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The objective of this Master’s thesis was to research the potential of existing safety indicators to be used in the oversight of Posiva’s encapsulation and final disposal facility as well
as to construct a set of suitable safety indicators to be used. Posiva’s nuclear waste facility
is a first of its kind facility and there are no ready safety indicator systems available. In the
facility spent nuclear fuel is encapsulated and disposed of deep into the bedrock surrounded
by engineered barriers designed to keep the spent nuclear fuel isolated from the environment.
In Finland, the oversight of nuclear installations is performed by STUK, that has developed
a safety indicator system for the oversight of operational safety of nuclear power plants. This
set of safety indicators in addition to some indicators developed by the IAEA were examined
in detail with conclusions made about their suitability in the oversight of a nuclear waste
facility.
For the oversight of operational safety, existing safety indicators were largely applicable.
However, for the oversight of the spent nuclear fuel disposal, a completely new set of indicators was developed with the primary objective of verifying the benign initial conditions of
the engineered barrier system. Out of the suitable existing indicators and the newly developed indicators, the most relevant were chosen and an indicator system built for the oversight
of the nuclear waste facility taking advantage of the structure of STUK’s existing safety
indicator system.
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1

JOHDANTO

Ydinlaitosten käytön edellytys on laadukas turvallisuustaso, jolla ydinenergian ja ydinmateriaalien käytön riskit voidaan pitää niin pieninä kuin mahdollista. Ydinlaitosten turvallisuus
on kuitenkin hyvin laaja käsite ja se käsittää kaiken teknisestä suunnittelusta ihmisten käyttäytymiseen. Turvallisuustason kattava ja oikeellinen arviointi asettaakin monia haasteita
laitosten valvonnalle.

Yksi tapa, jolla turvallisuustasoa pyritään arvioimaan, on pyrkiä jakamaan turvallisuus eri
osiin, joista turvallisuuden nähdään kussakin tapauksessa koostuvan. Osia jaetaan edelleen
pienemmiksi, kunnes löydetään yksittäisiä parametreja, joita voidaan mitata. Näitä turvallisuuteen liittyviä mitattavia olevia parametrejä kutsutaan turvallisuusindikaattoreiksi. Turvallisuusindikaattorien kehitystä on ohjannut muun muassa öljynjalostusteollisuus sekä kemian prosessitekniikka, mutta avaintekijänä kehityksessä on kuitenkin toiminut ydinteollisuus. (Øien et al. 2010)

Suomessa ydinlaitoksien turvallisuuden valvonta kuuluu Säteilyturvakeskukselle. STUKilla
on vuodesta 1995 lähtien ollut käytössään yksittäisistä turvallisuusindikaattoreista koostuva
indikaattorijärjestelmä, jota on käytetty yhtenä työkaluna ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvonnassa. Turvallisuuden arvioinnin lisäksi indikaattoreita voidaan hyödyntää muiden
valvontatoimien oikeanlaisessa kohdistamisessa sekä apuna ydinvoimalaitosten turvallisuudesta tiedottamisessa.

Ydinvoimalaitosten käytöstä syntyvä käytetty ydinpolttoaine on Suomen ydinenergialain
mukaan varastoitava, käsiteltävä ja loppusijoitettava Suomen omalla alueella. Pitkään kestäneiden paikkatutkimusten jälkeen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi valikoitui Eurajoen Olkiluoto. Käytetyn polttoaineen käsittelyä ja loppusijoitusta varten Posiva Oy
rakentaa Olkiluotoon ydinjätelaitosta, jossa käytetty polttoaine ensin kapseloidaan ja sitten
loppusijoitetaan syvälle kallioperään. Loppusijoituskapselin ympärille asennettujen teknisten vapautumisesteiden avulla polttoaine eristetään ympäristöstä niin pitkäksi aikaa, että sen
aktiivisuus on vähentynyt merkityksettömälle tasolle.
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Posivan rakentama ydinjätelaitos tulee olemaan laatuaan ensimmäinen maailmassa, eikä laitoksen valvontaan ole olemassa valmista indikaattorijärjestelmää. Näin ollen ydinjätelaitoksen turvallisuudelle tärkeitä asioita tulisi arvioida ja näiden perusteella kehittää sopivia indikaattoreita, joita voidaan hyödyntää pääsääntöisesti muun valvonnan kohdentamisessa.
Ydinvoimalaitoksiin verrattuna ydinjätelaitoksen valvonnassa erityispiirteenä on pitkäaikaisturvallisuus, jolla tarkoitetaan loppusijoituksen turvallisuutta laitoksen sulkemisen jälkeen ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvan säteilyaltistuksen kannalta.

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia olemassa olevia ydinvoimalaitoksille kehitettyjä
turvallisuusindikaattoreita ja arvioida niiden soveltuvuutta ydinjätelaitoksen valvontaan. Lisäksi tarkoituksena on kehittää uusia indikaattoreita, joita voidaan hyödyntää etenkin loppusijoitustoiminnan valvonnassa. Valvontaan sopivista indikaattoreista voidaan edelleen koota
ydinjätelaitoksen valvontaan sopiva kokonaisuus, eli indikaattorijärjestelmä.

Työ aloitetaan käsittelemällä ydinlaitosten yleistä turvallisuutta ja turvallisuuden periaatteita. Tämän jälkeen käsitellään pääpiirteissään ydinlaitosten turvallisuuden valvontaa ja
valvontaan liittyviä laitosten lupaprosesseja, joilla voidaan monivaiheisesti todentaa laitosten turvallisen käytön edellytykset. Lisäksi käsitellään loppusijoitukseen liittyviä valvonnan
erityispiirteitä.

Tämän jälkeen työssä esitellään Posivan rakentama ydinjätelaitos, laitoksen prosessit ja turvallisuustoiminnot, joiden avulla saadaan parempi käsitys laitoksen toimintaan liittyvistä riskeistä. Seuraavaksi tehdään yleiskatsaus turvallisuusindikaattoreihin, niiden tarkoitukseen,
ominaisuuksiin ja käyttöön sekä yleisesti että STUKilla. Samalla esitetään STUKin ydinvoimalaitoksien valvontaan käytetyn indikaattorijärjestelmän rakentuminen.

STUKin indikaattorijärjestelmää ja sen sisältämiä indikaattoreita käydään yksikohtaisesti
läpi viidennessä luvussa ja perustellaan kunkin indikaattorin käyttömahdollisuudet ydinjätelaitoksen valvonnassa. Luvun lopuksi tehdään yhteenveto soveltuvista ja ei-soveltuvista indikaattoreista. Kuudennessa luvussa käydään läpi IAEA:n ydinvoimalaitoksille kehittämää
indikaattorijärjestelmää. Järjestelmästä esitetään sen rakenne ja joitakin sen sisältämiä indikaattoreita, joita on mahdollista hyödyntää ydinjätelaitoksen valvonnassa.
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Olemassa olevien indikaattorien arvioinnin jälkeen luvussa seitsemän pyritään löytämään
mahdollisimman monta uutta käyttökelpoista indikaattoria. Pääpainona luvussa on loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden valvontaan soveltuvien indikaattorien kehitys. Lopuksi
luvussa kahdeksan kaikista soveltuviksi todetuista indikaattoreista valitaan Posivan ydinjätelaitoksen valvontaan olennaisimmat ja rakennetaan niistä indikaattorijärjestelmä hyödyntäen jo olemassa olevan STUKin indikaattorijärjestelmän rakennetta.
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2

YDINLAITOSTEN TURVALLISUUS JA VALVONTA

Säteilyllä sekä sen lähteillä on monia hyödyllisiä sovelluksia energian tuotannosta ydinvoimalaitoksissa teollisuuteen ja lääketieteeseen. Näistä sovelluksista aiheutuvat säteilyn riskit
työntekijöille, väestölle ja ympäristölle ovat arvioitava ja tarpeen mukaan hallittava asianmukaisesti. Jotta säteilyn käyttö olisi hyväksyttävää, tulee siitä saatavan hyödyn olla suurempi kuin siitä aiheutuvan haitan, eikä työntekijöiden tai väestön yksilön säteilyaltistus saa
ylittää niille asetettuja enimmäisrajoja. Säteilyä käytettäessä tulee myös toimia ALARA-periaatteen (As Low As Reasonably Achievable) mukaan, jolloin säteilyaltistus pidetään niin
pienenä kuin kohtuudella on mahdollista. (IAEA 2017, 6, 9)

2.1 Turvallisuuden tavoite
Ydinlaitosten pohjimmainen turvallisuustavoite on suojella ihmisiä sekä ympäristöä ionisoivan säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoite pätee laitoksen koko eliniän ajan suunnittelusta käytöstä poistoon ja sulkemiseen. Laitosten turvallinen käyttötila on myös saavutettava
ilman, että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa laitosten käytölle. Turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi on ydinlaitoksien suunnittelussa ja käytössä huomioitava seuraavat asiat:
1) Ihmisten säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen materiaalin ympäristöön vapautumisen
hallinta
2) Radioaktiivisten säteilylähteiden hallinnan menettämiseen johtavien tapahtumien
rajoittaminen
3) Seurausten lieventäminen tapahtumien sattuessa. (IAEA 2017, 6)

2.2 Turvallisuusperiaatteet
2.2.1 Syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate
Syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate on ydinlaitosten ensisijainen menetelmä estää ja lieventää onnettomuuksien vaikutuksia. Syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta on noudatettava ydinenergialain 990/1987 mukaan ja sen tulee ulottua laitoksen toiminnalliseen sekä
rakenteelliseen turvallisuuteen. Syvyyssuuntaisella turvallisuusperiaatteella varmistetaan,
että jokaisella turvallisuusmerkityksen omaavalla toiminnolla tai rakenteella on peräkkäisiä
ja toisistaan riippumattomia suojauksia. Lisäksi samaa tasoa olevat turvallisuustoimintoja
toteuttavat järjestelmät noudattavat moninkertaisuus-, erottelu- ja erilaisuusperiaatteita. Yksi
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turvallisuusjärjestelmä koostuu näin useasta rinnakkaisesta osajärjestelmästä, jotka ovat sijoitettu erilleen ja lisäksi sama toiminto voidaan toteuttaa eri toimintaperiaatteisiin perustuvilla järjestelmillä. (IAEA 2006a, 13; YVL B.1 2019)

Yhden turvallisuuden kannalta merkittävän järjestelmän vikaantuessa, on sitä korvaamassa
samalla tai seuraavalla suojaustasolla toinen järjestelmä. Syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta noudattavalla suunnittelulla varmistetaan, ettei mikään yksittäinen tekninen, inhimillinen tai organisaationallinen vika johda haitallisiin vaikutuksiin. Näin ollen onnettomuuden
sattumiseksi tulisi monen, toisistaan mahdollisimman riippumattoman suojaustason olla
epäkunnossa samaan aikaan. Täten saavutetaan hyvin alhainen todennäköisyys tapahtumille,
joilla on merkittävät haitalliset vaikutukset. (IAEA 2006a, 13; YVL B.1 2019)

IAEA (International Atomic Energy Agency) jakaa syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen viiteen tasoon, joista ensimmäinen on ennalta ehkäisevä, toinen suojaava ja loput lieventäviä. Ensimmäisen tason tarkoitus on estää laitoksen normaalin käyttötilan poikkeamat
ja turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien viat. Ensimmäinen taso voidaan toteuttaa noudattamalla asianmukaisia sijainti-, suunnittelu-, rakennus-, ylläpito- ja käyttövaatimuksia. Vaatimusten täyttämiseksi on kiinnitettävä tarkkaa huomiota materiaalien valintaan sekä laadunvalvontaan komponenttien valmistuksessa ja laitoksen rakentamisessa sekä käyttöönotossa.
(IAEA 2017, 11)

Toisen tason tarkoituksena on tunnistaa ja hallita käyttötilan poikkeamat, jotta käytön aikaiset odotetut käyttöhäiriöt eivät kasva mittasuhteiltaan isommiksi. Vaikka laitoksen suunnittelussa oletetut alkutapahtumat, eli käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien käynnistävät tapahtumat pyritäänkin estämään, on niiden tapahtumisen todennäköisyys merkittävä, kun huomioidaan laitoksen koko käyttöikä. Toinen taso edellyttää häiriöiden havaitsemiseen ja niiden kehittymisen estämiseen tarkoitettujen järjestelmien sisällyttämistä laitoksen suunnitteluun ja niiden toimivuuden varmistamista. (IAEA 2017, 12)

Kolmannella suojaustasolla oletetaan, etteivät oletetut alkutapahtumat aiemmista tasoista
huolimatta pysyisi hallinnassa, ja onnettomuustilanne voisi näin ollen tapahtua. Kolmannen
tason tärkein tehtävä on estää radioaktiiviset päästöt ja korkeat säteilytasot, jotka
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edellyttäisivät laitosalueen ulkopuolisia toimia. Radioaktiivisten päästöjen estämiseksi on
laitoksella oltava sellaisia turvallisuusjärjestelmiä ja -menettelyjä, joilla varmistetaan ainakin yhden radioaktiivista materiaalia pidättävän suojan eheys ja joilla onnettomuuksien seurauksia voidaan hallita sekä estää suurimmat vahingot. (IAEA 2017, 12)

Neljännen tason tavoitteena on lieventää kolmannen tason vikaantumisen takia tapahtuvien
onnettomuuksien seurauksia. Tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa suojarakennuksen tai
muun esteen toiminnallisuus, jotta radioaktiiviset päästöt pysyvät niin pieninä kuin käytännöllisesti mahdollista. (IAEA 2017, 12)

Viidennen tason tavoitteena on lieventää onnettomuuksien aiheuttamien säteilytasojen radiologisia seurauksia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii asianmukaisesti järjestetyt pelastussuunnitelmat ja -menettelyt hätäkeskuksien kanssa sekä laitosalueella että laitosalueen ulkopuolella. Syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta on kokonaisuudessaan havainnollistettu
kuvassa 1. Kuvassa on esitetty rakenteelliset sekä toiminnalliset turvallisuusesteet ydinvoimalaitoksilla, jotka estävät prosessin hallinnan menettämisen ja sen seurauksena mahdollisen uhan väestölle ja ympäristölle. (IAEA 2017, 12)

Kuva 1. Syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen toiminta. (Muokattu lähteestä Øien et al. 2010, 154)
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2.2.2 Moniesteperiaate
Ydinturvallisuuden toinen keskeinen periaate on moninkertaisten ja toisiaan täydentävien
esteiden järjestäminen radioaktiivisten aineiden ja ympäristön välille. Tällöin yksittäisen esteen heikentyminen ei vaaranna turvallisuutta. Esimerkiksi Posivan kapselointilaitoksella
ensimmäinen radioaktiivisten aineiden leviämiseste on polttoaineen suojakuori ja toisena esteenä prosessivaiheen mukaan joko polttoaineen kuljetussäiliö, polttoaineen käsittelykammio tai loppusijoituskapseli. Viimeisenä esteenä toimivat kapselointilaitoksen rakenteet ja
poistoilmastoinnin suodatus. (STUK 2018b)

Ydinjätteen loppusijoituksessa moniesteperiaate vastaa syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta ja siihen perustuu loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus. Posivan loppusijoitus pohjautuu moniesteperiaatteen mukaiseen KBS-3-loppusijoitusratkaisuun, jossa käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan syvälle kallioperään noin 430 metrin syvyyteen. Käytetyn polttoaineen vapautuminen pyritään estämään käyttäen teknisiä ja luonnollisia vapautumisesteitä. Vapautumisesteinä loppusijoituksessa on otettava huomioon seuraavat tekniset vapautumisesteet: jätematriisi, jätepakkaus, pakkauksia ympäröivä bentoniittipuskuri, loppusijoitustilojen täyttö ja loppusijoituslaitoksen sulkemisrakenteet. Lisäksi kallioperä toimii luonnollisena vapautumisesteenä. (YVL D.5 2018, 5)

Moniesteperiaatteen soveltamisessa loppusijoitukseen on myös joitakin erityispiirteitä. Vapautumisesteinä ei voida käyttää automaattisia tai ihmisen säätelemiä järjestelmiä johtuen
loppusijoitukseen liittyvästä pitkästä ajanjaksosta, jonka aikana aktiiviset laitteet eivät ole
luotettavia. Lisäksi myös teknisten vapautumisesteiden toimintakyky on altis heikkenemiselle hyvin pitkillä ajanjaksoilla. Moniesteperiaatteen mukaisesti heikentyneet esteet kuitenkin täydentävät toisiaan, jolloin kokonaisuudessaan turvallisuustaso ei välttämättä laske.
Kuvassa 2 on esitetty Posivan loppusijoituslaitoksen moniesteperiaatteen toteutus. (YVL
D.5 2018, 5)
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Kuva 2. Posivan loppusijoituslaitokseen sijoitetun käytetyn ydinpolttoaineen vapautumisesteet. (Posiva
2020b)

2.3 Turvallisuuden valvonta
Ydinlaitosten valvonnan tavoite on taata laitosten turvallinen käyttö, niin ettei työntekijöille
tai ympäristölle aiheudu vahingollisia säteilyhaittoja. Turvallisuus ja sen valvonta perustuu
ydinenergia- ja säteilylakien sekä näiden nojalla annettujen viranomaismääräysten ja -ohjeiden noudattamiseen.
2.3.1 Säteilyturvakeskus
Suomessa ydinlaitosten ja säteilyn käytön turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).
Säteilyturvakeskus perustettiin vuonna 1958 nimellä Säteilyfysiikan laitos tarkastamaan sairaaloissa ja teollisuudessa käytettäviä säteilylaitteita. Sittemmin radioaktiivisten aineiden ja
säteilyn käytön lisääntyessä STUKin vastuulle tuli uusia tehtäviä. Yksi näistä oli 1960-luvun
lopussa ydinturvallisuusvalvonta, joka toi paljon uusia kysymyksiä, jotka erosivat laatunsa
ja laajuutensa puolesta huomattavasti kysymyksistä, joita säteilysuojeluviranomaiset olivat
siihen asti käsitelleet. (Hoffman 2008, 33, 63)

Lain säteilyturvakeskuksesta (1983/1069) mukaan STUKin tehtävänä on estää ja rajoittaa
säteilyn vahingollisia vaikutuksia ja tehdä säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista. Ydinturvallisuusvalvonnassa STUKin on varmistuttava riittävistä ydinlaitosten käytön edellytyksistä, jotta laitoksia
voidaan käyttää niin turvallisesti kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.
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Valvonnan tavoitteena on, ettei ydinlaitosten käytöstä aiheudu säteilyhaittoja työntekijöille,
ympäristölle tai väestölle. (STUK 2020a)

Ydinlaitoksien kaikkiin elinkaaren vaiheisiin ja näiden valvontaan sovelletaan ydinenergialakia, säteilylakia sekä STUKin määräyksiä, jotka ovat sitovia. Lisäksi STUKin tehtävänä
on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset eli YVL-ohjeet (Ydinturvallisuusohjeet). YVL-ohjeet ovat
myös ydinenergian käyttöön oikeuttavan luvan haltijaa velvoittavia, mutta luvanhaltijoilla
on oikeus esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja vaatimuksissa esitetyille menettelytavoille. Jos
vaihtoehtoiset ratkaisut toteuttavat YVL-ohjeilla tavoitellun turvallisuustason, voi STUK
hyväksyä ne.
2.3.2 Ydinlaitoksien yleiset valvontamenettelyt
Ydinlaitosten osalta STUKin turvallisuusvalvontaa toteutetaan jatkuvasti koko laitoksen
elinkaaren ajan. Jatkuvalla valvonnalla taataan, että jokaisessa laitoksen elinkaaren vaiheessa toimitaan ydinenergialain sekä muun säännöstön mukaisesti. Valvonnassa tarkkaillaan tekniikan toimintakunnon ja suunnitteluperusteiden lisäksi myös organisaation toimintaa. Kuvassa 3 on esitetty ydinlaitoksen lupaprosessin vaiheet, jotka edellyttävät STUKin
käsittelyä. (YVL A.1 2020)

Kuva 3. Ydinlaitoksien lupaprosessi Suomessa.
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Lupaprosessin alussa tulee selvittää ja arvioida ydinlaitoshankkeen vaikutuksia ympäristöön. Hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja valmistelee YVA-ohjelman ja -selostuksen
(ympäristövaikutusten arviointi). STUK antaa näistä lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriö
TEM:lle, joka toimii YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena. (YVL A.1 2020)

Ydinlaitoksen varsinainen valvonta aloitetaan, kun ydinlaitokselle haetaan periaatepäätöstä.
Periaatepäätöksen hakija toimittaa valtioneuvoston käsiteltäväksi periaatepäätöshakemuksen, jossa muun muassa esitetään periaatetasolla kuvaus laitoksen turvallisuusjärjestelmistä.
STUK laatii hakemuksen perusteella laitoksen alustavan turvallisuusarvion, jossa STUKin
tehtävänä on arvioida, onko hankkeen suunnitelmissa asioita, joiden takia riittävää turvallisuustasoa ei voitaisi saavuttaa.

