kasvojen alueen kontami-

naatioiden kasvuun useammalla prosenttiyksilöllä. Kasvojen medium ja high-hälytyksissä 

havaittiin muutosta. Käsien kontaminaatioiden osuus oli kasvanut hieman käsien pesuvaa-

timuksesta huolimatta. Käsi- ja kasvokontaminaatioiden osuus kaikista mittauksista oli kui-

tenkin vuonna 2020 hieman pienempi, kuin vuonna 2016. Merkittävää muutosta käsi- ja 

kasvokontaminaatiohin ei siis koronatoimenpiteistä aiheutunut LO2 vuosihuollossa.  
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Kuva 4.3: Käsien kontaminaatioden lukumäärät LO2 vuosihuolloissa 2016 ja 2020. 

 

 
Kuva 4.4: Kasvojen alueen kontaminaatioiden lukumäärät LO2 vuosihuolloissa 2016 ja 2020. 
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Taulukko 4.1: Käsi ja kasvokontaminaatio-osuudet [%] LO2 vuosihuollossa 2020. 

  
Kaikki PRE-

hälytykset 
Kaikki EXIT-

hälytykset PRE Medium EXIT Medium 
PRE 
High 

EXIT 
High 

Kaikki 
mittaukset 

Käsien 
osuus 
[%] 10,34 8,33 10,39 9,68 10,53 0,00 0,107 

Kasvojen 
osuus 
[%] 6,96 13,89 7,02 12,90 7,02 25,00 0,078 

 

Taulukko 4.2: Käsi ja kasvokontaminaatio-osuudet [%] LO2 vuosihuollossa 2016. 

  
Kaikki PRE-

hälytykset 
Kaikki EXIT-

hälytykset PRE Medium EXIT Medium 
PRE 
High 

EXIT 
High 

Kaikki 
mittaukset 

Käsien 
osuus 
[%] 8,0 5,71 8,86 8,00 8,33 0,00 0,166 

Kasvojen 
osuus 
[%] 3,97 11,43 4,52 0,72 2,38 0,00 0,084 

 

High-hälytysten tarkemmasta kirjanpidosta nähdään, että vuoden 2020 kasvojen alueen 

yhdeksästä kontaminaatiosta yksi johtui kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen kontaminoitumi-

sesta (EXIT-hälytys) ja kahdeksan kypärästä tai siihen kiinnitetystä kasvovisiiristä. Nämä 

olivat johtuneet siitä, että henkilö oli mennyt ohjeiden vastaisesti henkilömonitoriin kasvo-

visiirin kanssa. Kaikki kontaminaatiohälytykset eivät siis todellisuudessa olleet henkilön 

kasvojen iholla. Vuoden 2016 neljästä high-hälytyksestä kaksi oli kasvojen iholla ja kah-

desta ei löytynyt tarkempia tietoja.  

Käsien pesun sijasta käsien desinfioiminen oli sallittua, jolloin mahdolliset käsissä olevat 

kontaminaatiot eivät peseytyneet. Lisäksi käsien pesun tehokkuus sekä kontaminaation läh-

tötaso vaikutti kontaminaation peseytymiseen, eivätkä kaikki välttämättä noudattaneet 

THL:n asettamia ohjeistuksia. Kontaminaatiotapausten määrä oli niin vähäinen, että muu-

tamallakin tapauksella on vaikutus prosenttiluvun muutokseen. 

4.3.2 Loviisa 1 vuosihuolto 

Kokonaisuudessaan kaikista mittauksista kontaminaatiohälytyksen LO2 vuosihuollossa 

aiheutti vuonna 2018 1,17% ja LO1 vuosihuollossa vuonna 2020 0,75% mittauksista. 