STUK pyytää tekemästään arviosta lausunnon ydinturvallisuusneuvottelukunnalta (YTN),
joka on STUKin yhteydessä toimiva asiantuntijaelin. Tarpeen mukaan STUK pyytää lausuntoja lisäksi myös muilta asiantuntijaorganisaatioilta. Valtioneuvosto arvioi alustavan turvallisuusarvion perusteella ydinlaitoksen rakentamisen edellytyksiä ja harkitsee periaatepäätöstä myös ydinlaitoksen yhteiskunnalle kokonaisuudessaan aiheuttamien hyötyjen ja haittojen kannalta. Periaatepäätös voidaan tämän jälkeen vielä kumota eduskunnassa tai jättää
voimaan sellaisenaan. (STUK 2019; Ojanen et al. 2004, 392)

Myöntävän periaatepäätöksen jälkeen on valtioneuvostolta saatava lupa ydinlaitoksen rakentamiseen. Rakentamislupavaiheessa ydinlaitoksen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja luvan
hakijan on osoitettava, että laitos täyttää ydinenergianlain 18 ja 19 §:ssa määritetyt rakentamisluvan myöntämisen edellytykset. Edellytykset koskevat ydinlaitoksen keskeisiä järjestelmiä ja rakenneosia, sijaintipaikkaa, ydinjätehuoltoa ja valvontatoimia, joita koskien on
STUKille rakentamislupahakemuksen yhteydessä toimitettava useita ydinenergia-asetuksen
35 §:ssa määriteltyjä asiakirjoja. Näitä ovat muun muassa alustava turvallisuusseloste, suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja ehdotus luokitusasiakirjaksi, jossa
esitetään ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. (Ydinenergia-asetus 1988/161;
STUK 2013, 14)
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STUK arvioi voidaanko laitos toteuttaa laadukkaasti turvallisuusvaatimukset täyttäen ja antaa rakentamislupahakemusta lausunnon, jossa liitteenä on myös turvallisuusarvio. Turvallisuusarviossa STUK arvioi lainsäädännössä asetettujen vaatimuksien täyttymistä STUKin
toimialaan kuuluvien asioiden osalta. Rakentamisvaiheen katsotaan alkaneen, kun valtioneuvosto on tehnyt myönteisen rakentamislupapäätöksen. (STUK 2013, 14)

Rakentamisluvan myöntämisen jälkeen STUK arvioi luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä suunnittelutoiminnan arvioimiseen, ohjaamiseen ja
hyväksymiseen osana rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) tarkastuksia. Rakentamisen eri vaiheet saa aloittaa vasta, kun STUK on kunkin vaiheen osalta todennut rakentamislupa-asiakirjojen sekä muiden YVL-ohjeissa edellytettyjen suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat määräykset
on riittävällä tasolla otettu huomioon. (YVL A.5 2019)

Rakentamisen aikana rakentamislupavaiheessa STUKille toimitettujen ja hyväksyttyjen
suunnitelmien toteutumista valvotaan, ja tarkastetaan, että ydinlaitoksen rakennuksessa noudatetaan muutoinkin ydinenergialain nojalla annettuja määräyksiä. Tarkastukset perustuvat
STUKille toimitettaviin aineistoihin ja tarkastuksiin toimittajien luona. Ennen laitteiden ja
rakenteiden valmistuksen aloittamista STUK tarkastaa niiden yksityiskohtaiset suunnitelmat
sekä valmistavien organisaatioiden laadukkaan toiminnan edellytykset. Valvontaa kohdistetaan käyttäen kaikille ydinlaitoksen rakenteille, järjestelmille ja laitteille rakentamislupavaiheessa määritettyjä ja STUKin hyväksymiä turvallisuusluokituksia. (STUK 2013, 14; YVL
A.1 2020)

Laitoksen käyttöönoton aikana laitoksella tehdään koekäyttöjä, joilla varmistetaan, että laitos ja sen järjestelmät, rakenteet ja laitteet toimivat suunnitellun mukaisesti. Koekäyttö jaetaan sopivista kokonaisuuksista koostuviin vaiheisiin, joilla voi olla oma koeohjelmansa,
jotka voivat edelleen koostua useista yksittäisistä kokeista. Laitteiden koekäytölle edellytyksenä on STUKin hyväksymä tarkastus. Koekäytön jälkeen STUK tarkastaa sen tulokset ennen varsinaista käyttöönottoa. STUK valvoo käyttöönottokokeita paikan päällä harkintansa
mukaan. (STUK 2013, 14; YVL A.5 2019)

20

Ennen laitoksen käytön aloittamista on valtioneuvostolta haettava vielä määräaikaista käyttölupaa, jossa on osoitettava, että laitoksen turvalliseen käyttöön on edellytykset. STUK antaa käyttölupahakemuksesta lausunnon, johon liitetyssä turvallisuusarviossa arvioidaan lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttymistä. Edellytykset käyttöluvan myöntämiselle
esitetään ydinenergialain 20 §:ssa. Edellytyksiin kuuluvat muun muassa asianmukaisen
ydinjätehuollon, loppusijoituksen ja käytöstäpoiston järjestäminen sekä pätevä käyttöhenkilöstö, asianmukaiset laitoksen käytön ohjeet sekä turvallisuus- ja valmiusjärjestelyt.
(1987/990 20§)

Ydinlaitosten käytön aikana STUK pyrkii varmistumaan laitosten pysymisen vaatimusten
mukaisessa kunnossa ja, että laitokset toimivat suunnitellusti ja määräysten mukaan. Valvonnan kohteita ovat laitoksen käyttötoiminta, järjestelmät, laitteet ja rakenteet, laitosmuutokset ja organisaation toiminta. Laitoksen käytöstä muodostetaan käsitys luvanhaltijan määräaikaisesti ja tapahtumakohtaisesti toimittamien raporttien avulla sekä tekemällä tarkastuksia laitospaikoilla. STUK voi myös keskeyttää ydinvoimalaitoksen käytön, jos se on edellytys turvallisuuden varmistamiselle. (STUK 2020b; STUK 2013, 14)

Laitoksen käytön aikana luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti käytön tarkastusohjelmalla (KTO). KTO:n
tavoitteena on todentaa, että laitosta käytetään ja ylläpidetään viranomaismääräysten, suunnitteluperusteiden ja luvanhaltijan omien ohjeiden mukaisesti. KTO:n avulla arvioidaan lisäksi luvanhaltijan turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtääviä toimintoja sekä
turvallisuuden huomioimista johtamismenettelyissä. (YVL A.1 2020)

Ydinlaitoksen elinkaaren lopussa käytöstäpoistolupaa haettaessa tulee luvanhaltijan toimittaa STUKin hyväksyttäväksi ydinenergia-asetuksen määräämät asiakirjat. Näitä ovat muun
muassa lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma, käytöstäpoiston riskitarkastelu ja turvallisuusseloste. Käytöstäpoiston eri työvaiheiden aloittaminen edellyttää myös STUKin myöntämää hyväksyntää. (YVL D.4 2019)
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Ydinjätehuollon valmistelusta ja turvallisesta toteutuksesta vastaa jätteiden tuottaja. Turvallista toteutusta ydinjätteen käsittelyssä, varastoinnissa ja loppusijoituksessa valvoo STUK.
Ydinjätehuollon valvontaan kuuluu matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja
loppusijoitus sekä käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi, loppusijoituksen valmistelu ja loppusijoitustoiminta. Kuvassa 4 on esitetty STUKin ydinturvallisuusvalvonnan tehtävät.

Kuva 4. STUKin ydinturvallisuusvalvonnan sisältö. (Kuitunen 2016, 16)

2.3.3 Ydinjätelaitoksen valvonnan erityispiirteet
Ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuus koostuu käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuudesta. Käyttövaiheen turvallisuus perustuu normaaliin käyttötoimintaan valmistautumiseen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiseen. Nämä pitävät sisällään edelleen ydinmateriaalivalvonnan ja turvallisuusjärjestelyt. Ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuutta arvioitaessa on
käyttöturvallisuuden lisäksi arvioitava kuitenkin myös pitkäaikaisturvallisuutta, joka on
ydinjätelaitoksen, tai tarkemmin loppusijoituslaitoksen valvonnan olennaisin erityispiirre.

Pitkäaikaisturvallisuudella tarkoitetaan loppusijoituksen turvallisuutta loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeen ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvan säteilyaltistuksen kannalta. Pitkäaikaisturvallisuus perustuu niin sanottuun alkutilaan, eli maanalaisen loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja komponenttien tilaan sillä ajanhetkellä, kun kyseinen laitoksen osa on
asetettu paikalleen ja siihen käsiksi pääseminen on teknisten vapautumisesteiden asentamisen jälkeen tullut mahdottomaksi. Tällöin kyseisestä laitososan tilasta ja tilan kehityksestä
voidaan saada vain hyvin rajallinen määrä suoraa tietoa. (Posiva 2020a, 15; STUK 2018c)
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Pitkäaikaisturvallisuus korostuu STUKin arvioidessa loppusijoituslaitoksen ja sinne tulevien
järjestelmien suunnitteluperusteiden riittävyyttä. Suunnitteluperusteita arvioitaessa tarkastellaan, millaiseksi laitos on suunniteltu ja arvioidaan sitä esimerkiksi hyväksymiskriteereitä
vasten. Käytännössä tarkastelu käsittää moniesteperiaatteen ja syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen toteutumisen arvioinnin sekä sisäisten ja ulkoisten uhkien uudelleenarvioinnin. (YTV 1.b)

Loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitteleva arvioi pitkäaikaisturvallisuutta monessa
eri vaiheessa. Periaatteellisella tasolla pitkäaikaisturvallisuutta arvioidaan jo loppusijoituspaikkaa valittaessa ja periaatepäätöstä haettaessa. Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi tehdään turvallisuusperustelussa, jossa on osoitettava pitkäaikaisturvallisuutta koskevien ydinja säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen sekä loppusijoitusmenetelmän, teknisten vapautumisesteiden ja loppusijoituspaikan soveltuvuus. Turvallisuusperustelu on esitettävä
ydinjätelaitoksen rakentamis- ja käyttölupahakemuksen sekä määräaikaisten turvallisuusarvioiden yhteydessä ja se on saatettava ajan tasalle myös käyttölupaa uusittaessa sekä ennen
loppusijoituslaitoksen lopullista sulkemista. (STUK 2018c, 4, 15)

Turvallisuusperusteluun on sisällytettävä ainakin YVL D.5 -ohjeessa esitetyt asiat, joita ovat
muun muassa loppusijoitusjärjestelmän kuvaus ja vapautumisesteiden pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintojen määrittely. Turvallisuusperustelussa on lisäksi tarkasteltava
loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeisiä loppusijoitusjärjestelmän odotettavissa olevia
kehityskulkuja, pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviin harvinaisiin tapahtumiin varautumista
ja näihin liittyviä päästöjä. (STUK 2018c; YVL D.5 2018)

STUK tarkastaa turvallisuusperustelua ja hyväksyy sen loppusijoituslaitoksen rakentamisja käyttölupahakemuksen sekä määräaikaisen turvallisuusarvioin käsittelyn yhteydessä. Lisäksi STUK joko tekee itse tai teettää luvanhakijasta tai haltijasta riippumattomia vertailevia
analyyseja turvallisuusperusteluun sisältyvistä turvallisuusanalyyseista. (YVL D.5 2018)

Luvanhaltija tekee lisäksi vaatimusmäärittelyt, joissa esitetään muun muassa vapautumisesteiden pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintojen, toimintakykytavoitteiden ja
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turvallisuusluokan asettamat vaatimukset vapautumisesteille, niiden suunnittelulle ja tekniselle toteutukselle. STUK arvioi vaatimusmäärittelyt asiakirjakäsittelyn ja tarkastusten yhteydessä sekä rakentamisen ja käytön tarkastusohjelmien osana. Vapautumisestettä tai sen
osaa saa loppusijoituksessa käyttää vasta, kun vapautumisesteelle on tehty hyväksytysti
kaikki edellytetyt tarkastukset, testaukset ja kun tarkastusten yhteydessä kirjatut huomautukset ja vaatimukset ovat hyväksytysti käsitelty. (YVL D.7 2018)

Turvallisuusluokiteltujen teknisten vapautumisesteiden valmistusta ja asennusta valvotaan
rakennetarkastuksilla, osatarkastuksilla tai erillisillä käynneillä. Valmistuksen ja asennuksen
rakennetarkastuksessa tai osatarkastuksessa STUK todentaa muun muassa seuraavaa:
− Luvanhaltija on todennut vapautumisesteen tai sen rakenteen tai rakenneosan vaatimuksenmukaisuuden
− Tulosaineisto on hyväksyttävästi koottu ja tarkastettu
− Poikkeamat on käsitelty hyväksyttävästi. (YVL D.7 2018)
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3

POSIVAN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOS

3.1 Tausta
Suomessa syntynyt käytetty ydinpolttoaine oli alun perin tarkoitus sijoittaa ”peruuttamattomasti ulkomaille”. Tästä huolimatta varauduttiin myös Suomessa tapahtuvaan käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. TVO (Teollisuuden Voima) teki 80- ja 90-luvulla tutkimusta loppusijoituksesta, mutta Imatran Voima (nykyinen Fortum Power and Heat) lähetti
käytetyn ydinpolttoaineensa Neuvostoliittoon/Venäjälle. Vuonna 1994 voimaan tulleessa
ydinenergialaissa kuitenkin säädettiin, että ydinjäte tulee käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa Suomen omalla alueella. Tämän jälkeen, vuonna 1995, TVO ja Imatran Voima perustivat
asiantuntijaorganisaatio Posiva Oy:n vastaamaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. (Posiva 2020c)

Alueseulontatutkimusta tehtiin koko Suomen kattavasti 1980-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen siirryttiin alustaviin paikkatutkimuksiin ja edelleen yksityiskohtaisiin jatkotutkimuksiin neljällä paikkakunnalla: Kuhmo, Äänekoski, Loviisa ja Eurajoki. Loppusijoituspaikaksi
valittiin lopulta Eurajoen Olkiluoto perustuen paikalliseen hyväksyntään ja käytettävissä
olevan maa-alueen kokoon. Lisäksi suurempi osa käytetystä ydinpolttoaineesta sijaitsi Olkiluodossa jo valmiiksi. (Energiateollisuus 2007, 10)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2000 päätettiin, että geologinen loppusijoitus,
eli loppusijoitus syvälle kallioperään, tarjoaa parhaat mahdollisuudet korkea-aktiivisten
ydinjätteiden eristämiseen ihmisen elinympäristöstä. Ennen päätöstä selvitettiin myös muita
vaihtoehtoja: muun muassa käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä, joka osoittautui teknisesti vaativaksi ja kalliiksi. Mikäli käytetyn ydinpolttoaineen käsittelymenetelmät kuitenkin kehittyvät tulevaisuudessa, on ydinpolttoaine vielä palautettavissa loppusijoitustiloista.
(Posiva 2020d)

Periaatepäätöshakemus Olkiluoto 1 ja 2 sekä Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosten käytetyn
polttoaineen loppusijoittamisesta Olkiluotoon esitettiin vuonna 1999 ja se hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2001. Vuonna 2002 hyväksyttiin periaatepäätös loppusijoitustilojen
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laajentamisesta viidennen ydinreaktorin, eli Olkiluoto 3:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista varten. (Energiateollisuus 2007, 10)

Periaatepäätösten hyväksymisen jälkeen Posiva aloitti maanalaisen tutkimustila ONKALO:n rakentamisen. ONKALO toimi alkuvaiheessa osana Olkiluodossa tehtäviä tutkimuksia, joilla varmennettiin Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen ja tunnistettiin suotuisimmat alueet loppusijoitustunnelien rakentamiselle. Nykyään ONKALO:n
merkitys on laajentunut tarkoittamaan koko Posivan loppusijoituslaitosta. (Posiva 2020e;
Energiateollisuus 2007, 10)

Rakentamislupahakemus kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista varten jätettiin
vuonna 2012, ja hyväksyntä siihen saatiin vuonna 2015. Kapselointilaitoksen rakennus aloitettiin vuonna 2019 ja sen on määrä olla käyttövalmiina myöhemmin tehtävään yhteistoimintakokeeseen mennessä, jossa Posiva osoittaa järjestelmien yhteensopivuuden ilman oikean polttoaineen käyttöä. (Posiva 2019b, 46)

3.2 Laitoskuvaus
Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitos on kahden ydinjätelaitoksen muodostama laitoskokonaisuus. Kokonaisuus koostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta ja syvällä maan
alla olevasta loppusijoituslaitoksesta.
3.2.1 Kapselointilaitoksen prosessi
Kapselointilaitoksessa käytetyt polttoaine-elementit sijoitetaan sellaisinaan loppusijoituskapseleihin. Ennen kuljetusta kapselointilaitokselle, on käytettyä polttoainetta säilytetty reaktorista poiston jälkeen keskimäärin noin 40 vuotta: aluksi reaktorirakennuksen vesialtaissa
ja sitten käytetyn polttoaineen välivarastossa (KPA-varasto). Tämän ajanjakson aikana polttoaineen radioaktiivisuus on vähentynyt tuhannesosaan alkuperäisestä ja samalla lämmöntuotto on laskenut. Kapselointilaitoksen suunnitteluperusteiden mukaan käytettyä polttoainetta on mahdollista tuoda kapseloitavaksi aikaisintaan 20 vuoden jäähdytyksen jälkeen,
mutta yhden kapselin sisältämistä polttoaine-elementeistä kaikki eivät voi olla näin tuoreita
kapseleille määriteltyjen säteily- sekä lämpötilarajojen takia. (Posiva 2020f)
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Kapselointilaitoksen pääosan muodostavat käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöiden vastaanotto-, säilytys-, ja puhdistustilat, loppusijoituskapseleiden siirtokäytävä, polttoaine-elementtien käsittelykammio, tarvittavat tilat loppusijoituskapseleiden sulkemiseen ja tarkastuksiin
sekä täytettyjen loppusijoituskapseleiden varastot. Kuvassa 5 on esitetty pituussuuntainen
leikkauskuva kapselointilaitoksesta, jossa numeroituna ovat laitoksen päätilat. (Posiva
2019a, 5)

Kuva 5. Kapselointilaitoksen leikkauskuva. Kuljetus ja siirtosäiliöiden vastaanotto- ja varastotila (1), polttoaineen käsittelykammio (2), kuparikannen hitsausasema (3), hitsin tarkastusasema (4), tyhjien kapselien vastaan-otto- ja varastointitila (5) ja kapselikuilu (6). (Muokattu lähteestä Posiva 2020g)

Käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan kapselointilaitokselle Olkiluodon voimalaitokselta vesitäytteisellä säiliöllä käyttäen pääosin nykyistä tieverkkoa. Loviisan voimalaitokselta käytetty polttoaine tuodaan kuivakuljetuksena joko maantiellä, rautatiellä tai merikuljetuksena.
Kuljetussäiliö on lastattu tarkoituksenmukaiseen kuljetusajoneuvoon, joka ajetaan kapselointilaitoksen vastaanottotilaan. Kuljetussäiliö nostetaan kuljetusajoneuvosta varastoitavaksi kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan, jossa saattaa samaan aikaan olla maksimissaan
neljä kuljetussäiliötä odottamassa kapselointia. (Posiva 2019b, 19)
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Tyhjiä loppusijoituskapseleita varastoidaan kapseleiden vastaanottotilassa, jossa varastopaikkoja on kahdelle kapselille. Tyhjä loppusijoituskapseli lasketaan kapselin siirtovaunuun
lattialuukusta ja kapseli ajetaan polttoaineen käsittelykammion alapuolelle. Loppusijoituskapseli nostetaan käsittelykammion telakointiasemaan, läpivienti tiivistetään ja telakointiaseman suojakansi avataan. (Posiva 2019b, 25)

Kuljetussäiliö kulkee samoin vastaanottotilasta siirtokäytävään, jossa kuljetussäiliötä siirretään kiskoilla kulkevalla vaunulla valmisteluasemaan. Polttoainesauvojen eheys tarkastetaan
ottamalla näytteet kuljetussäiliön sisätilan yläosan kaasupatjasta. Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pultit irrotetaan ja se varustetaan säiliön telakoinnin edellyttämillä ohjaimilla ja
kanteen kiinnitettävällä nostokruunulla. Kuljetussäiliö nostetaan siirtovaunua käyttäen polttoaineen käsittelykammion telakointiasemaan, johon on kiinteästä asennettu myös telakoinnin edellyttämät tiivisteet. Kuljetussäiliön säteilysuojakansi nostetaan käsittelykammioon ja
sen päälle nostetaan kontaminoitumisen estävä suojakupu. (Posiva 2019b, 20)

Käsittelykammiossa tehtävät toimenpiteet suoritetaan säteilysuojatusta tilasta kauko-ohjatusti, jolloin henkilöstö ei suoraan altistu säteilylle. Polttoaine-elementit siirretään yksitellen
pois kuljetussäiliöstä käyttäen polttoaineen siirtokonetta. Kun polttoaine-elementit ovat siirretty pois kuljetussäiliöstä, nostetaan kuljetussäiliön säteilysuojakansi takaisin paikalleen
kuljetussäiliön päälle. Tämän jälkeen voidaan kuljetussäiliö irrottaa telakoinnista. Jos kuljetussäiliön pinnalla havaitaan kontaminaatiota, säiliö voidaan dekontaminoida siirtokäytävässä. Tämän jälkeen kuljetussäiliön telakointivarustelu puretaan ja säiliö siirretään takaisin
vastaanottotilaan. (Posiva 2019b, 20)

Polttoaine-elementit siirretään lattiaan upotettuun kuivauskammioon. Kuivauksessa kuivauskammion painetta lasketaan niin, että polttoaine-elementeissä oleva vesi kiehuu jälkilämpötehon avulla. Kuivauksen jälkeen polttoaine-elementit siirretään kuivausasemasta yksitellen omassa telakointiasemassaan olevaan loppusijoituskapseliin. Täynnä olevan kapselin päälle laitetaan kaasunvaihtokupu ja kapselin sisäosan ilma vaihdetaan inerttiin argonsuojakaasuun. Kuvun sisällä oleva sisäkansi asennetaan paikoilleen ja telakointiaseman suojakansi

suljetaan,

jolloin

loppusijoituskapseli

voidaan

irrottaa

käsittelykammion
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telakoinnista. Kapseli lasketaan takaisin kapselikäytävään ja siirretään edelleen hitsausaseman alapuolelle. (Posiva 2019b, 22, 25)

Loppusijoituskapseli nostetaan hitsausasemaan, jossa kapseliin asennetaan ja hitsataan
kuparikansi. Hitsauksen jälkeen kapseli lasketaan takaisin siirtokäytävään, viedään
koneistusasemaan ja edelleen hitsin tarkastukseen. Hitsin tarkastamiseen käytettyjä
menetelmiä ovat ultraääni- ja pyörrevirtatarkastus sekä visuaalinen tarkastus kameraavusteisesti. Hyväksyttyjen tarkastusten jälkeen kapseli siirretään kapselin siirtovaunusta
siirtotrukin paletille käyttäen kattoon kiinnitettyä kannatinlaitetta. Kapseli siirretään
siirtotrukilla kapselointilaitoksen kapselivarastoon, joka on mitoitettu 12 kapselille.
Kapselivarastosta kapselit voidaan edelleen siirtää siirtotrukilla kapselihissiin, jolla ne
siirretään loppusijoituslaitokseen. (Posiva 2019b, 25)

Kapselivaraston tarkoitus on tehdä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toiminnat toisistaan
riippumattomiksi siten, etteivät esimerkiksi lyhyet toimintahäiriöt toisella laitoksella vaikuta
toisen toimintaan. Esimerkiksi, jos kapselointia ei voida suorittaa, voi loppusijoitustoiminta
silti jatkua, jos kapselivarastossa on loppusijoitettavia kapseleita. Toisaalta myös
loppusijoitustoiminnan

keskeytyksen

aikana

kapselointia

voidaan

jatkaa,

mikäli

kapselivarastossa on tilaa uusille kapseleille. (Posiva 2019b, 28)
3.2.2 Loppusijoituslaitoksen prosessi
Suomessa geologinen loppusijoitus tarkoittaa käytetyn polttoaineen sijoittamista kiteiseen
kallioperään, jota Suomen kallioperästä on valtaosa. Tämän tyyppisessä kallioperässä loppusijoituksessa huomioitava erityispiirre on vesi, jota virtaa kallion raoissa. Tämän takia
loppusijoitusreiät porataan tarkoin määriteltyyn syvyyteen sekä kaikkein eheimpiin kalliovyöhykkeisiin, joissa rakojen määrä, ja näin ollen veden tihkuminen on vähäisintä. (Posiva
2020d)

Loppusijoitustila sijaitsee kapselointilaitoksen alapuolella yhdessä kerroksessa noin 400–
450 metriä maanpinnan alapuolella. Loppusijoituslaitos koostuu maanalaisista loppusijoitustiloista, niitä yhdistävistä keskustunneleista, ajotunnelista, kuiluista ja teknisistä tiloista.
Loppusijoituskapseleiden sijoittamisen lisäksi laitoksella tehdään käytön aikana edelleen
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keskus- ja loppusijoitustunneleiden louhintatöitä ja loppusijoitusreikien poraamista. Loppusijoitustilat ovat suunniteltu 6500 uraanitonnin polttoainemäärälle, joka kattaa Loviisan kahden sekä Olkiluodon kolmen laitosyksikön käytetyn polttoaineen (Posiva 2019a, 27). Havainnekuva loppusijoituslaitoksesta sekä Posivan maan päällä olevasta laitosalueesta on esitetty kuvassa 6. (Posiva 2019b, 30, 31)

Kuva 6. Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitos. (Posiva 2020g)

Loppusijoitusprosessissa kapseli siirretään siirtotrukilla kapselihissistä loppusijoituslaitokseen, jossa kapseleille on myös kapselivarasto niiden väliaikaista sijoittamista varten. Kapseli siirretään kapselivarastosta kapselin lastausasemaan, jossa se nostetaan kapselin siirtoja asennuslaitteeseen. Ennen kapselin loppusijoitusta varmistetaan loppusijoitusreiän vaatimuksenmukaisuus ja reikään asennetaan tarkoituksenmukaisella kuljetus- ja asennusajoneuvolla bentoniitista valmistetut pohja- ja reunalohkot, jotka yltävät kapselin yläpinnan tasolle.

Kun bentoniittipuskuri on asennettu ja loppusijoitusreiän on todettu täyttävän vaatimuksenmukaisuudet, kapseli voidaan siirtää kapselin siirto- ja asennusajoneuvolla sen lastausasemasta loppusijoitustunneliin ja asentaa loppusijoitusreikään (Posiva 2019a, 40, 41). Kapselin
asentamisen jälkeen, asennetaan kapselin yläpuolelle vielä bentoniittilohkot. Tämän jälkeen
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sijoitusreiän peittävä vesitiivis teräskansi suljetaan, ja kun loppusijoitustunnelin kaikki loppusijoitusreiät ovat täytetty kapseleilla ja bentoniitilla, täytetään loppusijoitustunneli lopuksi
vielä granulaarisella bentoniitilla. Loppusijoitustunnelin täytön jälkeen tunneli suljetaan tulpalla, jonka tarkoitus on pitää täyttömateriaali tunnelissa laitoksen käytön ajan. (Posiva
2019b, 37, 41, 43)
3.2.3 Toiminta käytön alussa
Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen tuotannosta ei ole toistaiseksi yksityiskohtaisia
suunnitelmia, mutta ensimmäisen 10 vuoden ajan kapselointilaitoksella on arvioitu
tuotettavan 35 kapselia vuodessa. Kapselointitoiminnan alussa tuotantomäärää rajoittaa
esimerkiksi käytössä olevan siirtosäiliön kapasiteetti, joka on hieman yli kolmen
loppusijoituskapselin

verran

käytettyä

polttoainetta.

Polttoainetta

tuodaan

kapselointilaitokselle täten kolmen kapselin erissä. Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn
polttoaineen kapseloinnin alkaessa myöhemmin, voidaan kapselointitahtiakin nostaa
helpommin polttoaineen siirtoihin suunniteltujen isompien säiliöiden takia. (Vuorio,
sähköpostiviesti 8.4.2021)
Kokonaisuudessaan kapselointia suoritettaisiin loppusijoitustoiminnan alussa noin 7 – 8
kuukauden ajan vuodessa. Kun yhden siirtosäiliön sisältämä polttoaine on kapseloitu, seuraa
noin viikon tauko, kun siirtosäiliö viedään KPA-varastolle uudelleen täytettäväksi. Näiden
viikkojen sekä muun kapselointitoiminnan ulkopuolisen ajan puitteissa voidaan suorittaa
esimerkiksi huoltoja sekä määräaikaiskokeita. (Vuorio, sähköpostiviesti 8.4.2021)

3.3 Turvallisuustoiminnot
STUKin määräyksen ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta Y/4/2018 mukaan käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyssä on suurella varmuudella estettävä polttoaineen vaurioituminen ja itseään ylläpitävän fissioiden ketjureaktion syntyminen sekä varmistettava ettei
jälkilämmön poistuminen polttoaineesta esty. Tästä seuraa, että Posivan määrittelemät
kolme ydinjätelaitoksen turvallisuustoimintoa ovat reaktiivisuuden hallinta, jälkilämmön
poisto ja radioaktiivisten aineiden hallinta, eli samat kuin ydinvoimalaitoksillakin. Näiden
turvallisuustoimintojen

kannalta

merkityksellisille

järjestelmille

on

asetettu
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turvallisuustehtävät, joiden avulla edellä mainitut turvallisuustoiminnot voidaan suorittaa.
(STUK 2015a, 22; Posiva 2014, 9, 10)
3.3.1 Reaktiivisuuden hallinta
Reaktiivisuuden hallinta huomioidaan turvallisuustehtävänä kaikissa polttoaine-elementtejä
sisältävissä järjestelmissä. Näitä ovat kuljetus- ja siirtosäiliöt, polttoaineen kuivausjärjestelmä ja loppusijoituskapselit. Polttoaine-elementit voidaan joko sijoittaa riittävän kauas toisistaan tai rakenteisiin voidaan lisätä materiaaleja, jotka absorboivat neutroneja, kuten booria. Edellä mainituissa järjestelmissä käytetty polttoaine pidetään alikriittisenä rakenteellisilla ratkaisuilla. Reaktiivisuuden hallinta ei täten edellytä aktiivisia toimia, eikä erillisiä reaktiivisuuden hallintaan tarkoitettuja järjestelmiä ole. (Posiva 2014, 22, 23, 24)

Erityisen tärkeää on huomioida tilanteet, joissa edellisessä kappaleessa mainittujen järjestelmien sisään voi päästä vettä tai muuta hidastimena toimivaa ainetta. Käsittelykammiossa
mahdollisesti tulvivan veden tahaton pääsy ydinpolttoainetta sisältävän kuljetus- tai siirtosäiliön sisään huomioidaan reaktiivisuuden kannalta kuljetussäiliön telakointiaseman, kapselin telakointiaseman ja kuivausjärjestelmän rakenteellisella suunnittelulla. Olkiluoto 1:n ja
2:n tuoreen sekä käytetyn polttoaineen siirroissa toisaalta käytetään tarkoituksellisesti vedellä täytettyä siirtosäiliötä. Tuoreenkin polttoaineen siirroissa, joissa keskimääräinen väkevöintiaste on huomattavasti käytettyä polttoainetta korkeampi, jää säiliön efektiivinen kasvutekijä alle yhden siirtosäiliön sisäkorin booria sisältävien rakenteiden takia, jotka toimivat
neutroniabsorbaattoreina vähentäen reaktiivisuutta (TVO 2014, 7). Näin ollen käytettyä
polttoainetta siirrettäessä kriittisyyteen jää iso marginaali.

Käsittelykammion tulviminen ei myöskään vaaranna yksittäisen polttoaineen siirtokoneessa
kiinni olevan polttoaine-elementin kriittisyysturvallisuutta. Yksittäinen tuore elementtikään
ei tässä tilanteessa voisi tulla kriittiseksi ilman polttoaineen sauvahilan merkittäviä geometrisia muutoksia. (Posiva 2014, 22, 23, 24)
3.3.2 Jälkilämmön poisto
Käytetty ydinpolttoaine on ennen kapselointilaitokselle tuontia jäähtynyt noin 40 vuotta ja
sen lämmöntuotto on vähentynyt noin tuhannesosaan verrattuna reaktorista poistettuun ydinpolttoaineeseen. Jäljellä olevan jälkilämmön poistumisen osalta riittää varmistuminen siitä,
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etteivät polttoainetta sisältävät tai käsittelevät järjestelmät ja niiden rakenteet toimi lämmönsiirtoa merkittävästi hidastavina. Merkityksellisiä järjestelmiä jälkilämmön poiston kannalta
ovat kuljetus- ja siirtosäiliöt, loppusijoituskapselit ja käsittelykammion järjestelmistä kuljetussäiliöiden ja kapselien telakointiasemat sekä polttoaineen kuivausasema. Kuivausasemassa sekä loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvossa voidaan lisäksi seurata polttoaineen lämpötilaa. Täten jälkilämmön poisto ei myöskään edellytä aktiivisia toimia. (Posiva 2014, 26)

Aktiivisia järjestelmiä saatetaan kuitenkin tarvita pitkittyneissä häiriötilanteissa vähentämään käytetyn polttoaineen termistä rasitusta. Termisen rasituksen vähentämisen kannalta
merkittäviä järjestelmiä ovat käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmä sekä kapselointilaitoksen kapselivaraston jäähdytysjärjestelmä. Esimerkiksi, jos kapselivarastoon on
sijoitettu enimmäismäärä, eli 12 Olkiluoto 3:n polttoainetta sisältävää kapselia, lämpenee
ilma noin 16 °C tunnissa. Vaikka polttoaine kestääkin hyvin korkeita lämpötiloja, tulee huonetilojen lämmönnousua rajoittaa, jotta huoneissa olevat järjestelmät, laitteet ja rakenteet
pysyvät toimintakykyisinä. Lämmönpoisto onnistuu lisäksi myös sähkökatkojen aikana
luonnonkierron avulla, kun rakennuksen ilmastointiaukot avataan. (Posiva 2014, 26; VTT
2014, 34)
3.3.3 Radioaktiivisten aineiden hallinta
Radioaktiivisten aineiden hallinnalla huolehditaan polttoaineen suojakuoren eheyden säilyttämisestä, radioaktiivisten päästöjen leviämisen estämisestä ja rajoittamisesta, väestön ja
henkilöstön säteilyaltistuksen rajoittamisesta sekä päästöjen aktiivisuuden ja annosnopeuden
mittauksesta. Merkittävimmät radioaktiivisen materiaalin päästöt voivat kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käytön aikana syntyä polttoaine-elementtien mekaanisesta vaurioitumisesta, joten polttoaineen suojakuoren eheyden säilyttäminen on tärkeää. Tämä huomioidaan
turvallisuustehtävinä kuljetus- ja siirtosäiliöiden, suojaamattomien yksittäisten polttoaineelementtien ja loppusijoituskapseleiden käsittelyyn osallistuvissa järjestelmissä. Näitä ovat
esimerkiksi vastaanottotilassa kuljetussäiliön nosturi ja käsittelykammiossa oleva yksittäisten polttoaine-elementtien siirtokone. (Posiva 2014, 27)
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Jos polttoaineen suojakuori kuitenkin vaurioituu kuljetuksen tai käsittelyn aikana, voidaan
radioaktiivisten aineiden leviämistä estää ja rajoittaa passiivisin sekä aktiivisin menetelmin.
Jos polttoaine vaurioituu kuljetussäiliössä tai loppusijoituskapselissa, ja kapseli tai säiliö pysyy tiiviinä, estyy radioaktiivisten aineiden laajemmalle leviäminen. Jos polttoaine vaurioituu käsittelykammiossa silloin, kun se on pois säiliöstä, rajoittavat radioaktiivisten aineiden
leviämistä käsittelykammion rakenteet sekä aktiiviset, käsittelykammion tiiveyteen ja alipaineen ylläpitoon liittyvät järjestelmät. (Posiva 2014, 28)

Maanalaisen loppusijoitusjärjestelmän eri osien pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintoja määriteltäessä, on lähtökohtana loppusijoitusjärjestelmään tulevaisuudessa kohdistuvien erilaisten kuormitusten tunnistaminen. Loppusijoituksen suunnittelussa edellytetään
huomioonotettaviksi ainakin YVL D.5 -ohjeen vaatimuksessa 405 esitetyt tekniset vapautumisesteet ja vaatimuksessa 406 esitetyt vapautumisesteiden aikaansaamat pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoiminnot. YVL-ohjeessa esitetyt vapautumisesteet ovat jätematriisi, jäteastia, jäteastiaa ympäröivä puskuri, loppusijoitustilojen täyttö ja loppusijoituslaitoksen sulkemisrakenteet. Posivan ratkaisussa jätematriisi on itse polttoaine ja jäteastia on loppusijoituskapseli. (YVL D.5)

Teknisten vapautumisesteiden aikaansaamat pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoiminnot, jotka tulee vähintään ottaa huomioon, ovat radioaktiivisten aineiden sitoutuminen jätematriisiin, jätepakkauksen kemiallisen ja mekaanisen rasituksen kestävyys, puskurin tiiveys
ja kallioliikuntojen myötäävyys. Lisäksi tulee huomioida puskurin, täytön ja sulkemisrakenteiden ominaisuudet, jotka ylläpitävät muiden teknisten vapautumisesteiden toimintakykyä
ja rajoittavat radioaktiivisten aineiden kulkeutumista louhittujen tilojen kautta. (YVL D.5)

Posiva on määritellyt loppusijoitusjärjestelmän vapautumisesteille seuraavat radioaktiivisten
aineiden hallinnan kannalta tärkeät pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoiminnot: Loppusijoituskapselin pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintona on varmistaa käytetyn
polttoaineen pitkäaikainen pysyminen suojarakenteiden sisällä, mikä saavutetaan kapselin
mekaanisella sekä korroosion kestävyydellä. Kapseleita ympäröivän puskurin pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintona on kapseleiden suojaus ulkoisilta prosesseilta, radionuklidien vapautumisen hidastaminen kapselin rikkoutuessa sekä kapselille suotuisten
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mekaanisten, geokemiallisten ja hydrogeologisten olosuhteiden muodostumisen parantaminen. Loppusijoitustunnelin täytön pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoiminnot ovat samat kuin puskurilla ja lisäksi se myötävaikuttaa loppusijoitustunneleiden lähikallion mekaaniseen vakauteen. (STUK 2015a, 19, 20)

Laitoksen sulkemisen pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintona on loppusijoitustilan
parempi eristäminen maanpintaympäristöstä, mikä rajoittaa veden virtausta loppusijoitustilaan ja haitallisten aineiden vapautumista loppusijoitustilasta. Peruskallio toimii luonnollisena vapautumisesteenä, jonka pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintona on eristää
loppusijoitustila maanpinnan muuttuvista olosuhteista, rajoittaa ihmisen tunkeutumisen
mahdollisuutta ja osaltaan rajoittaa ja hidastaa mahdollisesti vapautuvien haitallisten aineiden kulkeutumista loppusijoitustilasta maanpintaympäristöön. (STUK 2015a, 20)

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintojen tehokkaan toiminnan
kannalta merkittävä ajanjakso riippuu jätteen radioaktiivisuuden kestosta. Käytetyn ydinpolttoaineen aktiivisuus ja samalla radioaktiivisten aineiden aiheuttama riski laskee merkittävistä ensimmäisten tuhansien vuosien aikana (STUK 2015a, 19). STUKin määräyksen
Y/4/2018 mukaan lyhytikäisillä jätteillä pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuustoimintojen
tehokkaan toiminnan ajanjakso on oltava vähintään usean sadan vuoden mittainen ja pitkäikäisillä jätteillä vähintään usean tuhannen vuoden mittainen.
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4

TURVALLISUUSINDIKAATTORIT

4.1 Indikaattorit
Ydinlaitosten turvallisen käytön edellytyksistä on olemassa hyvä ymmärrys. Turvallisuuden
mittaaminen oikealla tavalla asettaa kuitenkin haasteita laitosten valvonnalle. Yksi strategia
turvallisuuden arviointiin, valvonnan kohdistamiseen ja täten onnettomuuksien välttämiseen
on seurata turvallisuutta jatkuvatoimisesti käyttäen turvallisuusindikaattoreita. Indikaattorille on useita määritelmiä, mutta yleisellä tasolla se on jokin toiminnallinen mitattava muuttuja, jota voidaan käyttää kuvaamaan jotakin laajempaa ilmiötä. (Øien et al. 2010, 149; IAEA
2000, 1)

Laajempia, esimerkiksi turvallisuustasoon vaikuttavia ilmiöitä ei usein pystytä suoraan mittaamaan. Tällöin voidaan yrittää määritellä niitä edustavia indikaattoreita, joiden tuottaman
tiedon avulla voidaan tehdä päätelmiä turvallisuudesta laajemmalla tasolla. Jos oikein valittujen indikaattoreiden tuottamat turvallisuustason heikkenemisen merkit pystytään havaitsemaan ajoissa, ja vaadittavat korjaavat toimenpiteet saadaan tehtyä, voidaan vakavampia turvallisuusmerkityksen omaavia tapahtumia ehkäistä. (Øien et al. 2010, 149)

Korkea turvallisuustaso edellyttää hyvää suunnittelua, käyttöturvallisuutta sekä ihmisten
suorituskykyä. Tarkasteltaessa käyttöturvallisuutta ja siihen liittyviä indikaattoreita, on kiinnitettävä tarkkaa huomiota indikaattoreiden tuottaman tiedon laadukkuuteen. IAEA on määritellyt ideaalisille indikaattoreille seuraavat piirteet:
− Yhdistettävissä suoraan turvallisuuteen
− Tarvittava data on saatavilla
− Esitettävissä kvantitatiivisesti
− Yksikäsitteinen ja merkityksellinen
− Indikaattorin merkitsevyys ymmärrettävissä
− Ei altis manipuloinnille
− Indikaattorijoukko määrällisesti hallittavissa oleva
− Yhdistettävissä normaaleihin käyttötoimiin
− Validoitavissa
− Yhdistettävissä vian lähteeseen
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− Indikaattorin tuottaman tiedon tarkkuus vahvistettavissa ja laatu valvottavissa
− Indikaattoriin perustuen voitava tehdä paikallisia toimenpiteitä. (IAEA 2000, 23).

Yksi indikaattori ei riitä kuvamaan riittävän tarkasti monimutkaisia järjestelmiä, joten indikaattoreita tulisi valita kattava määrä. Toisaalta indikaattorijoukon tulisi olla myös riittävän
suppea, jotta se ei tarpeettomasti vaikeuta päätöksentekoa. Ollakseen hyödyllinen, tulee indikaattorijärjestelmän olla myös kytketty turvallisuuden seuranta- ja hallintajärjestelmään.
(Lonka et al. 2004, 17)

Turvallisuuden seurantajärjestelmällä kerätään turvallisuustietoa, kuten indikaattorien tuottamaa tietoa ja hyödynnetään sitä toimenpiteiden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.
Turvallisuuden hallintajärjestelmä on tästä edelleen laajempi kokonaisuus, joka aiemman
lisäksi sisältää myös erilaisten toimenpiteiden toteutuksen. Indikaattorijärjestelmän liittyminen turvallisuuden seuranta- ja hallintajärjestelmään on esitetty kuvassa 7. (Lonka et al.
2004, 17)

Kuva 7. Indikaattorijärjestelmän liitäntä turvallisuuden seuranta- ja hallintajärjestelmään. (Lonka et al. 2004,
17)

Indikaattorien valintaan on kiinnitettävä huomiota, jotta toiminnan kokonaisuudesta saadaan
selkeä kuva. Valinnassa saatetaan helposti päätyä indikaattoreihin, joita on helppo mitata
sen sijaan, että valittaisiin indikaattoreita, jotka tuottavat turvallisuuden ja sen kehityksen
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kannalta merkityksellistä tietoa. Riskinä on lisäksi painottaa liikaa indikaattoreita, jotka keskittyvät turvallisuuteen vain lyhyellä aikavälillä, jolloin pitkän aikavälin kehityksen ennakointi jää puutteelliseksi. (Lonka et al. 2004, 25)

Tehokkaan indikaattorijärjestelmän kehitys on iteratiivinen prosessi, jossa lisääntyneen kokemuksen ja uusien turvallisuusasioiden tunnistamisen kautta voidaan järjestelmää parantaa.
Indikaattorijärjestelmää sekä yksittäisiä indikaattoreita tulisikin arvioida määräajoin. Näin
voidaan varmistua siitä, että indikaattorit ovat määritelty oikein ja ne tuottavat hyödyllistä
tietoa turvallisuudesta. (Lonka et al. 2004, 64)

Määräaikaisesti suoritetuilla tarkistuksilla voidaan lisäksi tunnistaa indikaattoreita, jotka eivät enää ole tarpeellisia. Tietyt indikaattorit voivat jatkuvan toiminnan parantamisen seurauksena lakata tuottamasta hyödyllistä tietoa, joten järjestelmää tulisi pystyä muokkaamaan
joustavasti, ja indikaattoreita lisäämään, poistamaan tai muuttamaan tarpeen vaatiessa. Staattisen indikaattorijärjestelmän riskinä on lisäksi indikaattorijärjestelmän käyttäjän käyttäytymisen vääristyminen, jos itse turvallisuuden hallinnan sijasta painopiste vaihtuu indikaattorien hallintaan. Tällöin ajan kuluessa indikaattoreiden vaikuttavuuden tehokkuus heikkenee.
(OECD 2008, 29; NEA 2006, 23)

Kun indikaattorit valitaan oikein ja niitä käytetään asianmukaisella tavalla, ne tarjoavat arvokasta tietoa laitoksen turvallisuuden tilasta. Toisaalta huonosti toteutettu indikaattorijärjestelmä voi johtaa toimenpiteisiin, jotka eivät edistä laitoksen turvallisuutta tai se saattaa
olla jopa haitallinen turvallisuudelle. Esimerkiksi liian vaativasti suunniteltu järjestelmä voi
lisätä laitoshenkilökunnan suorituspainetta ja mahdollisesti johtaa indikaattoreiden manipulointiin. (IAEA 2000, 24)

4.2 Indikaattorityypit
Indikaattorit jaetaan usein kahteen kategoriaan: ennakoiviin (leading) ja viiveellisiin (lagging) indikaattoreihin. Ero näiden välillä ei kuitenkaan aina ole selkeä. Indikaattorien kategoriointiin vaikuttaa esimerkiksi taustalla oleva turvallisuusmalli: tekniikkasuuntautuneessa
turvallisuusnäkemyksessä läheltä piti -tilanteet voidaan nähdä ennakoivina indikaattoreina,
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kun taas dynaamisemmassa mallissa samaiset tilanteet nähdään viivästyneinä indikaattoreina menneestä turvallisuustasosta. (Reiman & Pietikäinen 2010, 19)
Indikaattoreiden kehityksen alussa keskityttiin viiveellisiin indikaattoreihin, jotka ovat reagoivia ja näin ollen tuottavat tietoa, kun jotakin on jo tapahtunut. Ne tuovat esille tapaukset,
joissa jokin turvallisuudelle tärkeä lopputulos ei ole onnistunut. Viiveellisiä indikaattoreita
ovat esimerkiksi turvallisuudella tärkeiden hälytyksien tai instrumentaation epätoiminta tai
jokin odottamaton prosessivuoto. (Øien et al. 2010, 158)

Viiveellisten indikaattoreiden tuottamaa tietoa ei kuitenkaan voi kelvollisesti hyödyntää ennustamaan tulevia tapahtumia. Jotta laitoksen turvallisuuden heikentyneestä tilasta saataisiin
ennakkovaroituksia, täytyy syy-seurausketjua tarkastella kauempaa ja keskittyä onnettomuuksiin johtavien tekijöiden kuntoon. Ennakoivat indikaattorit keskittyvät näihin tekijöihin ja ne tuottavat tietoa turvallisuuden tasosta ennen kuin jotain tapahtuu. (Øien et al. 2010,
158)

Ennakoivien indikaattorien käytöstä on monia hyötyjä: Ne tuottavat tietoa parannustoimenpiteiden kohdistamisesta sekä meneillä olevien turvallisuustoimien tehokkuudesta. Lisäksi
ne suuntaavat huomiota ehkäiseviin turvallisuustoimiin ja keskittyvät ei-toivottujen tapahtumien esitapahtumiin. (Reiman & Pietikäinen 2010, 20, 21)

Iso-Britannian turvallisuusviranomainen HSE (Heath and Safety Executive) painottaa molempien indikaattorityyppien käyttöä ”dual assurance” -menetelmällä, jossa indikaattorit toimivat toisiaan varmentavalla tavalla. Jos ennakoivat indikaattorit näyttävät heikkenevää turvallisuustasoa, mutta vastaaviin asioihin liittyvät viivästyneet indikaattorit ovat pitkään tyydyttäviä tai toisinpäin, on indikaattorien valinnassa saatettu tehdä virheitä. Tällä tavalla molempien indikaattorityyppien käyttö auttaa vahvistamaan, että valitut indikaattorit toimivat
halutulla tavalla. Kuvassa 8 on havainnollistettu viivästyneiden ja ennakoivien indikaattorien eroa prosessiturvallisuudessa. (Øien et al. 2010, 159)
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Kuva 8. Ennakoivat ja viiveelliset indikaattorit prosessiturvallisuuspyramidissa. (Muokattu lähteestä IOGP
2018, 10)

4.3 Indikaattorien ominaisuudet
Indikaattorit pyritään valitsemaan niin, että ne voidaan esittää kvantitatiivisesti. Yksinkertaisimmillaan indikaattorit voidaan esittää numerona. Tulkinnan ja vertailtavuuden parantamiseksi voidaan summat edelleen esittää suhteutettuna johonkin kokonaisuuteen tai ne voidaan normalisoida. (OECD 2008, 107)