Vuonna 2020 prosenttiluku oli huomattavasti alhaisempi. Tähän vaikutti koronatoimien 

lisäksi erilaiset säteilysuojelulliset seikat, kuten säteilytasojen madaltuminen primääripii-

rissä, suojavarusteiden oikeanlainen käyttö sekä ihmisten huolellisuus.   
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Kuvista 4.5 ja 4.6 nähdään, että lukumäärällisesti käsi- ja kasvohälytysten oli aiheutunut 

merkittävää muutosta LO2 vuosihuollon 2018 ja LO1 vuosihuollon 2020 välillä. Medium-

tasoisten käsihälytysten määrä oli tippunut noin sadalla hälytyksellä ja high-hälytysten 

määrä melkein neljälläkymmenellä. Kasvohälytysten lukumäärässä ero ei ollut niin huo-

mattava. Taulukoissa 4.3 ja 4.4 on esitetty käsien ja kasvojen kontaminaatioiden prosentti-

osuus kaikista mittauksista sekä medium- ja high-hälytyksistä vuosittain.  

 

Käsien kontaminaatioiden osuus oli pienentynyt merkittävästi vuodesta 2018. Kaikista mit-

tauksista 0,2 % aiheutti käsidetektorin hälytyksen vuonna 2018 ja vastaava luku vuonna 

2020 oli 0,05%. Käsien hälytysten osuus laski huomattavasti sekä PRE että EXIT mittauk-

sissa. Voidaan päätellä, että käsien pesemisellä on ollut vaikutusta käsikontaminaatioiden 

ilmenemisessä. Kasvojen alueen kontaminaatioiden osuus kaikista mittauksista väheni 

0,059 %:sta 0,045 %:iin. Osuus kaikista hälytyksistä ei kuitenkaan muuttunut merkittäväs-

ti, joten suu- ja nenäsuojuksen käytöllä ei ole ollut merkittävää vaikutusta kontaminaatioi-

hin. Kontaminaatiotapausten määrä oli niin vähäinen, että muutamallakin tapauksella on 

vaikutus prosenttiluvun muutokseen. 

 

  
Kuva 4.5: Käsien kontaminaatioiden lukumäärät vuoden 2018 LO2 vuosihuollossa ja vuoden 2020 LO1 

vuosihuollossa. 
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Kuva 4.6: Kasvojen alueen kontaminaatioiden lukumäärät vuoden 2018 LO2 vuosihuollossa ja vuoden 2020 

LO1 vuosihuollossa. 

 

 

Taulukko 4.3: Käsi ja kasvokontaminaatio-osuudet [%]  LO2 vuosihuollossa 2018. 

  

Kaikki 
PRE-

hälytykset 

Kaikki 
EXIT-

hälytykset 
PRE 

Medium 
EXIT 

Medium PRE High EXIT High 

PRE 
High-
high 

Kaikki 
mittaukset 

Käsien 
osuus 
[%] 17,11 21,95 17,97 28,13 16,09 0,00 0,00 0,200 

Kasvojen 
osuus 
[%] 4,65 14,63 4,94 15,63 3,83 14,29 4,76 0,059 

 

Taulukko 4.4: Käsi ja kasvokontaminaatio-osuudet [%]  LO1 vuosihuollossa 2020. 

  

Kaikki 
PRE-

hälytykset 

Kaikki 
EXIT-

hälytykset PRE Medium EXIT Medium PRE High EXIT High 
Kaikki 

mittaukset 
Käsien 
osuus 
[%] 5,07 12,12 5,75 16,00 3,14 0,00 0,046 

Kasvojen 
osuus 
[%] 5,07 9,09 5,21 12,00 5,03 0,00 0,045 
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Vuoden 2018 kasvojen alueen yhdestätoista korkeasta tai erittäin korkeasta kontaminaatio-

hälytyksestä yksi oli kasvojen iholla (high-high), neljä kypärässä tai siihen kiinnitetyssä 

lampussa ja kuudesta ei löytynyt tarkempia tietoja. Vuonna 2020 kasvojen alueella oli 8 

korkeaa kontaminaatiohälytystä. Yksi oli kontaminoitunut suu- ja nenäsuojus, yksi oli kon-

taminaatioita hiuksissa ja kaksi hälytystä aiheutui kontaminoituneesta visiiristä samalle 

henkilölle. Näiden lisäksi kolme hälytystä aiheutui kontaminoituneesta kypärästä. Yhdestä 

ei ollut tarkempia tietoja saatavilla.  

 

Vaikutukset näkyvät vuoden 2020 pitkässä vuosihuollossa selkeämmin kuin lyhyessä vuo-

sihuollossa. Ero käsien pesun vaikutuksessa verrattuna LO2 vuosihuoltoon oli huomattava. 