Indikaattoreita ja niiden muutosta tulee pystyä arvioimaan johdonmukaisesti. Arviointiin on
kaksi pääasiallista tapaa: indikaattorien tuottamasta tiedosta voidaan määrittää trendianalyysejä tai indikaattoreille voidaan asettaa tiettyjä kynnysarvoja. Kynnysarvoja käytettäessä
käytössä on usein myös värikoodeja, joilla voidaan visualisoida indikaattorien tuloksia ja
tehdä niiden tulkinnasta selkeämpää. Värikoodien käytöstä voi olla hyötyä muun muassa
kommunikoitaessa turvallisuudesta ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kynnysarvojen käyttö antaa vertailukohdan indikaattorien arvoille. Kynnysarvoja voi olla
myös useita, jolloin tarvittavat toimenpiteet määräytyvät eri tasojen perusteella. Jos kyseisen
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indikaattorin kohdalla on olemassa olevaa sovellettavaa lainsäädäntöä, tulisi kynnysarvojen
huomioida se, vaikkei sitä pääasiallisena kynnysarvona käytettäisikään. Asianmukaista kynnysarvojen määrittämistä varten tulisi olla olemassa olevaa käyttökokemusta tai analyysejä.
Jos indikaattorit ovat koko ajan tavoitteessa tai kynnysarvojen sallitulla puolella, tulisi indikaattorien valintaa, niiden tavoitteita tai kynnysarvoja pohtia ja mahdollisesti tehdä näihin
muutoksia, sillä esimerkiksi liian korkeaksi määritetyt kynnysarvot voivat antaa täysin väärän kuvan turvallisuudesta, eikä mahdollisesti tarvittuihin korjaaviin toimenpiteisiin tällöin
ryhdytä. Muokkauksen lisäksi indikaattoreita voidaan myös korvata kokonaan uusilla. (Bellamy 2012, 8)

Indikaattoreita voidaan myös yhdistää eli aggregoida, jolloin useasta indikaattorista kootaan
yksi indikaattori valitun matemaattisen periaatteen mukaisesti. Hierarkkisissa indikaattorijärjestelmissä, jotka koostuvat kahden tai useamman tason indikaattoreista, voidaan valitusta
joukosta alemman tason indikaattoreita aggregoida yksi ylemmän tason indikaattori. Näin
voidaan yksinkertaistaa indikaattorien esitystä turvallisuudesta tiedottaessa. Aggregoinnissa
kuitenkin menetetään indikaattoreiden läpinäkyvyys, selkeys ja indikaattorien vastakkaiset
trendit saattavat piiloutua. (NEA 2006, 23; Lonka et al. 2004, 16)

4.4 Indikaattorien käyttö
Indikaattoreilla tulee olla jokin määritelty käyttötarkoitus. On tärkeää tunnistaa, mitä kukin
indikaattori mittaa ja mitä varten se on määritelty. Indikaattoreilla itsellään ei muulloin ole
arvoa, eikä ole mielekästä suunnitella indikaattoreita vain numeeristen arvojen saamiseksi,
jos niiden käyttöä ei ole määritelty. Lisäksi indikaattorit ovat vain yksi työkalu, jolla turvallisuutta ja sen kehitystä pyritään arvioimaan, sillä indikaattorit eivät yksinään pysty antamaan riittävän yksityiskohtaista kuvaa turvallisuudesta. (Lonka et al. 2004, 16; NEA 2006,
13, 15)

Eri tahot käyttävät indikaattoreita lisäksi erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi toimintaa valvovan
viranomaisen tai muun ulkopuolisen tahon tarpeet indikaattoreille eroavat toiminnanharjoittajan tarpeista. Yleisellä tasolla toiminnanharjoittajat hakevat jatkuvaa turvallisuuden ja
muiden osa-alueiden suorituskyvyn parannusta sekä näihin liittyvien puutteiden tunnistamista ja korjaamista. Toiminnanharjoittajat saattavat tehdä toimenpiteitä paljon ennen kuin
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indikaattorit saavuttavat arvoja, jotka vaatisivat ulkopuolisten tahojen puuttumista asiaan.
(NEA 2006, 14)

Viranomaisten näkökulmasta kiinnostavaa on toisaalta arviointi toiminnanharjoittajan turvallisuuden hallintajärjestelmien kyvystä saavuttaa hyväksyttävä ja usein myös parantuva
turvallisuustaso. Valvontatoimen turvallisuusindikaattorit kehitetäänkin pääasiallisesti tätä
tarkoitusta varten ja ne eroavat usein osittain toiminnanharjoittajan käyttämistä indikaattoreista. Kaikessa valvontatoiminnassa indikaattorit toimivat kuitenkin täydentävänä muille
toimille kuten laitoskohtaisille tarkastuksille, turvallisuusarvioinneille ja dokumenttien tarkastuksille. (NEA 2006, 15)

Valvovat viranomaiset sekä muut tahot tavoittelevat indikaattorien käytöllä myös oman toimintansa parantamista. Usein esimerkiksi viranomaisvalvonta seuraa tiettyjä takaisinkytkentöjä, joissa tarkastuksien ja toimeenpanojen taso kullakin alueella perustuu valvottavan kykyyn suoriutua hyväksyttävällä tasolla. Indikaattorien tuottaman tiedon perusteella viranomainen voi kohdistaa ja priorisoida toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti tunnistamalla heikoimmat tai suurimman riskin omaavat alueet. Indikaattoreiden tuottamaa tietoa
voidaan valvonnassa käyttää monella tapaa: suunnittelemattomien toimien, kuten tarkastusten nopeaan toimeksi panoon turvallisuustason heikkenemisen seurauksena, kehitetietona
pitkän aikajakson valvontasuunnittelussa sekä toimimaan perusteena tai todisteena toimenpiteiden aloitukselle. (NEA 2006, 15)

Lisäksi viranomaiset voivat käyttää indikaattoreita tiedottamaan laitosten turvallisuudesta
edelleen muille ulkopuolisille tahoille, kuten hallitukselle. Indikaattoreilla voidaan tiedottaa
turvallisuudesta myös julkisuuteen, mikä tekee valvontaprosessien toiminnasta läpinäkyvämpää. (NEA 2006, 13, 14)

4.5 Indikaattorit STUKin turvallisuusvalvonnassa
Indikaattoreita käytetään STUKin toimesta ydinvoimalaitosten valvonnassa tarkastusten
sekä turvallisuusarviointien ohella saamaan lisää tietoa turvallisuudesta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Turvallisuuden lisäksi indikaattoreita hyödynnetään muun muassa
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korvaavien toimenpiteiden tehokkuutta mitattaessa ja indikaattoreista saatua tietoa ydinturvallisuudesta tiedotettaessa. (STUK 2018a, 40)

STUKilla on oma indikaattorijärjestelmänsä, jonka indikaattorit ovat valittu niin, että STUK
kykenee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistamaan turvallisuudessa tapahtuvat
muutokset. Jos indikaattoreissa havaitaan heikkenemistä, pyritään selvittämään indikaattoreiden kehitykseen vaikuttaneet tekijät. Tekijöiden perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä
liittyen joko valvottavan laitoksen toimintaan tai itse STUKin valvontaan kyseisten indikaattorien alueella. (STUK 2018a, 40)

STUKin indikaattorien kehitys aloitettiin vuonna 1995 ja valvontakäyttöön ne otettiin 1996–
1997. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen siihen on lisätty uusia indikaattoreita ja tarpeen mukaan muokattu tai poistettu vanhoja. Ydinlaitosturvallisuuden indikaattorien vaatimat tiedot
hankitaan ja päivitetään vuosittain. Turvallisuusindikaattorien tulokset on myös julkaistu
vuosittain vuodesta 1999 alkaen osana STUKin ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan
vuosiraporttia. Vuodesta 2016 lähtien vuosiraportissa on aikaisemman koko järjestelmän sijaan julkaistu vain laitosten turvallisuutta eri osa-alueilla parhaiten kuvaavat indikaattorit.

STUKin indikaattorijärjestelmän rakenne koostui pitkään kolmesta osa-alueesta:
− Laitoksen käyttö- ja ylläpitotoiminta
− Käyttötapahtumat
− Rakenteellinen eheys.

Valvottavan laitoksen käyttöä ja ylläpitotoimintaa arvioidessa keskitytään laitoksen turvalliseen käyttöön vaikuttavien laitteiden vika- ja kunnossapitotietoihin. Lisäksi seurataan turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) noudattamista. TTKE:ssa esitetään tekniset ja hallinnolliset vaatimukset, joiden toteutuksella varmistetaan laitoksen suunnitteluperusteiden ja
turvallisuusanalyysien mukainen käyttö (YVL A.6. 2019). Laitoksen käyttöseurannassa tärkeää on myös tarkastella laitoksen säteilysuojelun toimintaa. Seuraamalla työntekijöiden säteilyannoksia ja radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön, voidaan säteilysuojelun onnistumista mitata. Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan osalta tarkastellaan lisäksi

43

laitostoiminnan parantamiseksi tehtyjä investointeja ja laitosdokumentaation ajantasaisuutta. (STUK 2018a, 40, 41)

Laitoksen käyttötapahtumat -osa-alueella olevilla indikaattoreilla seurataan laitoksen huomattavia häiriöitä ja erikoistilanteita. Erikoistilanteita ovat tapahtumat, joilla on merkitystä
laitoksen, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuden kannalta. Häiriöistä sekä erikoistilanteista tulee laatia häiriö- tai erikoisraportti. Lisäksi seurataan laitteiden epäkäytettävyyksien
turvallisuusmerkitystä ja laitoksen riskitason kehittymistä. Tuloksien perusteella voidaan arvioida laitoksen käyttötoiminnan ja käyttökokemustoiminnan tehokkuutta. (STUK 2018a,
41)

Rakenteellista eheyttä puolestaan arvioidaan laitoksilla radioaktiivisten aineiden päästöjä rajoittavien moninkertaisten esteiden tiiveyttä seuraavien ominaisuuksien perusteella. Esimerkki tällaisesta ominaisuudesta on ydinvoimalaitoksella polttoaineen eheydestä kuvaa antava primaaripiirin maksimiaktiivisuustaso. Jokaisen eheyden kannalta tärkeän ominaisuuden tulee saavuttaa asetetut tavoitteet, eivätkä tunnusluvat saa näyttää merkittävää heikkenemistä. (STUK 2018a, 41)

STUK aloitti kehittämään tunnuslukujärjestelmäänsä vuonna 2016. Uudessa järjestelmässä
on sovellettu IAEA:n TECDOC 1141:ssä suosittamaa hierarkkista rakennetta, joka jakaantuu neljään eri tasoon. IAEA:n hierarkkisen mallin rakenne on esitetty kuvassa 9.
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Kuva 9. IAEA:n indikaattorijärjestelmän hierarkkinen rakenne. (IAEA 2000, 3)

IAEA:n suosittamaan malliin perustuvan STUKin järjestelmän ylimmällä tasolla on turvallisuustavoite: ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö. Turvallisuustavoite jakaantuu neljään
niin sanottuun yleistason indikaattoriin, joita ovat tuotanto, laitosten käyttö, laitosten ylläpito
ja parantaminen sekä organisaatio. Yleistason indikaattorit jakaantuvat edelleen strategisiin
indikaattoreihin ja lopulta yksittäisiin indikaattoreihin. STUKin uuden indikaattorijärjestelmän turvallisuustavoite ja yleistason indikaattorit ovat esitetty kuvassa 10

Ydinvoimalaitosten
turvallinen käyttö

Tuotanto

Laitosten käyttö

Laitosten ylläpito ja
parantaminen

Organisaatio

Kuva 10. STUKin uuden indikaattorijärjestelmän rakenne.

STUKin vanhemman, aiemmin esitetyn järjestelmän osa-alueet sisältyvät pitkälti uuden järjestelmän laitosten käyttö -osa-alueeseen. Uudessa järjestelmässä indikaattoreilla valvotaan
lisäksi muun muassa tuotantoa ja organisaatiota. Organisaatioiden toiminnan valvonta on
aiemmin toteutettu vain arviointien ja tarkastusten avulla. Organisaation valvonnalle ei
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toistaiseksi ole kehitetty yksittäisiä indikaattoreita, mutta sitä mittaavat indikaattorit kohdistuisivat muun muassa turvallisuuskulttuurin ja johtamisjärjestelmän seuraamiseen. Organisaatiota seuraavien indikaattorien kehittäminen ei ole pääkohtana tässä työssä. (Kuitunen
2016, 108; IAEA 2000, 1)
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5

STUKIN INDIKAATTORIEN SOVELTUVUUS YDINJÄTELAITOKSELLE

Lähtökohtaisesti olisi suotavaa, että moni STUKin nykyisistä ydinvoimalaitoksilla käytettävistä indikaattoreista sopisi myös Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvontaan.
Tällöin indikaattorijärjestelmään ei tarvitsisi tehdä suuria muutoksia, eikä yksittäisten indikaattorien kokonaismäärä kasvaisi tarpeettoman suureksi. STUKin indikaattorijärjestelmän
soveltuvuutta käydään tästä syystä läpi yksityiskohtaisemmin ja selvitetään mitkä indikaattorit ovat käyttökelpoisia joko sellaisenaan tai muokkaamalla ja mitkä indikaattorit eivät sovellu käytettäväksi.

5.1 Tuotanto
STUKin uuden indikaattorijärjestelmän ensimmäinen osa-alue on tuotanto. Ydinlaitosten
pitkän käyttökokemuksen perusteella turvallisimmat laitokset ovat usein myös tuotannollisesti parhaita. Näin ollen tuotannon indikaattoreilla voidaan ydinlaitosten turvallisuutta arvioida epäsuorasti mittaamalla esimerkiksi käyttökertoimia. Toistuvasti mitatut korkeat
käyttökertoimet viestivät laitoksen huollon ja käytön asianmukaisuudesta. (IAEA 2000, 1;
Kuitunen 2016, 85)

Tuotanto-osa-alue jakaantuu suoraan yksittäisiksi indikaattoreiksi. Indikaattoreita on neljä:
− energiakäyttökerroin
− aikakäyttökerroin
− suunnittelematon energiaepäkäytettävyys
− vioista aiheutuneet menetykset.

Indikaattoreista energiakäyttökerroin, suunnittelematon energiaepäkäytettävyys ja vioista
aiheutuneet menetykset määritellään tuotannon menetyksen tai tuotetun energian suhteena
laitoksen nimellistehoon tai nimellisteholla tiettynä ajanjaksona tuotettuun energiaan. Näin
ollen niitä ei voida suoraan soveltaa kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Nimellistehoa
voitaisiin kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella kuvata esimerkiksi enimmäiskapselointimäärällä

tai

valmiiden

kapseleiden

lukumäärällä

per

aikayksikkö.

47

Enimmäiskapselointimäärän käyttäminen ei kuitenkaan välttämättä ole mielekästä, sillä kapselointia todennäköisesti suoritetaan tarkoituksella tätä hitaammin.

Käyttämällä nimellistehona valmiiden kapseleiden lukumäärää per aikayksikkö, voidaan
tuotannon indikaattoreista johtaa sopivat indikaattorit myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella käytettäväksi. Tämä nimellisteho saataisiin kulloisellekin kapselointiperiodille asetetusta tavoitteesta, jolloin se todennäköisesti saisi eri arvoja periodista toiseen. Muokattu
energiakäyttökerroin seuraisi täten yhdessä kapselointiperiodissa valmiiksi saatujen kapseleiden lukumäärää suhteessa valmiiden kapseleiden lukumäärään, joka olisi voitu saada, jos
laitos olisi koko kapselointiperiodin toiminut nimellistehollaan. Indikaattoria voidaan lisäksi
soveltaa erikseen loppusijoitukseen, jolloin nimellistehona toimisi sijoitettujen kapseleiden
lukumäärä per aikayksikkö.

Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys -indikaattorissa voidaan samaten hyödyntää nimellistehoa. Tällöin indikaattorilla seurattaisiin suunnittelemattomien kapselituotannon menetyksien suhdetta nimellisteholla valmistettuihin kapseleihin kapselointiperiodin aikana.
Vioista aiheutuneet menetykset -indikaattorilla voidaan yksinkertaisesti seurata vikojen seurauksena tekemättä tai sijoittamatta jääneiden kapseleiden lukumäärää. Molempia indikaattoreita voidaan edellisessä kappaleessa kuvatun käyttökertoimen tapaan käyttää erikseen
kapseloinnissa ja loppusijoituksessa.

Aikakäyttökerroin-indikaattori on määritelty ydinvoimalaitoksille sähköntuotannon ajan
suhteena jonkin tietyn ajanjakson kokonaisaikaan. Indikaattoria olisi mahdollista soveltaa
myös Posivalle, jos sähköntuotannon ajan sijasta käsitellään yksinkertaisesti vain tuotannon
aikaa. Toisin kuin ydinvoimalaitoksilla, ei jatkuva tuotanto ole kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella tärkeää, eikä sitä myöskään tavoitella. Näin ollen indikaattori saisi varsin pieniä
arvoja verrattuna ydinvoimalaitoksiin, mutta antaisi silti trendianalyysissa hyödyllistä tietoa
laitoksen tuotannosta. Indikaattorin arvoa voitaisiin lisäksi verrata esimerkiksi samalla ajanjaksolla tuotettujen valmiiden kapseleiden lukumäärään, mikä antaisi kuvaa laitoksen tuotannon tehokkuudesta.
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5.2 Reaktoriturvallisuus
Kuvassa 10 esitetyssä STUKin indikaattorijärjestelmän rakenteessa reaktoriturvallisuus sijoittuu laitosten käyttö -osa-alueen alle. Laitosten käyttö -osa-alue jakaantuu kuuteen ylemmän tason indikaattoriin, joita ovat reaktoriturvallisuus, säteilysuojelu, laitos- ja henkilöturvallisuus, ydinmateriaalivalvonta, voimalaitosjätteet ja valmiusjärjestelyt. Nämä jakaantuvat
edelleen strategisiin ja yksittäisiin indikaattoreihin.

Reaktoriturvallisuus ei nimensä puolesta sovi kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle, mutta
reaktoriturvallisuuden strategiset indikaattorit käsittelevät kuitenkin asioita, jotka voivat olla
suoraan tai muokattuna sovellettavissa. Strategisia indikaattoreita ovat käyttötapahtumat,
TTKE:n noudattaminen, onnettomuusriski, turvallisuusjärjestelmät ja rakenteellinen eheys,
ja ne käydään läpi seuraavissa alaluvuissa.
5.2.1 Käyttötapahtumat
Käyttötapahtumissa indikaattoreina käytetään seuraavia:
− Käyttötapahtumaraporttien määrä
− Pikasulkujen määrä
− Riskin kannalta merkittävät tapahtumat.

Käyttötapahtumaraporttien lukumäärä -indikaattori sisältää erikoisraportit, häiriöraportit
sekä muut STUKille tiedoksi toimitettavat laitostapahtumat. Käyttötapahtumaraportteja on
YVL A.10 -ohjeen mukaan toimitettava STUKille kaikilta ydinlaitoksilta. Näin ollen indikaattori on suoraan sovellettavissa myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

Pikasulku-indikaattori mittaa häiriötilanteissa ydinreaktorin pikasulkujen lukumäärää, joten
sitä ei voida suoraan soveltaa Posivalle. Pikasulun yhtenä vastineena voidaan kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksella pitää suoja-automaation käynnistymistä ja indikaattorina voitaisiin
näin ollen mitata suoja-automaation käynnistymisien lukumäärää. Suoja-automaation tehtävä on suojata ja ohjata kapselointia sekä muita prosesseja, kun prosessissa on mahdollisuus
turvamarginaalien tai hallitun tilan menettämiseen. (Posiva 2014, 33)
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Automaattiset turvallisuus- ja suojaustoiminnot ohjaavat laitoksen järjestelmät fail-safe-tilaan niiden kohdatessa häiriötilanteen. Tyypillinen fail-safe-periaatteen häiriötilanne on esimerkiksi sähkönsyötön menetys. Fail-safe-tilassa järjestelmä ei aiheuta lainkaan tai mahdollisimman vähän haittaa muille järjestelmille tai laitosten henkilöstölle. (Posiva 2014, 13, 18)

Riskin kannalta merkittävät tapahtumat -indikaattorilla seurataan ydinvoimalaitoksilla tapahtumia joiden vaikutus sydänvauriotodennäköisyyteen ylittää tietyn raja-arvon. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi järjestelmien epäkäytettävyydet, joiden vaikutustasoa arvioidaan
käyttäen laitoskohtaista PRA:ta (Probabilistic Safety Assessment), eli todennäköisyysperustaista riskianalyysia. Tavanomaisen ydinvoimalaitoksille tehtävän sydänvauriopohjaisen riskitarkastelun sijasta kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen PRA:ssa tarkastellaan päästöihin
ja säteilyannoksiin liittyviä tapahtumia ja tapahtumaketjuja (Risk Pilot, 3). Kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen PRA:ssa ei kuitenkaan ole eriteltynä laskettu laitteiden epäkäytettävyyksien vaikutusta, ja tapahtumaketjuissa laitteiden mahdolliset viat sisältyvät alkutapahtumataajuuteen. Indikaattori ei sellaisenaan sovellu käytettäväksi kapselointilaitokselle,
mutta se voitaisiin määritellä uudelleen.

Yksi mahdollisuus indikaattorin määrittelylle olisi, että sillä seurattaisiin tapahtumia, jotka
saattavat sattuessaan käynnistää jonkin merkittävimmistä tapahtumaketjuista. Tapahtumaketjuja on PRA:ssa luokiteltu niiden seurauksien perusteella, jolloin näistä voitaisiin valita
ne, joissa esiintyy mahdollisuus päästöille ja henkilöstön säteilyannokselle. Tapahtumaketjun käynnistäviä tapahtumia olisivat esimerkiksi epäonnistunut polttoaine-elementtien nosto
kuivauskammioon, säteilysuojakannen irtoaminen kansinosturista tai monenlaiset viat liittyen kuljetussäiliöiden ja kapselin käsittelykammion telakointiin. Indikaattorilla voidaan
trendiseurannassa havainnoida, miten laitoksen käyttötoiminnan päästöihin ja säteilyannoksiin liittyvä riskitaso kehittyy. (Risk Pilot 2017, 362)
5.2.2 Onnettomuusriski
Onnettomuusriskiä mitataan ydinvoimalaitoksen onnettomuusriski -indikaattorilla. Indikaattori mittaa ydinvoimalaitoksen sydänvauriotaajuutta, eli ydinpolttoaineen vakavaan vaurioitumiseen johtavan onnettomuuden todennäköisyyttä vuotta kohti. Tavoitteena on, että
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ydinlaitosta käytetään ja ylläpidetään niin, että onnettomuusriski pienenee tai pysyy ennallaan (STUK 2018a, 60). Tiedot indikaattoriin saadaan PRA:n tuloksena.

Samaan tapaan kuin ydinvoimalaitoksilla, voidaan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella indikaattoria käyttää mittaamaan käytetyn polttoaineen vaurioitumiseen johtavan onnettomuuden todennäköisyyttä vuotta kohti. Epäselvää indikaattorin käytössä on ainoastaan PRA:n ja
näin ollen itse indikaattorin päivitysfrekvenssi. Indikaattoria voitaisiin joka tapauksessa päivittää samaan tahtiin kuin PRA:ta ja näin ollen se on helposti sovellettavissa kapselointi- ja
loppusijoituslaitokselle.
5.2.3 Turvallisuusjärjestelmät
Turvallisuusjärjestelmiä seurataan ydinvoimalaitoksilla kolmella indikaattorilla, joilla mitataan järjestelmien epäkäytettävyysaikaa. Ydinvoimalaitoksilla seurattavia järjestelmiä ovat
hätäsyöttövesijärjestelmät sekä varavoimadieselit. Hätäsyöttövesijärjestelmiä ei kapselointilaitoksella ole, joten nämä voidaan suoraan jättää pois.

Kapselointilaitoksella dieselgeneraattorilla varmistetaan muun muassa jäähdytysjärjestelmien sekä kapselointilaitoksen tulo- ja poistoilmastointijärjestelmien käytettävyys (Posiva
2014, 32). Kapselointilaitoksen prosessit ovat kuitenkin sellaisia, ettei minkään toiminnon
pysähtyminen sähkönsaannin menetyksen tai laitteiston yksittäisvioittumisen seurauksena
edellytä välittömiä toimenpiteitä. Näin ollen dieselgeneraattoreiden epäkäytettävyyden valvonta ei ole samaan tapaan olennaista kuin ydinvoimalaitoksilla. (Posiva 2014, 6)

Turvallisuudelle tärkeitä järjestelmiä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella ovat kuitenkin
säteilymittausjärjestelmät ja suoja-automaatiojärjestelmät. Indikaattorit voisivat soveltua
näiden järjestelmien epäkäytettävyyden mittaukseen.
5.2.4 Rakenteellinen eheys
Rakenteellista eheyttä seurataan ydinvoimalaitoksilla usealla suoraan tai epäsuorasti polttoaineen, primaaripiirin ja suojarakennuksen tiiveyteen liittyvällä indikaattoreilla. Etenemisesteet vastaavat laitoksen syvyyssuuntaisia puolustustasoja. Kapselointilaitoksella ensimmäisenä tasona on käytetyn polttoaineen suojakuoren eheyden varmistaminen. Toisen tason rakenteita ovat kuljetussäiliö, loppusijoituskapseli ja valvonta-alue, missä polttoaine on koko
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ajan vastaanottotilaa lukuun ottamatta. Rakenteellinen eheys -osa-aluetta voidaan näin ollen
soveltaa kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle ja mahdollisia arvioitavia asioita ovat edellä
mainitut rakenteet. (Risk Pilot 2017, 35, 36)

Käytetyn polttoaineen suojakuori on normaalisti eheä, mutta pienellä osalla kapselointilaitokselle tulevasta polttoaineesta saattaa olla jo suojakuorivaurioita. Polttoaineen eheys tarkastetaan ennen sen käsittelyä käyttäen kuljetussäiliön kaasutilasta otettuja näytteitä. Tämän
jälkeen polttoaineen eheys saatetaan kapselointilaitoksella menettää sen viallisen käsittelyn
tai putoamisen seurauksena. Kapselointilaitoksen käytön aikana merkittävimmät radioaktiivisten aineiden päästöt voivat syntyä polttoaine-elementtien mekaanisesta vaurioitumisesta,
joten polttoaineen eheyden valvominen on tärkeää. (Posiva 2014, 27, 29)

Jos polttoaine vaurioituu käsittelykammiossa, siitä vapautuu aina jalokaasuja, joita ei voida
suodattaa. Näin ollen ne vapautuvat laitoksen ilmastoinnin kautta ympäristöön. Polttoaineen
vaurioituessa vapautuu myös hiukkasmaisia aineita, joista suurin osa saadaan suodatettua.
Eheyden menetys käsittelykammiossa voidaan havaita käsittelykammion säteilymittausjärjestelmillä. Kapselointilaitoksella polttoaineen eheyttä voitaisiin seurata esimerkiksi viallisen käsittelyn takia vuotavien polttoaine-elementtien määrällä, mutta PRA:ssa polttoaineen
kolhintakin on arvioitu niin harvinaiseksi, ettei tällainen indikaattori tuottaisi hyödyllistä tietoa. Kapselointilaitoksella käsiteltävästä vuotavasta polttoaineesta saattaa valtaosa täten olla
jo aiemmin ydinvoimalaitoksella tai polttoaineen välivarastossa vuotavaksi havaittua.

Loppusijoituskapselin tiiveyden varmistaminen on hyvin olennaista pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Kapselissa on kaksi kantta – teräs- ja kuparikansi – joista molempien on pysyttävä tiiviinä. Kapselin kuparikannen tiiveys riippuu kannen hitsauksen onnistumisesta.
Hitsauksen onnistuminen tarkastetaan usealla NDT-menetelmällä (Non-Destructive Testing): ultraääni- ja pyörrevirtatarkastuksella sekä visuaalisella tarkastuksella (Risk Pilot
2017, 65).

Jos kapseli ei läpäise tarkastuksia, voidaan se joutua purkamaan (Risk Pilot 2017, 70). Kapselin kuparikannen tiiveyden varmistamista voidaan valvoa epäsuorasti seuraamalla hitsauksen onnistumista, jolloin indikaattorina voitaisiin seurata epäonnistuneiden hitsien
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lukumäärää tai hyväksymisrajat ylittävien NDT-mittaustuloksien määrää. Hyväksymisrajaylityksiä seuraamalla voidaan todennäköisesti saada enemmän dataa, sillä yhtä kapselia
kohden voi usea hyväksymisraja ylittyä.

Samaan tapaan voidaan kapselin sisäkannen tiiveyttä seurata indikaattorina kapselin teräskannen ei-tiiviiden asennuksien lukumäärällä tai poikkeamin hyväksyttyjen asennuksien
suhteella kaikkiin. Teräskannen tiiveys tarkastetaan asennuksen jälkeen kaasuanalysaattorilla, jolla voidaan havaita kapselista epäonnistuneen kannen asennuksen seurauksena vuotava argonkaasu.

Kapselin eheys voidaan edelleen menettää kapselin kaatuessa tai pudotessa esimerkiksi kapselin siirtokäytävässä ennen kuin kapselin kansi on hitsattu kiinni. Tällaiset tapahtumat ovat
laitoksen PRA:ssa kuitenkin arvioitu hyvin harvinaisiksi, jolloin näiden tapahtumien seuraaminen indikaattorilla ei mahdollisesti tuottaisi hyödyllistä tietoa.

Valvonta-alueella oleva polttoaineen käsittelykammio pidetään tiiviinä ympäröiviin valvonta-alueen tiloihin nähden. Pienissä vuodoissa ei kuitenkaan ole turvallisuusriskiä koska
vuodon tapahtuessa ilmavirtaus on käsittelykammion alipaineen takia kammioon päin.
Tiiveydelle ei täten ole myöskään asetettu vaatimuksia. Kuitenkin, jos alipaine menetetään,
ja käsittelykammiossa on vuoto, voi virtaus kääntyä muun valvonta-alueen puolelle. Tällöin
käsittelykammion suodatustoiminto ohittuu. Vastaavalla tavalla voi käydä muulle valvontaalueelle, jonka eheys puolestaan riippuu ilmastoinnin, ovien ja viemäröinnin eheydestä (Risk
Pilot 2017, 35).

Käsittelykammiossa vuotoja voi syntyä esimerkiksi kapselin ja kuljetussäiliön puutteellisen
telakoinnin seurauksena, ja täten telakointiasemien turvallisuustehtävänä on pitää käsittelykammio tiiviinä. Tiiveys voidaan telakointien jälkeen tarkastaa mittaamalla paine-ero käsittelykammion ja muun valvonta-alueen välillä. Mikäli käsittelykammion tiiveyttä valvottaisiin indikaattorilla, voitaisiin seurattavaksi parametriksi valita tietyn suuruisten vuotojen lukumäärä. Merkittävä vuoto voidaan tarkemmin määritellä tietyn suuruiseksi paine-eroksi.
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Näin ollen rakenteellista eheyttä arvioitaessa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella, ovat sopivia ja järkeviä kohteita käsittelykammio ja loppusijoituskapseli. Indikaattoreilla arvioitaisiin siis käsittelykammion sekä loppusijoituskapselin sisä- ja ulkokannen tiiveyttä.
5.2.5 TTKE:n noudattaminen
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaista toimintaa tulee seurata. Tähän kuuluu TTKE:n
noudattaminen sekä tunnistetut tarvetilanteet poiketa TTKE:sta, jonka perusteella voidaan
myös tehdä johtopäätöksiä TTKE:n toimivuudesta ja asianmukaisuudesta. Indikaattorina
käytetään TTKE:sta poikkeamien määrää. Tiedot TTKE-poikkeamista edellytetään toimitettavan STUKille YVL A.9 -ohjeen mukaan. Näin ollen indikaattori on suoraan sovellettavissa
myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

5.3 Säteilysuojelu
Säteilysuojelu-osa-alue jakaantuu kahteen strategiseen indikaattoriin: säteilyaltistukseen
sekä päästöihin. Näille osa-alueille on edelleen määritelty yksittäiset indikaattorit.
5.3.1 Säteilyaltistus
Säteilyaltistuksen mittauksessa käytettävät indikaattorit ovat:
− Kollektiivinen säteilyannos
− Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvo nettosähkötehoa
kohden
− Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo.

Kollektiivinen säteilyannos -indikaattorilla seurataan työntekijöiden säteilyaltistusta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella käytetään henkilökohtaisia dosimetrejä, joilla säteilyannosta voidaan mitata. Indikaattori soveltuu täten sellaisenaan myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Kapselointilaitoksella on kaksi eri toimintavaihetta: kapselointi ja sen väliaika. Näin ollen kollektiivista säteilyannosta voidaan mitata näille erikseen.

Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvo nettosähkötehoa kohden indikaattori perustuu YVL C.2 -ohjeeseen. Indikaattorille on ydinvoimalaitoksilla asetettu
tietty raja-arvo, jonka noudattamista seurataan laitoskohtaisesti. Indikaattorin seuraaminen
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perustuu nettosähkötehoon suhteutettuun kollektiivisen annoksen arvoon, joten se ei suoraan
ole sovellettavissa kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Vastaavanlaista määräystä ei
myöskään ole olemassa muunlaisille ydinlaitoksille. Kapselointilaitoksella vuotuisen kollektiivisen säteilyannoksen voisi kuitenkin suhteuttaa samassa ajassa tuotettujen valmiiden
kapseleiden lukumäärään. Tällä tavalla eri vuosien välisiä kollektiivisia annoksia voidaan
paremmin vertailla toisiinsa.

Valtioneuvoston asetuksen ionisoivasta säteilystä mukaan säteilytyöntekijälle aiheutuva
efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20 mSv vuodessa. Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo -indikaattori näyttää kuinka lähellä annosrajoitetta työntekijöiden henkilökohtaiset annokset ovat. Samalla indikaattori kuvaa laitoksen säteilysuojelusta vastaavan
yksikön toiminnan tehokkuutta. Indikaattori soveltuu sellaisenaan myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. (STUK 2018, 53)
5.3.2 Päästöt
Päästöjen valvonnassa indikaattoreina käytetään radioaktiivisia vesistö- ja ilmapäästöjä sekä
niiden perusteella laskettua ympäristön altistuneimman henkilön säteilyannosta. Indikaattoreina käytössä ovat seuraavat:
− Jalokaasujen päästöt ilmaan
− Jodi-isotooppien päästöt ilmaan
− Aerosolien päästöt ilmaan
− Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt veteen
− Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos.

Ilmapäästöjen osalta kapselointilaitoksella ilman aktiivisuutta valvotaan poistoilmakanavistossa. Säteilymittausjärjestelmällä mitataan jatkuvasti jalokaasu-, jodi- sekä aerosolipäästöjä. Loppusijoituslaitoksella on kapselointilaitoksesta erillinen poistoilmapiippu, mutta ilmaa joka tapauksessa kerätään säteilymittausjärjestelmälle, silloin kun poistoilmaa johdetaan ympäristöön. Loppusijoituskapselin oletetaan kuitenkin säilyttävän tiiveytensä kaikissa
käsittelytilanteissa, eikä loppusijoituslaitoksen ilmassa täten oleteta esiintyvän muuta radioaktiivisuutta kuin kallioperän radonia. Ilmapäästöihin liittyvät indikaattorit soveltuvat näin
ollen myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. (Posiva 2012a, 3, 7; Posiva 2015, 85)
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Kapselointilaitoksella aktiivista vettä muodostuu käytetyn polttoaineen käsittelyn aikana.
Loppusijoituslaitoksella ei toisaalta oleteta syntyvän aktiivisia vesiä, sillä siellä käsitellään
vain kontaminaatiosta puhtaita loppusijoituskapseleita ja -pakkauksia, joiden tiiveyden oletetaan säilyvän. Kapselointilaitoksella syntyvät radioaktiiviset vedet johdetaan aktiivisuusmittauksiin, jotka perustuvat gamma- ja beeta-aktiivisuuden mittaamiseen. Näin ollen myös
vesipäästöjä seuraavat indikaattorit ovat soveltuvia kapselointilaitokselle. (Posiva 2012b, 7;
Posiva 2015, 87)

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos -indikaattorin arviointi perustuu
laitosten päästötietoihin sekä meteorologisiin mittauksiin. Altistumisreitteinä huomioidaan
ulkoinen säteily sekä hengitysilman ja ravinnon kautta kehon sisälle joutuvien radioaktiivisten aineiden aiheuttama sisäinen säteily. Indikaattorin tarvitsemat tiedot saadaan arvioitua
myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen tapauksessa. Näin ollen indikaattori soveltuu
käytettäväksi. (STUK 2018a, 57)

5.4 Laitos- ja henkilöturvallisuus
Laitos- ja henkilöturvallisuus -osa-alueessa seurataan laitoksen ja henkilöstön turvallisuuteen liittyviä indikaattoreita. Indikaattoreilla valvotaan muiden kuin radioaktiivisten aineiden aiheuttamia riskejä, kuten tulipaloja ja ulkoisia uhkia (Kuitunen 2016, 88). Laitos ja
henkilöturvallisuus jakaantuu edelleen paloturvallisuuteen, työturvallisuuteen ja turvajärjestelyjen toimivuuteen. Varsinaisia indikaattoreita ei koko osa-alueella toistaiseksi ole kuin
kaksi:
− Palohälytysten määrä
− Työturvallisuusindeksi.

Palohälytysten määrällä valvotaan palontorjunnan tehokkuutta. Palohälytykset eritellään
edelleen palohälytyksiin ja varsinaisiin sammutustehtäviin. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella tulipalot huomioidaan sisäisenä uhkana ja palontorjunta on jaettu syvyyssuuntaisen
turvallisuusperiaatteen mukaisesti useaan tasoon (Posiva 2014, 35). Palohälytysten määrä indikaattoria voidaan käyttää suoraan arvioimaan myös Posivan palontorjunnan tehokkuutta.
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Työturvallisuuden arviointi ei suoranaisesti kuulu STUKin tehtäviin, mutta se kuitenkin vaikuttaa epäsuorasti myös laitosten turvallisuuteen. Työturvallisuuden tasoa voidaan mitata
käyttämällä työturvallisuusindeksiä, jonka luvanhaltijat toimittavat YVL A.9 -ohjeen edellyttämänä vuosittain STUKille. Työturvallisuusindeksi-indikaattori sopii suoraan myös Posivan valvontaan. (Kuitunen 2016, 89)

5.5 Ydinmateriaalivalvonta
Ydinmateriaalivalvonnalla valvotaan luvanhaltijan toimintaa ja raportointia ydinmateriaaleihin liittyen. Ydinmateriaalivalvonnassa indikaattoreina käytetään seuraavia:
− Erikoisraporttien määrä
− Viallisten raporttien määrä.

Toiminnanharjoittajan ydinmateriaalivalvonnassa tapahtuvasta poikkeuksellisesta ja odottamattomasta tapahtumasta on välittömästi laadittava erikoisraportti STUKille. Erikoisraporttien määrä -indikaattorilla seurataan näiden raporttien määrää. Toimintaa edellytetään kaikilta ydinlaitoksilta YVL D.1 -ohjeessa. Näin ollen indikaattoria voidaan soveltaa suoraan
kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. (Posiva 2014, 16)

Viallisten raporttien määrä -indikaattorilla valvotaan viallisten raporttien suhdetta kaikkiin
STUKille toimitettuihin raportteihin. Ydinmateriaalivalvontaan liittyviä raportteja ovat esimerkiksi varastomuutosraportti sekä ydinaineiden vientejä ja tuonteja kuvaavat raportit.
Ydinaineista on laadittava kuukausittain varastomuutosraportti koskien kaikkia ydinainevaraston muutoksia. Myös tämä indikaattori soveltuu käytettäväksi.

5.6 Voimalaitosjätteet
Voimalaitos-osa-alueella seurataan ydinlaitoksilla syntyvää matala- ja keskiaktiivista jätettä.
Kapselointilaitoksella syntyvästä jätteestä pääasiassa vain kuivattu jäte on keskiaktiivista ja
muu jäte matala-aktiivista. Loppusijoituslaitokselta ei toisaalta oleteta kertyvän radioaktiivista jätettä (Posiva 2014, 68).

Ydinvoimalaitoksilla laitosjätteitä valvotaan seuraavilla indikaattoreilla:
− Matala-aktiivisten jätteiden pakkauksen tehokkuus
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− Valvonnasta vapautettujen ja loppusijoitettujen jätteiden suhde
− Vuoden aikana loppusijoitettujen voimalaitosjätteiden kokonaisaktiivisuus
− Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilojen käyttöaste. (Posiva 2015,
16)

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Posiva luovuttaa käytön aikana syntyvien matala- ja
keskiaktiivisten jätteiden huolehtimisvelvollisuuden toistaiseksi TVO:lle (Posiva 2021, 4).
Näin ollen jätteet siirretään TVO:n käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi TVO:n voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola). Jäte koostuu käsittelyllä kiinteytetystä nestemäisestä jätteestä ja
kiinteästä jätteestä (Posiva 2012c). Näin ollen sekä loppusijoitustilojen käyttöastetta että jätteiden pakkauksen tehokkuutta seuraavat indikaattorit eivät sovellu kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvontaan.

Ydinlaitoksen tuottamien radioaktiivisten jätteiden valvonta on kuitenkin tärkeää ja merkittävimpinä suureina valvonnassa voidaan pitää jätteiden määrää sekä aktiivisuutta. Täten
edellä mainitun indikaattorilistan toista indikaattoria mukaillen voitaisiin kapselointilaitoksella seurata valvonnasta vapautettujen sekä TVO:lle siirrettyjen jätteiden määrää. Radioaktiivisuuden osalta voitaisiin seurata TVO:lle siirretyn radioaktiivisen jätteen kokonaisaktiivisuutta. Nämä voidaan edelleen jaotella kiinteisiin ja nestemäisiin jätteisiin.

5.7 Valmiusjärjestelyt
Valmiusjärjestelyillä varaudutaan ydinlaitoksessa mahdollisiin onnettomuuksiin tai turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin. STUKin valmiusjärjestelyjä koskeva ohje YVL C.5 koskee
sellaisenaan vain ydinvoimalaitoksia, mutta ohjetta sovelletaan kuitenkin myös kapselointija loppusijoituslaitokselle, siten kuin ydinvahingoista aiheutuva vaara edellyttää. Posivan
tarkoituksena on hyödyntää valmiustoiminnan ylläpidossa TVO:n olemassa olevia resursseja ja infrastruktuuria esimerkiksi valvonta- ja mittausjärjestelmien, koulutuksen, harjoittelun ja hälytyskeskustoimintojen osalta. Indikaattorijärjestelmän valmiusjärjestelyt-osa-alue
jakaantuu osaamisen ylläpitoon, valmisharjoitusten onnistumiseen, valmiuskeskuksen käytettävyyteen ja päästöjen karakterisointiin käytettävään laitteistoon. (Posiva 2012e, 10)

58

5.7.1 Osaamisen ylläpito
Jotta valmiustilanteessa osataan toimia, tulee valmiushenkilöstölle järjestää asianmukaisia
harjoituksia ja koulutuksia. Täten osaamisen ylläpidon arviointiin käytetään kahta indikaattoria:
− Koulutuksiin osallistuminen
− Harjoituksiin osallistuminen.

Kouluksiin osallistuminen -indikaattorilla seurataan prosenttiosuutta valmiushenkilöstöstä,
joka on vuoden aikana osallistunut kertauskoulutukseen. Harjoituksiin osallistuminen -indikaattori toisaalta seuraa prosenttiosuutta valmiushenkilöstöstä, joka on viimeisen kolmen
vuoden aikana osallistunut valmiusharjoitukseen. Posiva seuraa pätevyyden ylläpitoa koulutus- ja henkilörekisterin avulla ja koulutusten toteutumista raportoidaan STUKille. Näin
ollen edellä mainitut indikaattorit ovat suoraan sovellettavissa myös Posivan valmiustoiminnan valvontaan. (Posiva 2012e, 17)
5.7.2 Valmiusharjoitusten onnistuminen
Valmiuskoulutusta ja harjoitustilaisuuksia järjestetään vuosittain laadittavan koulutussuunnitelman ja kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. YVL C.5 -ohjeen mukaan vuosittaisen
harjoituksen ajankohta ja osallistujat voidaan ilmoittaa etukäteen, mutta harjoitustilanne on
ensisijaisesti pidettävä salassa. Valmiusharjoitusten onnistumista arvioidaan toisaalta vain
sellaisten harjoitusten osalta, joissa harjoitusten päivämäärää, osallistujia tai tilannetta ei kerrota etukäteen. Indikaattorit, joilla harjoitusten onnistumista arvioidaan ovat seuraavat:
− Tarvittavien valmiusroolien täyttyminen
− Henkilöiden jakautuminen valmiusrooleihin
− Yhteyskokeilujen tavoitettavuus.

Valmiusroolien täyttymisessä seurataan aikaa, joka kuluu, kunnes tarvittavat valmiusroolit
ovat täytetty. Valmiusorganisaatio on tärkeää saada muodostetuksi nopeasti, jotta onnettomuuden seurauksia voidaan rajoittaa mahdollisimman tehokkaasti. Tämän varmistamiseksi
Posiva kouluttaa jokaiseen tehtävään useita henkilöitä. Valmiusorganisaation muodostamiselle on lisäksi määritelty tavoiteaika, jota voidaan hyödyntää yhtenä vertailukohtana indikaattorin esityksessä. (Posiva 2012e, 17)
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Henkilöiden jakautuminen seuraa montako osallistujaa kuhunkin valmiusrooliin tulee paikalle. Yhteyskokeilujen tavoitettavuus taas seuraa tavoitettavissa olevien henkilöiden lukumäärää yhteyskokeilun aikana. Kaikkia valmiusharjoitusten onnistumisen käsittämiä indikaattoreita voidaan käyttää myös Posivan valmiustoiminnan arvioimiseen.
5.7.3 Valmiuskeskuksen käytettävyys
Valmiuskeskus on tärkeä osa valmiustoimintaa. Valmiustilanteen aikana valmiuskeskuksen
tehtävänä on tarjota asianmukaiset työskentelyolosuhteet valmiushenkilöstölle ja olla käytettävissä myös sähkönmenetyksien aikana. Näin ollen indikaattoreina valmiuskeskuksen
käytettävyyttä arvioitaessa ovat seuraavat:
− Valmiuskeskuksen ilmastoinnin käytettävyys
− Valmiuskeskuksen varavoiman saatavuus. (Posiva 2012e, 4)

Posivan varsinaisena valmiuskeskuksena käytetään TVO:n valmiuskeskusta. Näin ollen valmiuskeskukseen liittyvät indikaattorit ovat samat kuin ne, joita seurataan jo TVO:n valvonnassa. (Posiva 2012e, 31)
5.7.4 Päästöjen karakterisointiin käytettävä laitteisto
YVL C.7 -ohjeen mukaan luvanhaltijan on pystyttävä havaitsemaan ympäristön normaalissa
säteilytilanteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset suhteessa taustasäteilyyn. Lisäksi valmiustilanteessa on tehtävä meteorologisia mittauksia ja pysyttävä arvioimaan radioaktiivisten aineiden leviämistä sekä päästöistä aiheutuvaa säteilyaltistusta varautumisalueella. Säteilyvalvonnan tulee olla jatkuvatoimista. Säteilyvalvontatoimintaa valvotaan osana valmiusjärjestelyitä. Indikaattoreina käytössä ovat seuraavat:
− Ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemien käytettävyys
− Säämaston käytettävyys.