LO2 vuosihuollossa tehtiin 48 826 henkilömonitorimittausta ja LO1 vuosihuollossa 88 204 

mittausta. LO1 huollossa mittauksia oli huomattavasti enemmän, joten otanta oli suurempi, 

mikä selittää tulosten eroavuuden lyhyiden ja pitkien vuosihuoltojen välillä.  

4.4 Muutokset edeltäviin vastaaviin vuosihuoltoihin 

Molempien laitoksien vuosihuollot pystyttiin suorittamaan siten, että koronavirusepidemia 

ei vaikuttanut aikatauluihin ja suunnitelmiin. Voimalaitoksella ei havaittu vuosihuoltojen 

aikana yhtäkään koronatartuntaa. (Fortum 2020c) Merkittäviä muutoksia ei ollut myöskään 

havaittavissa valvonta-alueen henkilömäärissä. Käsien kontaminaatioiden havaitsemisessa 

huomattiin selkeää muutosta LO1 vuosihuollossa. Säteilysuojelun näkökulmasta epidemi-

asta aiheutuneet toimenpiteet aiheuttivat muutoksia mitattujen käsikontaminaatioiden mää-

rässä, mutta muuten toimenpiteillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia säteilyturvallisuuteen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Loviisan voimalaitoksella koronavirusepidemialta välttymisen vuoksi tehdyt toimenpiteet 

ja käytänteet eivät merkittävästi eronneet muilla maailman ydinvoimalaitoksilla käytössä 

olevista käytännöistä. Loviisan voimalaitoksen ohjeiden mukaiset käytänteet toteutettiin 

valvonta-alueella ottaen huomioon myös säteilysuojelunäkökohdat, mikä näkyy esimerkik-

si suu- ja nenäsuojuksen käyttämisen ohjeissa lisäkenkärajoilla ja henkilömonitoreissa.   

 

Päivittäisissä henkilömäärissä valvonta-alueella ei ollut havaittavissa huomattavia eroja. 

Tähän vaikuttaa se, että vuosihuollot suoritettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 

epidemiasta huolimatta. Töitä ei jouduttu koronavirusepidemian vuoksi perumaan, mikä 

olisi voinut vaikuttaa alueella tarvittaviin työntekijämääriin.  

 

Kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen käytöllä henkilömonitorissa on säteilysuojelullisia vaiku-

tuksia sen vaimentaessa mahdollista kontaminaatioita. Käsien ja kasvojen alueen kontami-

naatioiden vertailussa kuitenkin huomataan, että vuosihuolloissa ei ollut merkittävää eroa 

kasvojen alueen kontaminaatioiden lukumäärässä. Kasvojen alueen kontaminaatioista osa 

oli johtunut kasvomaskista, joka oli kontaminoitunut sitä korjailtaessa likaisin käsin. 

  

Kasvovisiirien kontaminoituminen oli kuitenkin ollut tätä yleisempää, mikä ilmeni, kun 

henkilöt olivat ohjeista huolimatta menneet monitoriin visiiri kasvojen edessä. Suu- ja ne-

näsuojusen käytön sallimisella PRE-monitoreissa ei ollut säteilysuojelullisesti suurta mer-

kitystä. Maskien kontaminaatiot ovat näin tulleet ilmi, sillä muuten niitä ei olisi huomattu 

suojusten mennessä roskiin. Kaikkien kasvot ovat kuitenkin tulleet mitatuiksi EXIT-

mittauksessa, jolloin suojuksen alle jääneet mahdolliset kontaminaatiot tulivat ilmi. Tämän 

vuoksi voidaan todeta, että koronaepidemian vuoksi vaaditulla suu- ja nenäsuojuksen käy-

töllä ei ollut merkittävää vaikutusta säteilysuojelullisesti. 