Ympäristömittausten osalta Posiva käyttää TVO:n olemassa olevaa säteilymittausverkostoa,
jota täydennetään kapselointilaitoksen lähelle asennettavilla 1-2 säteilymittarilla. Näin ollen
tarvittava indikaattoridata on likimain sama kuin jo nyt TVO:lta saatava. Indikaattori on siis
helposti sovellettavissa Posivan valvontaan. (Posiva 2012e, 26)
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Meteorologiset tiedot saadaan Posivan käyttöön vastaavasti TVO:n valvontajärjestelmästä.
Säämittaukset sijaitsevat noin 2,5 kilometrin päässä Posivan ydinjätelaitoksesta. Näiden
tuottama data on riittävän luotettavaa käytettäväksi myös kapselointilaitoksen päästöjen leviämisarvioiden tekoon, sillä laitosten ympäristön topografia on pitkälti samankaltainen.
Näin ollen säämaston käytettävyysdatakin saadaan jo suoraan TVO:lta ja sopii suoraan Posivan valvontaan. (Posiva 2012f, 18)

5.8 Kunnossapito- ja muutostyöt
Ydinlaitoksen laitososia on valvottava luvanhaltijan toimesta niin, että käytössä tai käyttövalmiudessa oleva osa täyttää käyttökuntoisuusvaatimukset kaikissa laitoksen suunnitelluissa käyttötilanteissa. Lisäksi luvanhaltijan tulee valvoa laitososien käyttökuntoisuutta
niin, että siitä on aina olemassa luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Laitoksen kunnonvalvonnalla pyritään havaitsemaan laitososien käyttökunnon heikentyminen ennen kuin ne aiheuttavat vaaraa ydinturvallisuudelle. Kunnossapidossa laitososia huolletaan suunnitellusti tai
kunnostetaan, kun havaitaan kunnostustarve. Laitososien ennakkohuollolla pyritään varmistumaan laitososan käyttökuntoisuudesta ja vähentämään vikaantumisen todennäköisyyttä.
(YVL A.8)

Indikaattorijärjestelmän kunnossapito- ja muutostyöt -osa-alue jakaantuu kolmeen strategiseen indikaattoriin: TTKE-laitteiden kunnossapito, laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain ja prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärä. (YVL A.8).
5.8.1 TTKE-laitteiden kunnossapito
TTKE-laitteiden kunnossapidon indikaattoreilla seurataan TTKE:n alaisten laitteisiin liittyvien kunnossapito- ja korjaustoimien lukumääriä. TTKE-laitteita seuraavat indikaattoreita
ovat seuraavat:
− TTKE-laitteiden vuotuiset kunnossapitotyöt
− TTKE-laitteiden vikakorjaukset
− TTKE-laitteiden ennakkohuollot
− TTKE-laitteiden kunnossapito
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Tiedot indikaattoreihin saadaan laitoksen työtilausjärjestelmistä. Indikaattorit antavat kuvaa
laitoksen kunnosta ja kunnossapitostrategiasta, jota voidaan arvioida indikaattorien perusteella. Lisäksi voidaan verrata ennakkohuoltotöiden lukumäärää suhteessa vikakorjaustöihin. (STUK 2018a, 46)
5.8.2 Laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain
Kunnossapitoluokilla pyritään jakamaan laitoksen komponentit ryhmiin perustuen niiden vikaantumisen järjestelmälle ja koko laitokselle aiheuttamaan turvallisuus- ja käytettävyysmerkitykseen. Kunnossapitoluokan valinta on merkittävä laitteille niiden ennakkohuoltojen
ja kunnonvalvonnan osalta. Pääasiallinen luokittelutapa on seuraavanlainen:
− Kunnossapitoluokka 1: pyrittävä pitämään aina kunnossa
− Kunnossapitoluokka 2: rajoitettu epäkäytettävyys sallittu
− Kunnossapitoluokka 3: taloudellisesti perusteltu ennakkohuolto sallittu
− Kunnossapitoluokka 4: ennakoivaa kunnossapitoa ei suunniteltu laitepaikkakohtaisesti. (Kuitunen 2016, 99)

Laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain -indikaattorilla seurataan laitoksen laitteiden
käytettävyyden kehitystä. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella tehdään samanlainen laiteluokittelu, joten voidaan indikaattoria käyttää suoraan myös siellä.
5.8.3 Prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärä
Prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärä turvallisuusluokittain -indikaattorilla
seurataan prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärää. Muutostyöt jaetaan aiempaa
indikaattoria vastaavasti luokkiin, mutta tässä tapauksessa turvallisuusluokkiin. YVL B.2 ohjeen mukaan ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on ryhmiteltävä niiden turvallisuusmerkityksen perusteella turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 sekä EYT (ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu). Turvallisuusluokitukset perustuvat laitteiden tai rakenteiden turvallisuustoimintojen toteuttamiseksi, radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi tai säteilyturvallisuuden valvomiseksi laitteelta tai rakenteelta vaadittuihin toimintoihin, kestävyyteen, eheyteen ja tiiveyteen. (YVL B.2 2019)
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Indikaattoria voidaan käyttää etsimään yhteyksiä laitoksen muutostöiden ja tuotannon eri
indikaattorien välillä. Ajanjaksona, jona muutostöiden määrä on suuri ja vikamäärät samanaikaisesti ovat nousussa, voidaan edelleen alkaa selvittämään tämän syytä: esimerkiksi vikaa
suunnittelussa tai poikkeamia tehdyssä työssä (Kuitunen 2016, 102). Indikaattori on näin
ollen sovellettavissa myös kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

5.9 TTKE-laitteiden vikaantuminen
TTKE-laitteiden vikaantumista seuraavien indikaattorien avulla valvotaan kunnossapidon
laatua. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen TTKE:n edellytetään olevan valmis käyttölupaa haettaessa.

TTKE-laitteiden vikoja seuraavat indikaattorit ovat seuraavat:
− TTKE-laitteiden viat – välitön käyttörajoitus viasta
− TTKE-laitteiden viat – käyttörajoitus korjaustyön alusta
− Käyttörajoitusten määrä tehokäytön aikana
− TTKE-laitteiden keskimääräinen viallaoloaika
− TTKE-laitteiden vikojen uusiutuvuus.
− Yhteisvikojen lukumäärä.

TTKE-laitteiden viat -indikaattoreilla seurataan TTKE:n alaisten laitteiden käyttökunnottomuutta aiheuttaneiden vikojen määrää. Viat jaetaan kahteen ryhmään: välittömästi käyttörajoituksen aiheuttaneet viat ja korjaustyön yhteydessä käyttörajoituksen aiheuttaneet viat. Lisäksi indikaattorina seurataan käyttörajoitusten kokonaismäärää. Ydinvoimalaitoksilla
edellä mainittuja indikaattoreita seurataan tehokäytön aikana. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella ei voida puhua varsinaisesta tehokäytöstä, mutta se voitaisiin kuitenkin ajatella
ajaksi, jona laitoksen kapselointi- ja loppusijoitustoiminta on meneillään. Näin ollen indikaattoreita voidaan käyttää myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnassa. (STUK
2018a, 45)

TTKE-laitteiden keskimääräinen viallaoloaika -indikaattorilla seurataan TTKE:n alaisten
laitteiden käyttökunnottomuutta aiheuttaneiden vikojen keskimääräistä korjausaikaa. Jos
vika aiheuttaa välittömän käyttörajoituksen, huomioidaan ajanjakso vian havaitsemisesta
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korjaustyön päättymiseen. Toisaalta jos laite on käyttökunnossa korjauksen aloitukseen asti,
lasketaan ajanjaksoksi vain korjaustyöhön kulunut aika. Indikaattorin arvoa voidaan verrata
TTKE:n sallimaan korjausaikaan. Indikaattori soveltuu suoraan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. (STUK 2018a, 48)

TTKE-laitteiden vikojen uusiutuvuus -indikaattorin avulla arvioidaan laitteiden ja järjestelmien alttiutta vikaantumiselle sekä vikojen korjauksen laatua. Indikaattorille ei kuitenkaan
toistaiseksi ole täsmällistä määrittelyä. Indikaattorin voisi määritellä mittaamaan esimerkiksi
10 suurimman epäkäytettävyyden keskiarvoa, jolla voidaan arvioida luvanhaltijan toimenpiteiden vaikutusta ja miten säännöllisiin vikaantumisiin puututaan. (Kuitunen 2016, 103)

Viimeisenä indikaattorina mitataan yhteisvikojen lukumäärää. Yhteisvika tarkoittaa monen
samanlaisen laitteen vikaantumista yhtä aikaa samasta syystä. Kuten aiemmatkin TTKE-indikaattorit, soveltuvat myös nämä kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle.

5.10 Varaosat
YVL A.8 -ohjeen mukaan luvanhaltijalla on laitospaikalla oltava varaosat toiminnoille, jotka
pitävät ydinlaitoksen turvallisessa tilassa häiriö- ja onnettomuustilanteiden aikana. Lisäksi
luvanhaltijan on säännöllisesti valvottava ja arvioitava laitososien kunnossapidossa tarvittavien varaosien riittävyyttä ja käyttökuntoisuutta. (YVL A.8 2019)

Indikaattoreina varaosatilanteen arvioinnissa käytetään seuraavia:
− Varaosatilanne kunnossapitoluokittain
− Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt kunnossapitoluokittain.

Varaosatilanne kunnossapitoluokittain -indikaattorilla seurataan laitekohtaisesti varaosien
riittävyyttä. Indikaattorilla ilmoitetaan kunnossapitoluokittain lukumäärät laitteille, joihin
varaosia on saatavilla ja joihin ei. Indikaattorilla voidaan arvioida laitteiden yllättävään vikaan varautumista ja varaosien saannin edellytyksiä. Kuten aiemmin mainittu, tullaan myös
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella luokittelemaan laitteet kunnossapitoluokkiin, joten
indikaattoria voidaan käyttää suoraan. (Kuitunen 2016, 104)
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Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt kunnossapitoluokittain -indikaattorilla seurataan huoltotöiden toteutumista ja kuinka hyvin luvanhaltija on varautunut laitteiden rikkoutumiseen. Kuten edellistäkin indikaattoria, myös tätä voidaan käyttää Posivan laitoksen käyttökuntoisuuden valvonnassa. (Kuitunen 2016, 104)

5.11 Käyttökokemukset
Ydinlaitoksien laitteiden, henkilöstön ja organisaation toiminnassa esiintyy aika ajoin virheitä. Näillä ei useimmiten ole merkittävää vaikutusta laitosten turvallisuuteen, mutta virheistä voidaan kuitenkin saada hyödyllistä tietoa, jolla laitoksien toimintaa voidaan parantaa.
Käyttökokemuksista oppiminen onkin yksi ydinlaitoksen turvallisuuden ja luotettavan toiminnan keskeinen edellytys. (YVL A.10 2019)

Käyttökokemuksiin liittyvillä indikaattoreilla valvotaan miten ja kuinka tehokkaasti käyttökokemustietoa hyödynnetään laitoksilla. Käyttökokemukset jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin, ja
indikaattoreina käytetään seuraavia:
− Sisäisten käyttökokemuksien hyödyntäminen
− Ulkoisten käyttökokemusten hyödyntäminen
− Tutkittujen ulkoisten käyttökokemusten määrä. (Kuitunen 2016, 105)

YVL A.10 -ohjeen mukaan luvanhaltijan tulee edellyttää henkilöstöään sekä alihankkijoitaan raportoimaan käyttötapahtumista sekä tuomaan esiin muut laitoksen turvallisuuteen liittyvät puutteet. Käyttötapahtumista on edelleen valittava jatkokäsittelyyn ja luokiteltava laitoksen turvallisuuden kannalta olennaiset tapahtumat, jonka perusteella voidaan määritellä
tapahtuman tutkintatarve ja raportointi. Sisäisten käyttötapahtumien hyödyntämistä valvotaan vertaamalla STUKille hyväksyttäväksi lähetettyjen käyttötapahtumaraporttien määrää
käynnistettyjen jatkokäsittelyiden määrään. Tätä indikaattoria voidaan soveltaa suoraan Posivan valvontaan. (YVL A.10 2019)

Ulkoisia käyttökokemuksia saadaan muun muassa IAEA:n tapahtumaraportointijärjestelmistä, jotka ovat tarkoitettu IAEA:n jäsenmaiden laitostapahtumien raportointiin ja laitoskokemusten jakamiseen. IAEA:lla on kolme raportointijärjestelmää, jotka ovat suunniteltu
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käytettäväksi erityyppisille ydinlaitoksille. Omat järjestelmänsä ovat ydinvoimalaitoksille,
ydinpolttoainekierron laitoksille ja tutkimusreaktoreille. (YVL A.10; IAEA 2020)

Ydinpolttoainekierron laitoksia koskee IAEA:n FINAS-järjestelmä (Fuel Incident Notification and Analysis System). Järjestelmään raportoidaan kansainvälisesti merkittäviä laitostapahtumia ja -kokemuksia, jolla pyritään parantamaan ydinpolttoainekierron laitosten turvallisuutta. FINAS-järjestelmän käsittäviin laitoksiin lukeutuvat muun muassa seuraavaa
toimintaa harjoittavat laitokset:
− Uraanin jalostus, konversio ja rikastus
− Polttoaineen valmistus
− Jätteenkäsittely
− Polttoaineen käsittely ja väliaikaisvarastot
− Jälleenkäsittely. (IAEA 2006b, 2)

Ulkoisten käyttötapahtumien hyödyntämistä valvotaan vertaamalla STUKille hyväksyttäväksi lähetettyjen käyttötapahtumaraporttien määrää käynnistettyjen jatkokäsittelyiden määrään. Tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien määrä -indikaattorilla puolestaan seurataan
luvanhaltijan käyttämiä resursseja ulkoisten käyttötapahtumien läpikäymiseen. Tapahtumien runsaampi läpikäynti nostaa todennäköisyyttä sille, että on löydetty tapahtumia, joiden
tarkempi tutkinta on aiheellista, ja jotka saattavat johtaa toimenpiteisiin. (Kuitunen 2016,
107)

Näiden indikaattorin käyttöönotto on kuitenkin hankalampaa, sillä edellytys ulkoisten käyttötapahtumien hyödyntämiselle on, että käyttötietoa on olemassa. Posivan kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen ollessa laatuaan ensimmäinen käyttötoimintansa aloittava laitos maailmassa, on sen käyttötoimintaa hyödyttävää käyttökokemusta todennäköisesti olemassa
vain vähäinen määrä. Lisäksi FINAS-järjestelmä ei myöskään käsitä loppusijoituslaitoksia,
mikä saattaa tehdä hyödyllisen aineiston löytämisestä entistä hankalampaa. FINAS-järjestelmän käsittävissä laitoksissa kuitenkin käsitellään polttoainetta tuoreena sekä käytettynä,
joten järjestelmästä saattaisi olla mahdollista löytää kapselointilaitosta hyödyttäviä käyttökokemuksia. Mikäli indikaattorit otetaan käyttöön, tulee niiden tulkinnassa ottaa huomioon
mahdollinen käyttökokemuksien puute.
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5.12 Laitoksen parantaminen
Laitoksen parantamista seurataan laitoksen ylläpito- ja muutosinvestointien määrällä nykyrahassa korjattuna rakennuskustannusindeksillä (STUK 2016). Indikaattorilla siis valvotaan,
kuinka paljon rahaa investoidaan laitoksen parantamiseen. Kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle on jo tiedossa joitakin parannussuunnitelmia, ja alkuvaiheen käyttökokemukset voivat edelleen tuoda lisää parannuskohteita. Indikaattori voidaan ottaa käyttöön myös Posivan
valvontaan.

5.13 Yhteenveto STUKin indikaattoreista
Suurin osa STUKin indikaattoreista ovat ydinvoimaloiden valvonnan lisäksi käyttökelpoisia
Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnassa. Kaikki indikaattorit eivät kuitenkaan ole yhtä olennaisia kapselointi- ja loppusijoitusprosessin turvallisuuden valvonnassa,
kuin ydinvoimaloiden turvallisuuden valvonnassa. Näin ollen osa indikaattoreista on mahdollista jättää pois lopullisesta indikaattorijärjestelmästä. Taulukossa 1 on esitetty jokainen
Posivan valvontaan soveltuva STUKin indikaattori ja taulukossa 2 indikaattorit, jotka eivät
sovellu käytettäväksi.
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Taulukko 1. Osa-alueittain jaotellut STUKin indikaattorit, jotka soveltuvat suoraan tai muokkaamalla käytettäväksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnassa.
Tuotanto
Aikakäyttökerroin
Energiakäyttökerroin
Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys
Vioista aiheutuneet menetykset

Valmiusjärjestelyt

Reaktoriturvallisuus
Käyttötapahtumaraporttien määrä
Pikasulkujen määrä
Riskin kannalta merkittävät tapahtumat
Onnettomuusriski
Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyys
Polttoaineen tiiveys
Poikkeamat TTKE:sta

Tarvittavien valmiusroolien täyttyminen
Henkilöiden jakautuminen valmiusrooleihin
Yhteyskokeilujen tavoittavuus
Valmiuskeskuksen ilmastoinnin käytettävyys
Valmiuskeskuksen varavoiman käytettävyys
Säteilyn annosnopeuden mittausasemien käytettävyys
Säämaston käytettävyys

Säteilysuojelu
Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo
Jalokaasujen päästöt ilmaan
Jodi-isotooppien päästöt ilmaan
Aerosolien päästöt veteen
Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt veteen
Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos
Laitos- ja henkilöturvallisuus
Palohälytysten määrä
Työturvallisuusindeksi
Ydinmateriaalivalvonta
Erikoisraporttien määrä
Viallisten raporttien määrä
Käyttökokemukset
Sisäisten käyttökokemuksien hyödyntäminen
Tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien määrä
Laitoksen parantaminen
Laitosten ylläpito- ja muutosinvestointien
määrä
Voimalaitosjätteet
Valvonnasta vapautettujen ja loppusijoitettujen
jätteiden suhde
Vuoden aikana loppusijoitettujen voimalaitosjätteiden kokonaisaktiivisuus

Koulutuksiin osallistuminen
Harjoituksiin osallistuminen

Kunnossapito- ja muutostyöt
TTKE-laitteiden vuotuiset kunnossapitotyöt
TTKE-laitteiden vikakorjaukset
TTKE-laitteiden ennakkohuollot
TTKE-laitteiden kunnossapito
Laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain
Prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärät

TTKE-laitteiden vikaantuminen
TTKE-laitteiden viat, välitön käyttörajoitus viasta
TTKE-laitteiden viat, käyttörajoitus korjaustyön alusta
Käyttörajoitusten määrä tehokäytön aikana
TTKE-laitteiden keskimääräinen viallaoloaika
TTKE-laitteiden vikojen uusiutuvuus
Yhteisvikojen määrä
Varaosat
Varaosatilanne kunnossapitoluokittain
Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt
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Taulukko 2. Osa-alueittain jaotellut STUKin indikaattorit, jotka eivät ole soveltuvia käytettäväksi kapselointija loppusijoituslaitoksen valvon
Säteilysuojelu
Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvoa nettosähkötehoa kohden
Reaktoriturvallisuus
Primaaripiirin tiiveys
Suojarakennuksen tiiveys
Voimalaitosjätteet
Matala-aktiivisten jätteiden pakkauksen tehokkuus
Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilojen käyttöaste
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6

IAEA:N INDIKAATTORIEN SOVELTUVUUS YDINJÄTELAITOKSELLE

Tässä luvussa arvioidaan, miten IAEA:n ydinvoimalaitoksien valvontaan kehitetyt indikaattorit soveltuisivat Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Monet indikaattoreista
ovat identtisiä tai samankaltaisia kuin STUKin indikaattorit, joten nämä jätetään tarkastelun
ulkopuolelle. Indikaattoreista käydään läpi vain sellaisia, joilla voidaan täydentää STUKin
indikaattorijärjestelmän osa-alueita, ja jotka ovat suoraan tai muokkaamalla soveltuvia Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvontaan.

6.1 IAEA
IAEA eli kansainvälinen atomienergiajärjestö on vuonna 1957 perustettu järjestö, joka toimii yhdistyneiden kansakuntien alaisena. Sen tavoitteena on edistää ydinenergian turvallista
käyttöä ja toisaalta ehkäistä sen käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin, kuten ydinaseisiin.
IAEA:n toiminnasta päätetään vuosittain järjestetyssä jäsenmaiden edustajista koostuvassa
konferenssissa ja 35 henkisen johtokunnan toimesta. (IAEA 2021a; IAEA 2021b)

IAEA on 1980-luvun loppupuolelta asti ollut aktiivisesti tukemassa ydinvoimalaitosten
käyttöturvallisuuden valvontaan käytettyjen turvallisuusindikaattorien kehitystyötä. Työ
painottui alussa pääasiassa ideoiden ja hyvien toimintatapojen jakamiseen indikaattorien kehityksessä ja käytössä. Myöhemmin huomio kiinnittyi ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden indikaattorijärjestelmän rungon ja ohjelman kehitykseen. (IAEA 2000)

6.2 IAEA:n indikaattorit
Kehitetty ohjelma on esitetty IAEA:n vuonna 2000 julkaisemassa TECDOC-1141:ssä. Työn
tarkoituksena on avustaa ydinvoimalaitoksia monitorointiohjelman kehityksessä ja käyttöönotossa. IAEA:n indikaattorijärjestelmän rakenne on samankaltainen kuin STUKilla. Kuvassa 11 on esitetty IAEA:n järjestelmän hierarkkinen rakenteen kaksi korkeinta tasoa. Kuten aiemmin esitetty kuvassa 9, jakaantuvat alemmat, yleistason indikaattorit strategisiin indikaattoreihin ja edelleen yksittäisiin indikaattoreihin.
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Ydinvoimalaitosten
käyttöturvallisuus

Laitos toimii sujuvasti

Laitos toimii alhaisella
riskitasolla

Laitos toimii positiivisella
turvallisuusasenteella

Kuva 11. IAEA:n ydinvoimalaitoksille tarkoitetun indikaattorijärjestelmän rakenne kahden ylimmän tason
osalta. (IAEA 2000, 4)

6.2.1 Tuotannon katkot
IAEA:n järjestelmässä, samoin kuin STUKin järjestelmässä, valvotaan laitoksen tuotantoa.
IAEA:n järjestelmässä tuotantoa seuraavia indikaattoreita on käytössä neljä, joista kaksi ovat
sopivia käytettäväksi kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Nämä indikaattorit ovat seuraavat:
− Välttämättömät tuotannon katkot sisäisten syiden takia
− Välttämättömät tuotannon katkot ulkoisten syiden takia.