 

Voidaan päätellä, että käsien pesun tehostamisella oli vaikutusta käsikontaminaatioiden 

havaitsemiseen. LO2 -laitoksen lyhyessä vuosihuollossa eroa ei ollut havaittavissa, mutta 

LO1 -vuosihuollossa ero oli huomattavissa. Käsien kontaminaatioihin vaikuttaa suojava-

rusteiden, kuten kumihanskojen, oikeanlainen käyttö, mutta mahdolliset käsikontaminaa-
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tiot voivat hävitä myös käsien pesussa. Tähän vaikuttaa ihmisten käsien pesun tehokkuus 

ja THL:n ohjeiden noudattaminen sekä kontaminaatiotaso lähtötilanteessa. Käsien pesemi-

sellä oli vaikutusta kontaminaatioiden ilmenemisen määrään, mutta käsien pesulla oli myös 

hygienian kannalta merkittävä vaikutus ja se oli vaadittua epidemian aikana. Epidemiati-

lanteen rauhoituttua käsien sekä henkilömonitorien desinfioiminen voisi olla keino, joka ei 

suoraan vähennä kontaminaatioiden havaitsemista, mutta parantaa käsihygieniaa.  

 

Voidaan todeta toimenpiteiden toimineen hyvin ja halutulla tavalla. Molempien laitosten 

vuosihuollot pystyttiin suorittamaan normaalin aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. 

Voimalaitoksella ei havaittu vuosihuoltojen aikana yhtäkään koronatartuntaa, eivätkä ko-

ronatoimenpiteet vaikuttaneet säteilysuojelun näkökulmasta merkittävästi henkilöiden sä-

teilyturvallisuuteen. 
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6 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintyö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen 

säteilysuojeluorganisaatiolle. Työn tarkoituksena oli selvittää koronavirusepidemialta vält-

tymistä varten tehtyjen muutosten vaikutusta Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-

alueella työskentelyyn. Työssä paneuduttiin Loviisan voimalaitoksella vuosihuoltojen 

ajaksi tehtyjen muutosten vaikutuksiin säteilysuojelun näkökulmasta. 

 

Työ jakautui kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa esiteltiin suunnitelmat, jotka tehtiin 

ennen vuosihuoltojen alkua. Toisessa osiossa käsiteltiin muutokset, joita suunnitelmiin teh-

tiin vuosihuoltojen alettua sekä toimenpiteiden käytännössä aiheuttamia säteilysuojelullisia 

vaikutuksia.  

 

Voimalaitoksella vaadittiin käsien tehostettua pesemistä sekä kirurgisen suu- ja nenäsuo-

juksen käyttämistä yleisissä tiloissa. Työssä tutkittiin kasvomaskin aiheuttamia vaikutuksia 

kontaminaation vaimenemiseen kasvoilla. Työssä verrattiin käsien ja kasvojen alueen kon-

taminaatioita LO2-laitoksen vuosihuolloissa 2016 ja 2020, jotka olivat toisiaan vastaavat 

lyhyet vuosihuollot sekä LO2 vuosihuollossa 2018 ja LO1 vuosihuollossa 2020, jotka oli-

vat toisiaan vastaavat kahdeksanvuotisvuosihuollot. Lisäksi vertailtiin henkilömääriä val-

vonta-alueella näissä kahdeksanvuotisvuosihuolloissa ja selvitettiin, oliko toteutetuilla toi-

menpiteillä vaikutuksia säteilysuojelun näkökulmasta.  

 

Havaittiin, että maailmanlaajuisen koronaviruspandemian aiheuttamat toimenpiteet eivät 

vaikuttaneet henkilömääriin valvonta-alueella. Merkittävimmät yksittäiset vaikutukset 

huomattiin käsikontaminaatioiden havaitsemisessa vuoden 2020 pitkässä vuosihuollossa. 

Lopputuloksena todettiin, etteivät toimenpiteen merkittävästi heikentäneet säteilyturvalli-

suutta vuosihuoltojen 2020 aikana. 
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Liite 1. Detektoreilla 9 ja 20 tehtyjen mittauksien tulokset [Bq]. Punaisella high-tasoiset, 

oranssilla medium-tasoiset ja vihreällä puhtaat mittaukset. 
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Liite 2. Detektorilla 8 tehtyjen mittauksien tulokset [Bq]. Punaisella high-tasoiset, oranssil-

la medium-tasoiset ja vihreällä puhtaat mittaukset.  
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Liite 3. Detektorien sijainnit ja numerointi Loviisan voimalaitoksen henkilömonitoreissa. 
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