Sisäisistä syistä johtuvat katkot kuvastavat yleisellä tasolla laitoksen toiminnan ja ylläpidon
laatua ja luvanhaltijan kykyä ylläpitää järjestelmien ja komponenttien käytettävyyttä (IAEA
2000, 7). Sisäisistä syistä johtuvia katkoja kapselointilaitoksella voisivat olla esimerkiksi
ongelmat kuljetussäiliön, polttoaineen tai loppusijoituskapselin käsittelyssä. Loppusijoituslaitoksella sisäisistä syistä aiheutuvia katkoja voisivat toisaalta olla muun muassa kapselin
siirtoon, varastointiin tai asentamiseen liittyvät ongelmat. Ulkoisia katkoja saattaisivat kapselointilaitoksella aiheuttaa esimerkiksi kuljetussäiliöiden ongelmat KPA-varastolla tai niiden kuljetuksessa kapselointilaitokselle.
6.2.2 Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä
Turvallisuusjärjestelmien suorituskykyä seurataan STUKin järjestelmässä vain epäkäytettävyysajoilla. IAEA suosittaa tämän lisäksi seuraamaan muun muassa turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärää. Indikaattorin käyttö on perusteltua, sillä epäkäytettävyysaika itsessään ei kuvaa kuinka usein jokin turvajärjestelmä on epäkäytettävänä, vaan
pitkän epäkäytettävyysajan aiheuttajana voi olla vain yksi merkittävä vika. Näin ollen
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indikaattori, joka mittaa epäkäytettävyyksien lukumäärää, voi olla hyvä täydennys turvallisuusjärjestelmien seurantaan.
6.2.3 Turvallisuusjärjestelmien viat
Epäkäytettävyysajan ja epäkäytettävyyksien lukumäärän lisäksi IAEA:n indikaattorijärjestelmässä valvotaan turvallisuusjärjestelmien vikojen lukumäärää. Indikaattorilla voidaan
edelleen tarkemmin seurata turvallisuusjärjestelmien luotettavuutta. STUKin järjestelmässä
vikoja seurataan kaikkien TTKE-laitteiden osalta. Viat voitaisiin täten edelleen eritellä turvallisuusjärjestelmiä koskeviin vikoihin. Merkittäviä turvallisuusjärjestelmiä olisivat tässä
tapauksessa, kuten myös epäkäytettävyyksien valvonnassa, säteilymittausjärjestelmät ja
suoja-automaatiojärjestelmät. Lisäksi voitaisiin huomioida viat ilmastointijärjestelmissä,
kuten sulkupeltien tai puhaltimien viat.
6.2.4 Valvonta-alueen kontaminaatio
IAEA:n säteilysuojelun tehokkuuden mittaamisen eräs yksittäinen indikaattori seuraa kontaminoituneen valvonta-alueen prosenttiosuutta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella laitosalue jaetaan valvonta-alueeseen, tarkkailualueeseen ja valvomattomaan alueeseen. Valvonta-alue jaetaan edelleen kontaminaation mukaan kolmeen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeet
ja niiden raja-arvot ja värikoodit ovat esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kontaminaatiovyöhykejako kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella. (Mustonen 2016, 18)

Vyöhyke

Pintakontaminaatio
[Bq/cm²]

Ilmakonsentraatio
[Bq/cm³]

1

  4,   0,4

 

2

 = 4...40,  = 0,4...4

0,3…30

3

  40,   

 30

Värikoodi

Kapselointilaitoksella normaalitoiminnassa kahteen ylimpään vyöhykkeeseen luokitellaan
polttoaineen käsittelykammio (luokka 3), dekontaminointikeskus (luokka 2) sekä aktiivinen
korjaamo (luokka 2). Muut tilat kuuluvat luokkaan 1. Kontaminaation leviämistä ehkäistään
lisäkenkärajoilla ainakin edellä mainituissa luokan 2 ja 3 tiloissa. Pintakontaminaation alimpana tasona sekä vapaarajoina kapselointilaitoksen valvonta-alueelta poistumiseen käytetään taulukon 3 mukaisesti alfasäteilijöille arvoa 0,4 Bq/cm2 ja muille nuklideille arvoa 4
Bq/cm2. Tämän perusteella valvonta-alueen pintakontaminoitumisen raja-arvoina voitaisiin
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käyttää myös näitä arvoja. Ilmakonsentraation raja-arvo olisi tällöin 0,3 Bq/m3. (Mustonen
2016, 20; Posiva 2019c, 31)

Ydinvoimalaitoksilla kontaminaatio on useimmiten polttoaineen pinnasta irronneita aktivoituneita korroosiotuotteita eli crudia. Crudin lisäksi kapselointilaitoksella kontaminaatioon
liittyy ydinvoimalaitoksiin verrattuna isompi riski erittäin aktiivisten polttoainehippujen irtoamiselle. Kapseloinnin aikana polttoaine-elementtejä, jotka saattavat jo aiemmin olla vaurioituneet, käsitellään ilmassa, jolloin mahdollisesti irtoavien hippujen leviämistä saattaa
olla vaikeampi hallita, ja ne aiheuttavat myös suuremman suorasäteilyvaaran kuin vedessä
ollessaan. Polttoainehiput voivat päästä käsittelykammion ulkopuolelle esimerkiksi epäonnistuneen käsittelykammion siivouksen takia.

Kapselointilaitoksen kontaminaationhallinta sisältää siis sellaisia näkökohtia, joita ei ydinvoimalaitoksilla tarvitse useimmissa töissä huomioida. Polttoainehiput aiheuttavat suorasäteilyvaaran lisäksi iholle tai kehoon joutuessaan merkittävää paikallista vahinkoa. Näin
ollen on tärkeää, että valvonta-alueen kontaminaationhallinta on mahdollisimman hyvällä
tasolla. (Mustonen 2016, 15)

IAEA:n määrittelemää indikaattoria käytettäessä seurattaisiin siis esimerkiksi 10 suurimman
kontaminoituneen valvonta-alueen prosenttiosuuden keskiarvoa. IAEA:n suosittaman indikaattorin sijaan parempi vaihtoehto voisi olla seurata poikkeamien lukumäärää valvontaalueen eri tilojen määritellyistä kontaminaatiovyöhykkeistä. Indikaattorille olisi siis jo määritellyt taulukon 3 mukaiset raja-arvot, joiden ylittymistä voidaan seurata.

Tällainen indikaattori olisi tehokkaampi ja tarkempi kuvaamaan kontaminaationhallinnan
onnistumista, sillä vaikka STUKin indikaattorit julkaistaan vain vuosittain, saataisiin indikaattoriin silti sisällytettyä jokainen kontaminaatiotason muutos. Lisäksi tällainen indikaattori käsittäisi myös kontaminaatiotasoltaan toiseen vyöhykkeeseen kuuluvan tilan siirtymisen kolmanteen vyöhykkeeseen. Indikaattorin käytöllä voidaan arvioida kontaminaationhallinnan onnistumisesta.
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6.3 Yhteenveto IAEA:n indikaattoreista
IAEA:n indikaattoreihin perustuen löydettiin yhdeksän uutta yksittäistä kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvontaan sopivaa indikaattoria. Indikaattoreilla on mahdollista täydentää STUKin indikaattorijärjestelmän tuotanto-, turvallisuusjärjestelmät-, ja säteilysuojeluosa-alueita. Soveltuvat indikaattorit ovat seuraavat:
− Tuotannon katkot
▪

Välttämättömät tuotannon katkot sisäisten syiden takia

▪

Välttämättömät tuotannon katkot ulkoisten syiden takia

− Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä
▪

Säteilymittausjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä

▪

Suoja-automaation epäkäytettävyyksien lukumäärä

− Turvallisuusjärjestelmien vikojen lukumäärä
▪

Säteilymittausjärjestelmien vikojen lukumäärä

▪

Suoja-automaation vikojen lukumäärä

▪

Ilmastointijärjestelmien vikojen lukumäärä

− Kontaminoituneen valvonta-alueen osuus
− Poikkeamat valvonta-alueen tilojen kontaminaatiotasoissa (muokattu edellisestä).
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7

MUUT INDIKAATTORIT KÄYTTÖ- JA PITKÄAIKAISTURVALLISUUDEN VALVONTAAN

Tässä luvussa pyritään selvittämään muita kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle sopivia indikaattoreita, jotka eivät pohjaudu STUKin tai muiden tahojen olemassa oleviin indikaattoreihin. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monta indikaattoria, joita on mahdollista hyödyntää käyttö- sekä pitkäaikaisturvallisuuden valvonnassa.

7.1 Käyttöturvallisuuden indikaattorit
7.1.1 Käsittelykammion kontaminaatio
Kapselointilaitoksen käsittelykammioon on ajoittain tehtävä henkilökäyntejä. Käytetyn polttoaineen käsittelyn seurauksena kammioon kertyy kontaminaatiota, joka puhdistamatta jääneenä saattaa pinttyä käsittelykammion pinnoille. Näin ollen pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti ja ennen henkilökäyntejä. Kontaminaatio- ja säteilytasot mitataan ennen kaikkia käsittelykammion henkilökäyntejä, ja tarvittaessa dekontaminointia suoritetaan rättipyyhinnällä. (Posiva 2016, 46)

Indikaattorina olisi näin ollen mahdollista seurata esimerkiksi käsittelykammion kontaminaation maksimitasoa. Hyvä käsitys käsittelykammion dekontaminoinnin tasosta saataisiin
huomioimalla indikaattorissa esimerkiksi 10 suurinta aktiivisuustasoa, joista voidaan indikaattoriin edelleen laskea keskiarvo.
7.1.2 Odottamattomat säteilyannokset
Käytetty ydinpolttoaine on erittäin voimakas säteilylähde pitkästä jäähtymisajasta huolimatta. Käytetyn polttoaineen käsittelyyn liittyykin eri tason riskejä verrattuna ydinvoimalaitoksiin, jossa säteilysuojelu liittyy yleensä heikompiin säteilylähteisiin. Ydinvoimalaitoksista poiketen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella on lisäksi mahdollisuus joutua lähelle
käytettyä polttoainetta. Tällainen tilanne voi sattua vahingossa inhimillisen virheen takia tai
esimerkiksi jonkin häiriön korjaustoimenpiteiden seurauksena. (Mustonen 2016, 11)

Yksi tällainen tilanne on loppusijoituskapselin lähellä olo. Kapselin lähellä olo voi johtua
vahingosta, tai se voi olla välttämätön seuraus esimerkiksi kapselin siirto- ja
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asennusajoneuvon vikaantumisesta ja sitä seuraavasta korjauksesta. Tällaisten odottamattomien säteilyannoksien frekvenssiä seuraamalla voitaisiin arvioida sellaisten kriittisten prosessivaiheiden sujuvuutta, joissa häiriötilanteet voivat aiheuttaa tarpeettomia tai välttämättömiä säteilyannoksia, esimerkiksi tiettyjen korjaustöiden seurauksena. Tämän lisäksi indikaattorilla saataisiin kuvaa niiden laitoksen turvallisuusjärjestelyjen tasosta, joilla pyritään
estämään henkilöiden pääsy tiettyihin tiloihin silloin, kun tiloissa on vaara altistua merkittävälle määrälle säteilyä. Indikaattorissa huomioitaisiin niiden raporttien määrä, joissa on
saatu odottamaton säteilyannos.
7.1.3 Poikkeamat polttoaineen käsittelyssä
Käytetyn polttoaineen käsittely on turvallisuuden kannalta hyvin merkittävä vaihe kapselointiprosessissa, sillä käsittelykammio on ainoa paikka, jossa polttoainetta käsitellään paljaana. Polttoaineen käsittelytoimet ovat käsittelykammiossa – kuten pääosin muuallakin laitoksessa – etäohjattuja. Polttoaineen käsittelytoimet ovat lisäksi suunniteltu yksinkertaisiksi,
ja vikojen ketjuuntumisen mahdollisuutta polttoaineen käsittelyn aikana on pyritty pienentämään tekemällä eri käsittelytoimista suurelta osin riippumattomia toisistaan. (Posiva 2014,
6)

Polttoaineen käsittely on joka tapauksessa altis laitevioille sekä inhimillisille virheille, jotka
voivat johtaa erilaisiin törmäyksiin ja edelleen polttoaineen vaurioitumiseen ja radioaktiivisuuspäästöön. Tästä syystä polttoaineen käsittelytoiminnan tulisi olla sujuvaa, jotta riski
polttoaineen vaurioitumiselle olisi mahdollisimman pieni. Käsittelykammiossa tapahtuvaa
polttoaineen käsittelytoimintaa voitaisiin valvoa seuraamalla polttoaineen käsittelyssä tapahtuvien poikkeamien lukumäärä.
7.1.4 Valmiit kapselit
Kuten mainittu luvussa 5.1, voidaan laitoksen tuotantoa seuraamalla arvioida turvallisuutta
epäsuorasti. Yhtenä tuotannon indikaattorina voitaisiin yksinkertaisesti seurata valmiiden
kapseleiden lukumäärää suhteessa suunniteltuun tuotantoon. Se kuvaa hyvin yleisellä tasolla, kuinka laitoksen käyttötoiminta on tarkastelujaksolla onnistunut, ja millaiset vaikutukset tuotannon katkoilla ovat olleet. Lisäksi, kuten myös aiemmin mainittu luvussa 5.1, vertaamalla vuosittaisten valmiiden kapseleiden lukumäärää aikakäyttökertoimeen, voidaan
edelleen arvioida laitoksen tuotannon tehokkuutta.
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7.2 Pitkäaikaisturvallisuuden indikaattorit
Pitkäaikaisturvallisuusindikaattorien avulla on tavoitteena varmistaa, että loppusijoituksessa
käytettävien vapautumisesteiden alkutila vastaa mahdollisimman hyvin niiden suunnitteluperusteita. Pitkäaikaisturvallisuusindikaattorien valinnassa tulee näin ollen keskittyä niihin
vaiheisiin ja asioihin, jotka voivat vaarantaa tai vaikuttaa epäsuotuisasti pitkäaikaisturvallisuuteen. Pitkäaikaisturvallisuudesta ja suunnitteluperusteista on mainittu yleisemmin luvussa 2.3.3.
7.2.1 Poikkeamat polttoaineen kuivauksessa
Käytetty polttoaine siirretään käsittelykammiossa ensimmäiseksi kuljetussäiliöstä polttoaineen kuivausasemaan. Kuivausasemassa polttoaine kuivataan alipaineen ja polttoaineen
oman lämmöntuoton avulla. Kuivaus voi jäädä puutteelliseksi, jos lämpötila tai paine eivät
saavuta määrättyjä arvoja, tai ne eivät pysy määrätyissä arvoissa riittävän pitkään. Tällöin
kapseliin jää liikaa kosteutta, joka saattaa edelleen vaikuttaa kapselin korroosionopeuteen.
Näin ollen kapselin kuivaus on pitkäaikaisturvallisuuden kannalta merkittävä prosessivaihe.

Kapselin sisältämän veden määrää ei voida kuitenkaan suoraan mitata. Indikaattorina kuivausta voidaan seurata epäsuorasti esimerkiksi kuivausparametreistä poikkeamien lukumäärällä. Näin voidaan arvioida kuivausjärjestelmän toimivuutta ja minimoida mahdollisuus liialliselle veden määrälle kapselissa.
7.2.2 Loppusijoituskapselin tarkastuslaitteiston viat
Loppusijoituskapselin tarkastusjärjestelmällä tarkastetaan kapselin kannen sulkemishitsi
käyttäen visuaalista tarkastusta sekä pyörrevirta- ja ultraäänitarkastusta. Tarkastusjärjestelmän tuottamalla tarkastustuloksella on ydinturvallisuusmerkitystä, sillä tarkastustuloksen
avulla voidaan omalta osaltaan varmistaa kapselin suotuisa alkutila ja täten varmentaa, että
kapselin kannen hitsi täyttää pitkäaikaisturvallisuuden edellytykset. Näin ollen hitsin tarkastusjärjestelmän tuottaman mittauksen luotettavuus on pitkäaikaisturvallisuuden kannalta tärkeää. (Posiva 2012g, 9, 23)

Oikean mittaustuloksen saamiseksi ovat mahdolliset häiriöt tunnistettava ja niiden vaikutukset mittaustuloksiin minimoitava. Häiriön poiston epäonnistuminen voi johtaa vaatimuksia
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täyttämättömän kapselin hyväksyntään. Posiva on määrittänyt tarkastuslaitteille mahdolliset
vikaskenaariot sekä niiden tunnistusmekanismit. Indikaattorina tarkastuslaitteiston luotettavuuden arvioinnissa voitaisiin seurata näiden vikojen lukumäärää. (Posiva 2012g, 25)
7.2.3 Monitoroinnin toimenpiderajojen ylitykset
Loppusijoituslaitoksen käyttöaika on yli 100 vuotta, joka antaa mahdollisuuden yrittää todentaa pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvien ilmiöiden alkuvaiheen kehitystä. YVL D.5 -ohjeen mukaan loppusijoituslaitoksen rakentamisen ja käytön aikana on toteutettava tutkimus, testaus- ja valvontaohjelmaa, jonka avulla kerätään turvallisuudelle tärkeää tietoa esimerkiksi kallioperän ominaisuuksista ja vapautumisesteiden toimintakyvystä.

Monitoroitavilla parametreille on tutkimusten tuloksena määritelty luonnolliset vaihteluvälit. Tämän lisäksi osalle parametreistä on määritelty luonnollisen vaihtelun ulkopuolella olevat, mutta kuitenkin vaatimusten sisällä olevat toimenpiderajat, joiden ylitys kertoo epäsuotuisasta kehityskulusta. Toimenpiderajojen avulla muutoksiin voidaan reagoida ennen kuin
parametreihin liittyviä vaatimuksia kohdataan. Tavoitteena on saada tilanne korjatuksi ennen
kuin toimenpiderajan ylityksellä on merkittävää vaikutusta pitkäaikaisturvallisuuteen. Kuvassa 12 on esitetty periaate monitoroitavien parametrien arvojen luokittelusta.

Kuva 12. Periaate monitoroitavien parametriarvojen rajoista, joiden perusteella arvot voidaan luokitella.

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta merkittävimpiä monitoroitavia parametrejä on kokonaisuudessaan seitsemän:
− Pohjaveden pH-arvo
− Pohjaveden kokonaissuolaisuus
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− Pohjaveden sulfidipitoisuus
− Pohjaveden painekorkeus
− Loppusijoitustilan kalliorakojen vedenjohtavuus
− Kallioperän mikroseismiset tapahtumat
− Kalliosiirrokset

Indikaattoreina on mahdollista seurata edellä mainittujen parametrien toimenpiderajojen ylityksien lukumäärää. Indikaattorien arvoon vaikuttaa kuitenkin useita muuttujia, joista yksi
hyvin merkittävä saattaa olla loppusijoitustilojen käytönaikainen laajentaminen. Tämä saattaa jo omalta osaltaan lisätä toimenpiderajojen ylityksiä huomattavasti ja näin ollen toimenpideylityksiin johtavien muiden syiden erittely saattaa osoittautua hankalammaksi. Asiaa
voidaan arvioida paremmin indikaattorin käyttöönoton jälkeen.
7.2.4 Toimenpiderajaylityksien käsittely
Itse toimenpiderajojen ylityksien ohella olisi lisäksi hyödyllistä arvioida, kuinka Posiva käsittelee toimenpiderajaylitykset. YVL D.7 -ohjeen mukaan toimenpiderajojen ylitykset ovat
käsiteltävä ja niiden merkitys pitkäaikaisturvallisuuden kannalta arvioitava. Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta olisi suotavaa, että toimenpiderajaylityksien käsittely olisi sujuvaa,
eikä käsittelemättömiä tapauksia kertyisi liikaa. Näin ollen indikaattorina toimenpiderajaylityksien käsittelyä voitaisiin arvioida seuraamalla avoimien tapausten lukumäärää.
7.2.5 Vapautumisesteiden monitorointi
Ydinjätteen loppusijoituksen ja teknisten vapautumisesteiden asennuksen jälkeisenä aikana
on mahdollista seurata vapautumisesteiden alkutilan kehitystä. Vapautumisesteiden monitorointia voidaan teoriassa loppusijoituslaitoksen käytön aikana tehdä käyttäen joko suoria tai
epäsuoria mittauksia. Suorilla mittauksilla olisi loppusijoituslaitoksen käytön aikana mahdollista mitata esimerkiksi kapselin korroosionopeutta (NEA 2012, 48). Suora monitorointi
saattaa kuitenkin jossain tapauksissa olla haitallista pitkäaikaisturvallisuudelle. Näin ollen
Posiva ei todennäköisesti tule tekemään teknisten vapautumisesteiden suoraa seurantaa,
vaan niiden asentamisen jälkeistä tilaa ja toimintakykyä pyritään todentamaan epäsuorasti
lähialueen olosuhteita seuraamalla (Posiva 2020h).
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Vapautumisesteiden asennuksen jälkeisistä seurantamenetelmistä ei vielä ole tarkkaa tietoa.
Posivan on määrä toimittaa STUKille vapautumisesteiden monitorointia koskevat suunnitelmat käyttölupahakemusaineiston yhteydessä, jolloin yksittäisiä indikaattoreitakin on helpompi laatia. Esimerkkinä seurattavasta parametrista voisi olla loppusijoitustilan lähikallion
lämpötila, jolla voidaan osoittaa, etteivät kallioon syntyvät lämpötilaerot aiheuta tarpeettoman suuria rasituksia. Lisäksi myös näiden indikaattorien osalta voisi olla hyödyllistä valvoa
monitoroinnin ja tulosten käsittelyn sujuvuutta, kuten luvussa 7.2.3 esitetty.
7.2.6 Vapautumisesteiden poikkeamat
YVL D.7 -ohjeen, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet, mukaan pitkäaikaisturvallisuuden kannalta merkittäviä poikkeamia koskevat raportit ovat toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Näiden poikkeamien lukumäärää seuraamalla voidaan
saada kuvaa vapautumisesteiden sekä Posivan toiminnan laadusta liittyen pitkäaikaisturvallisuuteen.

Poikkeamia voi mahdollisesti olla suuri määrä ja erilaisia poikkeamia on monta. Näin ollen
poikkeamat olisi hyvä eritellä vapautumisestekohtaisesti. Täten tietoa voidaan kohdistaa paremmin ja sen käsittely sekä johtopäätösten teko helpottuu. Indikaattoreita voisi näin ollen
olla seuraavat:
− Loppusijoituskapselin poikkeamat
− Bentoniittipuskurin poikkeamat
− Tunnelitäytön poikkeamat
− Kallion poikkeamat.
7.2.7 Turvaluokitellut tarveaineet
Turvaluokitellut tarveaineet (TLTA) ovat kaikki sellaiset loppusijoitustilojen rakentamisessa ja toiminnassa käytetyt materiaalit, jotka eivät kuulu Posivan moniesteperiaatteen teknisiin vapautumisesteisiin tai luonnolliseen ympäristöön. Lisäksi merkittäviin TLT-aineisiin
kuuluvat myös maanpäällisessä toiminnassa käytettävät aineet, jos niiden kulkeutuminen
maanalaisiin tiloihin on mahdollista. (Posiva 2019d, 9)
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Kaikista TLTA:ista, jotka tuodaan loppusijoituslaitokselle, pidetään kirjaa (Posiva 2020a,
78). TLT-aineiden seuraamisen perusteena on niiden mahdollisesti haitallinen vaikutus loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen (Posiva 2019d, 9). Indikaattorina voitaisiin seurata
poikkeamien lukumäärää TLT-aineiden käytössä.
7.2.8 Kallion louhintavaurioiden hallinta
Loppusijoituslaitoksella uusien tunnelien ja reikien louhintaa tullaan suorittamaan koko sen
käyttötoiminnan ajan, eli noin 100 vuotta. Louhintaa on suoritettava hyvin suunnitellusti,
sillä louhinta muuttaa lähikallion ominaisuuksia ja aiheuttaa kallioon louhinnan vauriovyöhykkeitä. Vauriovyöhykkeet voivat yhdessä luonnollisten halkeamien kanssa luoda halkeamaverkoston, joka voi edelleen toimia virtauskanavina pohjavedelle loppusijoitustunneleihin ja -reikiin, sekä kulkeutumisreittinä mahdollisesti vapautuville radionuklideille. (Posiva 2020, 57, 78)

Louhinnan vaikutukset lähikallioon on näin ollen pyrittävä hallitsemaan, jotta niiden merkitys loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle on mahdollisimman pieni. Vauriovyöhykkeen hallinnassa Posiva seuraa useiden eri parametrien arvoja, joille on määritetty tietyt rajaarvot. Laajemmat kuin paikalliset raja-arvojen ylitykset johtavat laatupoikkeamiin, jolloin
louhintaa voidaan tapauskohtaisesti joko jatkaa tai se voidaan keskeyttää kokonaan. Keskeytyneestä louhinnasta laaditaan tapahtumaraportti. Indikaattorina kallion louhintavaurioiden
valvonnassa voidaan seurata näiden poikkeama- ja tapahtumaraporttien lukumäärää.
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8

EHDOTUS KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN
VALVONNAN TURVALLISUUSINDIKAATTOREISTA

Tässä luvussa esitetään ehdotus STUKin Posivan valvontaan tarkoitetusta indikaattorijärjestelmästä. Ehdotuksessa hyödynnetään STUKin olemassa olevan indikaattorijärjestelmän rakennetta ja siihen pyritään valitsemaan aiemmissa luvuissa esitetyistä indikaattoreista ne,
jotka ovat kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvontaan olennaisimmat. Toisaalta indikaattoreita pyritään valitsemaan mieluummin enemmän kuin vähemmän. Laitoksen käytön
alkaessa ja sen aikana indikaattorien toimivuutta voidaan arvioida paremmin ja indikaattorijärjestelmään voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

Yleiskuva valmiista indikaattorijärjestelmästä on esitetty liitteessä 1. Laitoksen käytön strategiset ja yleistason indikaattorit ovat esitetty liitteessä 2 ja laitoksen ylläpidon ja parantamisen strategiset sekä yleistason indikaattorit liitteessä 3. Kaikki yksittäiset indikaattorit selitteineen ovat esitetty liitteessä 4.

8.1 Tuotanto
Tuotanto-osa-alue jakaantuu suoraan yksittäisiin indikaattoreihin. Työssä on aiemmin esitetty luvuissa 5.1, 6.2.1 ja 7.1.4 yhteensä seitsemän indikaattorit, jotka soveltuvat seuraamaan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen tuotantoa. Lisäksi usea näistä on mahdollista
määrittää erikseen kapselointilaitokselle ja loppusijoituslaitokselle, ja täten tuotannon osaalueesta voi helposti tulla liian iso.

Tässä ehdotuksessa olennaisimmiksi tuotannon indikaattoreiksi nähdään seuraavat:
− Tuotannon käyttökerroin
− Tuotannon katkot kapselointilaitoksella
− Tuotannon katkot loppusijoituslaitoksella
− Vioista aiheutuneet menetykset kapselointilaitoksella
− Vioista aiheutuneet menetykset loppusijoituslaitoksella

Tuotannon käyttökertoimella seurataan tietyllä tarkastelujaksolla tuotettujen kapselien määrää suhteessa siihen kapselien määrään, joka olisi voitu tuottaa, jos laitos olisi toiminut
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kyseisellä ajanjaksolla sille määritellyllä tuotantotahdilla. Indikaattorilla on tärkeä rooli tuotannon arvioinnissa ja sen tavoitteena on antaa hyvä yleiskuva laitoksen tuotannon ja täten
laitoksen toiminnan sujuvuudesta.

Tuotannon katkojen seuraamisessa olennaisempaa on sisäisten ja ulkoisten katkojen sijaan
erittely kapselointilaitoksella ja loppusijoituslaitoksella tapahtuviin katkoihin. Ulkoisia katkoja ei ole suuri määrä ja näiden seuraaminen yksittäisenä indikaattorina saattaa olla huono
vaihtoehto, kun indikaattorien määrä pyritään pitämään maltillisena. Lyhyet ulkoiset katkot
eivät myöskään vaikuta kuin kapselointilaitokseen olettaen, että kapselivarastossa on valmiita kapseleita loppusijoitettavaksi. Jos tuotannon katkojen kokonaismääräkin on hyvin
pieni, voidaan nämä kaksi indikaattoria myöhemmin yhdistää. Tavoitteena laitoskohtaisien
katkojen seurannassa on joka tapauksessa arvioida yleisesti laitoksen toimintaa sekä järjestelmien ja komponenttien ylläpitoa ja käytettävyyttä. Indikaattorilla voidaan tunnistaa sellaisia prosessin vaiheita, joissa toistuvasti tapahtuu tuotannon katkoihin johtavia häiriöitä ja
täten myös valvontaa voidaan tarvittaessa kohdistaa tarkasti.

Viimeisenä indikaattorina seurataan vioista aiheutuneita menetyksiä. Indikaattorin tavoitteena on seurata miten tuotannon katkot ovat vaikuttuneet valmiiden kapselien tuotantoon ja
niiden loppusijoitukseen. Tästä syystä, kuten katkojen seurannassakin, ovat indikaattorit eritelty kapselointilaitokselle ja loppusijoituslaitokselle. Lisäksi nämäkin indikaattorit on mahdollista yhdistää, jos todetaan, että indikaattorit tuottavat vain vähän tietoa.

8.2 Laitoksen käyttö
8.2.1 Yleistason indikaattorit
STUKin ydinvoimalaitoksien valvontaan käytettävässä indikaattorijärjestelmässä ylemmän
tason indikaattori laitosten käyttö jakaantuu seuraaviin yleistason indikaattoreihin: reaktoriturvallisuus, säteilysuojelu, laitos- ja henkilöturvallisuus, ydinmateriaalivalvonta, voimalaitosjätteet ja valmiusjärjestelyt. Kapselointi- ja loppusijoituksen valvonnan indikaattorijärjestelmään voidaan näistä yleistason indikaattoreista ottaa käyttöön kaikki, sillä jokainen
niistä sisältää sellaisia yksittäisiä indikaattoreita, jotka ovat olennaisia minkä tahansa ydinlaitoksen valvonnassa.
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Reaktoriturvallisuus ja voimalaitosjätteet eivät nimensä puolesta sovi ydinjätelaitoksen valvontaan, joten ne nimetään uudelleen käyttöturvallisuudeksi ja laitosjätteiksi. Lisäksi uudeksi yleistason indikaattoriksi lisätään pitkäaikaisturvallisuus. Laitoksen käyttö jakaantuu
näin ollen yleistason indikaattoreiksi kuvan 13 mukaisesti.
Laitoksen käyttö

Käyttöturvallisuus

Säteilysuojelu

Laitos- ja
henkilöturvallisuus

Ydinmateriaalivalvonta

Laitosjätteet

Valmiusjärjestelyt

Pitkäaikaisturvallisuus

Kuva 13. Laitoksen käytön jakautuminen yleistason indikaattoreihin.

8.2.2 Strategiset ja yksittäiset indikaattorit
Käyttöturvallisuus-osa-alueen strategisiksi indikaattoreiksi valitaan samat kuin ydinvoimalaitoksilla reaktoriturvallisuudessa: käyttötapahtumat, TTKE:n noudattaminen, onnettomuusriski, turvallisuusjärjestelmät ja rakenteellinen eheys.

Käyttötapahtumissa indikaattoreina käytettäisiin seuraavia luvussa 5.2.1 kuvaillun mukaisia
indikaattoreita:
− Käyttötapahtumaraporttien lukumäärä
− Suoja-automaation käynnistymisien lukumäärä
− Riskin kannalta merkittävien tapahtumien lukumäärä.

Indikaattorien avulla voidaan arvioida laitoksen yleistä riskitasoa sekä laitoksella sattuvien
mahdollisesti turvallisuusjärjestelmiä vaativien tapahtumien vakavuutta sekä frekvenssiä.
Indikaattoritietoja tarkastellessa tavoitteena on edelleen tunnistaa ja eritellä yksittäisiä usein
tapahtuvia häiriöitä sekä muita tapahtumia ja täten kohdistaa valvontaa asianmukaisesti.

TTKE:n noudattamisessa seurattava indikaattori poikkeamat TTKE:sta on olennainen myös
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnassa ja sisällytetään sellaisenaan indikaattorijärjestelmään. Indikaattorin tavoitteena on seurata TTKE:n noudattamista sekä tunnistettuja
tarvetilanteita poiketa TTKE:sta, josta voidaan tehdä myös johtopäätöksiä TTKE:n asianmukaisuudesta.
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Onnettomuusriskin osalta indikaattorina seurataan ydinvoimalaitoksien tapaan PRA:han perustuvaa riskiä vakavalle ydinpolttoaineen vaurioitumiselle. Indikaattorin tavoitteena on antaa käsitys laitoksen riskitasosta ja sen kehityksestä. Kuten aiemmin mainittu, on indikaattorin päivitysfrekvenssi epäselvä, mutta sitä päivitettäisiin joka tapauksessa samaan tahtiin
kuin PRA:ta.

Turvallisuusjärjestelmien osalta indikaattoreita on valittavissa kolme. Indikaattorien jakautuessa edelleen eri turvallisuusjärjestelmille, saattaa niitä olla tarpeettomankin monta. Lähtökohtaisesti ne olisi kuitenkin perusteltua ottaa käyttöön ja laitoksen käytön alettua arvioida
tarkemmin niiden hyödyllisyyttä.

Turvallisuusjärjestelmien valvontaan valitaan täten seuraavat lukujen 5.2.3, 6.2.2 ja 6.2.3
mukaiset indikaattorit, joiden tavoitteena on arvioida turvallisuusjärjestelmien kuntoa ja sen
kehittymistä.:
− Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyys
− Säteilymittausjärjestelmien epäkäytettävyys
− Suoja-automaatiojärjestelmän epäkäytettävyys
− Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä
− Säteilymittausjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä
− Suoja-automaatiojärjestelmän epäkäytettävyyksien lukumäärä
− Turvallisuusjärjestelmien viat
− Säteilymittausjärjestelmien vikojen lukumäärä
− Suoja-automaatiojärjestelmän vikojen lukumäärä
− Ilmastointijärjestelmien vikojen lukumäärä

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella rakenteellisen eheyden osalta esitetään tässä työssä
seurattavaksi käsittelykammion sekä loppusijoituskapselin tiiveyttä. Polttoaineen tiiveyden
seurannassa ongelmana on tapahtumalle varsin harvinaiseksi PRA:ssa arvioitu frekvenssi ja
tämän seurauksena indikaattorin mahdollinen hyödyttömyys. Rakenteellista eheyttä seurataan näin ollen seuraavilla indikaattoreilla:
− Käsittelykammion tiiveys
− Käsittelykammion vuotojen lukumäärä
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− Loppusijoituskapselin tiiveys
− Sisäkannen tiiveys
− Sisäkannen vuotojen lukumäärä
− Kuparikannen tiiveys
− Hyväksymisrajat ylittävien NDT-mittaustulosten lukumäärä

Käsittelykammion tiiveyttä seuraavan indikaattorin tavoitteena on arvioida, kuinka onnistunutta siirtosäiliöiden ja kapselien telakointi on käsittelykammioon ja mahdollistaa valvonnan
asianmukainen kohdistaminen. Näin saadaan kuvaa käsittelytoiminnan turvallisuudesta ja
voidaan välttyä esimerkiksi tilanteilta, joissa kammion alipaineen menetyksen seurauksena
ilmavirtaus kääntyisi muun valvonta-alueen puolella ohittaen suodatuksen.

Loppusijoituskapselien tiiveyden seurannan indikaattorien tavoitteena on arvioida kuinka
sujuvasti kapselien sulkemiseen liittyvät prosessivaiheet sujuvat, jolloin valvontaa voidaan
tarvittaessa kohdistaa oikein. Indikaattoreilla voidaan myös osaltaan arvioida loppusijoituksen suotuisan alkutilan saamista, sillä suuri määrä NDT-hyväksymisrajat ylittäviä mittaustuloksia saattaa myös johtaa kasvaneeseen todennäköisyyteen sellaisille pienille hitsivirheille, jotka saattavat jäädä helpommin havaitsematta. Tällaisilla virheillä saattaisi edelleen
olla vaikutusta kapselien kestävyyteen.

Säteilysuojelun osalta valvotaan ydinvoimalaitosten tapaan säteilyaltistusta sekä päästöjä.
Tämän lisäksi uutena strategisena indikaattorina seurataan kontaminaatiota. Päästöjä seurataan samanlaisesti kuin ydinvoimalaitoksilla, eli luvussa 5.3.2 esitetyillä indikaattoreilla.

Säteilyaltistuksen valvontaan ehdotetaan käytettäväksi seuraavia indikaattoreita:
− Kollektiivinen säteilyannos (kapselointivaihe ja huoltovaihe)
− Kollektiivinen säteilyannos suhteessa kapselien tuotantotavoitteeseen
− Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo
− Odottamattomat säteilyannokset

Kollektiivisella säteilyannoksella saadaan yleiskuvaa laitoksella tapahtuvan säteilyaltistuksen tasosta ja sitä seurattaisiin erikseen laitoksen kapselointivaiheessa ja näiden välisenä
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aikana. Kummallekin tarkastelujaksolle tulee lisäksi määritellä omat kynnysarvonsa tarkastelujaksojen eri luonteen takia. Tämä jätetään kuitenkin tehtäväksi myöhemmin, kun kynnysarvot voidaan paremmin määrittää dataan perustuen.

Tämän lisäksi uusina indikaattoreina säteilyaltistuksen valvonnassa ovat kollektiivinen säteilyannos suhteessa kapselien tuotantotavoitteeseen sekä odottamattomat säteilyannokset.
Näistä ensimmäisen indikaattorin tavoitteena on mahdollistaa parempi vertailu säteilysuojelun tasossa eri vuosien välillä, kun kapselointitoiminnan määrä vaihtelee. Odottamattomien
säteilyannoksien seurannalla arvioidaan laitoksen prosessia ja voidaan tunnistaa sellaisia
vaiheita, jotka toistuvasti johtavat odottamattomiin ja mahdollisesti tarpeettomiin säteilyannoksiin. Tavoitteena on edelleen kohdentaa valvontaa tarkoituksenmukaisesti.

Kontaminaationhallintaa seurataan seuraavilla indikaattoreilla:
− Käsittelykammion kontaminaatio
− Poikkeamat valvonta-alueen tilojen kontaminaatiotasoissa.

Käsittelykammion kontaminaation seurannan tavoitteena on varmistaa käsittelykammion
hyvä ja säännöllinen dekontaminointi. Näin voidaan välttyä tarpeettoman suurilta säteilyannoksilta ja kontaminaation pinttymiseltä, jota voi tapahtua puutteellisen tai epäsäännöllisen
puhdistuksen seurauksena. Kontaminaationhallinnassa seurataan tämän lisäksi poikkeamien
lukumäärää valvonta-alueen määritellyistä kontaminaatiotasoista, jonka tavoitteena on arvioida kontaminaationhallinnan onnistumista ja mahdollistaa valvonnan tarkka kohdentaminen.

Valmiusjärjestelyjen osalta Posiva hyödyntää merkittävästi TVO:n olemassa olevia resursseja ja infrastruktuuria muun muassa valvonta- ja mittausjärjestelmien, koulutuksen, harjoittelun ja hälytyskeskustoimintojen osalta. Lisäksi TVO:lla ja Posivalla on yhteinen valmiuskeskus. Näin ollen laaja TVO:n sekä Posivan valmiustoiminnan seuraaminen johtaisi usean
identtisen indikaattorin käyttöön. Tämän lisäksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella tapahtuvat pahimmatkin onnettomuudet ovat lievempiä, kuin ydinvoimalaitoksilla, eikä näissäkään onnettomuuksissa ole tarvetta nopeille toimenpiteille.
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Näin ollen moni valmiusjärjestelyihin liittyvistä indikaattoreista voidaan suoraan jättää pois.
Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen indikaattorijärjestelmässä seurattaisiin vain seuraavia
indikaattoreita, joiden tavoitteena on varmistaa valmiustilanteisiin tarvittavan osaamisen ylläpito:
− Koulutuksiin osallistuminen
− Harjoituksiin osallistuminen.

Laitosjätteiden valvonnassa olennaisinta on jätteiden määrä ja niiden kokonaisaktiivisuus.
Kuten aiemmin mainittu luvussa 5.6., jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen siirtyessä
TVO:lle ei näitä ole järkevää seurata toiseen kertaan lisäten tarpeettomasti indikaattorien
käsittelyyn tarvittavaa työtä. Olennaisiksi indikaattoreiksi nähdään tässä ehdotuksessa seuraavat:
− Radioaktiivisen laitosjätteen määrän ja valmiiden kapselien suhde
− Valvonnasta vapautetun ja käsittelyyn siirretyn jätteen määrän suhde
− Radioaktiivisten laitosjätteiden kokonaisaktiivisuuden ja valmiiden kapselien suhde

Kapselointilaitoksella radioaktiivisen jätteen syntypaikkoja ovat periaatteessa vain käytetyn
polttoaineen käsittelykammio ja dekontaminointikeskus. Käsittelykammiossa radioaktiivista jätettä voi syntyä crudin irtoamisesta tai fissiotuotteiden vuodosta. Suurin osa näiden
aktiivisuudesta päätyy nestemäiseksi jätteeksi ylläpito- ja dekontaminointitoiminnan aikana.
Laitoksen tuottaman radioaktiivisen jätteen määrä on siis hyvin riippuvainen muun muassa
laitoksella käsitellyn polttoaineen määrästä. Tästä syystä on hyödyllistä seurata jätteen määrää suhteessa tuotettujen kapselien määrään. Indikaattorin avulla voidaan paremmin arvioida
kertyviä jätemääriä toisiinsa, kun tuotettujen kapselien määrä vaihtelee. (Paunonen et al.
2012, 3)

Valvonnasta vapautetun ja TVO:lle käsittelyyn siirretyn jätteen suhdetta seuraamalla voidaan arvioida, kuinka suuri osa laitoksella syntyvästä jätteestä on radioaktiivisen jätteen kynnysarvot ylittävää ja kuinka paljon valvonnasta vapautettua jätettä laitoksella kertyy yleisesti
sekä suhteessa radioaktiiviseen jätteeseen. Indikaattorin tavoitteena on saada kuvaa laitoksen
jätteiden syntyyn liittyvästä toiminnasta.
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Laitosjätteen kokonaisaktiivisuutta seuraamalla voidaan yleisellä tasolla arvioida laitoksella
syntyvän jätteen aktiivisuutta ja näin ollen aktiivista jätettä synnyttävää toimintaa. Kun se
suhteutetaan myös valmiiden kapseleiden määrään, saadaan vuosittaisista eroista vertailukelpoisempia, jos tuotannon määrä vaihtelee.

Pitkäaikaisturvallisuus jakaantuu seuraaviin strategisiin indikaattoreihin: polttoaineen kuivaus, loppusijoituskapselin tarkastuslaitteisto, monitorointi, vapautumisesteet, turvaluokitellut tarveaineet ja kallion louhintavauriot. Yksittäisinä indikaattoreina käytetään luvussa 7.2
esitettyjä indikaattoreita, joita ei tässä esitetä uudelleen.

Laitos- ja henkilöturvallisuuden sekä ydinmateriaalivalvonnan indikaattorit pidetään tässä
ehdotuksessa muuttumattomina niistä, jotka esitettiin aiemmin luvuissa 5.4 ja 5.5. Indikaattorit ovat hyvin olennaiset myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käytössä, eikä uusille
indikaattoreille näillä osa-alueilla nähdä tarvetta.

8.3 Laitoksen ylläpito ja parantaminen
8.3.1 Strategiset indikaattorit
Laitosten ylläpito- ja parantaminen jakaantuu ydinvoimalaitosten valvonnassa viiteen strategiseen indikaattoriin: kunnossapito- ja muutostyöt, TTKE-laitteiden vikaantuminen, varaosat, käyttökokemukset ja laitoksen parantaminen. Jokainen näistä strategisista indikaattoreista on merkittävä myös Posivan valvonnassa ja näin ollen nämä sisällytetään suoraan
myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnan indikaattorijärjestelmään. Täten laitoksen ylläpito- ja parantaminen jakaantuu strategisiin indikaattoreihin kuvan 14 mukaisesti.
Laitoksen ylläpito ja
parantaminen

Kunnossapito- ja
muutostyöt

TTKE-laitteiden
vikaantuminen

Varaosat

Käyttökokemukset

Kuva 1411. Laitoksen ylläpidon ja parantamisen jakautuminen strategisiin indikaattoreihin.

Laitoksen parantaminen
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8.3.2 Yksittäiset indikaattorit
Kunnossapito- ja muutostyöt sekä TTKE-laitteiden vikaantuminen ovat hyvin olennaisia asioita minkä tahansa ydinlaitoksen valvonnassa. Näin ollen näiden osa-alueiden indikaattoreista sisällytetään kaikki myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnan indikaattorijärjestelmään. Näiden osa-alueiden indikaattorit ovat esitetty aiemmin luvuissa 5.8 ja 5.9.
Kunnossapito- ja muutostyöt -osa-alueen yksittäisten indikaattorien tavoitteena on antaa kuvaa laitoksen kunnosta ja kunnossapitostrategiasta. TTKE-laitteiden vikaantumisen indikaattorien tavoitteena on toisaalta arvioida laitoksen laitteiden kunnon kehitystä sekä kunnossapitotoiminnan resursseja ja tehokkuutta.

Varaosien seurannan indikaattoreilla tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin vikatilanteisiin
on varauduttu. Toisin kuin ydinvoimalaitoksilla, kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella varaosien riittävyydellä ei ole yhtä merkittävää vaikutusta ydinturvallisuuteen. Varaosapuutteet voivat kuitenkin vaikuttaa huoltotöiden toteutumiseen, eikä kapselointiprosessin olisi
myöskään suotuisaa keskeytyä pitkiksi ajoiksi. Näistä syistä varaosia seurataan myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen indikaattorijärjestelmässä. Indikaattoreina seurataan siis
seuraavia:
− Varaosatilanne kunnossapitoluokittain
− Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt kunnossapitoluokittain.

Käyttökokemukset ja niiden hyödyntäminen ovat merkittävä osa kaikkien ydinlaitosten toimintaa. Posivan laitoksen tapauksessa etenkin sisäisten käyttökokemusten hyödyntäminen
tulee olemaan olennaista, sillä laitoksen ollessa ensimmäinen laatuaan, saatetaan useita laitosparannuksiin johtavia käyttökokemuksia todeta heti laitoksen käytön alkuvaiheessa. Täten niiden hyödyntämistä on tärkeää seurata.

Kuten mainittu luvussa 5.11, saattaa tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien saatavuus olla
huono ja niiden hyödyntämisen tulkinta osoittautua hankalaksi. Tästä huolimatta ulkoisia
käyttötapahtumia seuraavien indikaattorien käyttö on perusteltua aloittaa heti, sillä vaikka
sisäiset käyttökokemukset saattavatkin olla etenkin laitoksen käytön alussa merkittävämpiä,
voivat ulkoisetkin käyttökokemukset johtaa merkittäviin laitosparannuksiin. Täten niiden
läpikäynti on aiheellista aloittaa heti. Myös trendianalyysin takia tietoa on hyvä alkaa kerätä
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jo laitoksen käytön alusta lähtien. Indikaattorien tavoitteena on arvioida, miten käyttökokemustoimintaa hyödynnetään.

Samoin perustein kuin käyttökokemuksien seuranta, on laitoksen parantamisen seuranta tärkeää. Vaikka laitoksen parantaminen on erityisen merkittävää laitoksen vanhetessa, on indikaattoritietoa hyvä alkaa senkin osalta keräämään heti. Laitoksen elinkaaren alkuvaiheessa
saattaa olla tarvetta useille laitosparannuksille esimerkiksi kerääntyneen käyttökokemuksen
takia ja näin ollen niiden seuranta on myös olennaista heti käytön alusta lähtien. Laitoksen
parantamista seurataan indikaattorilla laitoksen ylläpito- ja muutosinvestointien määrä.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Posivan ydinjätelaitoksen valvontaan saatiin muodostettua ehdotus indikaattorijärjestelmästä. Suuri osa STUKin olemassa olevista indikaattoreista voitiin ottaa suoraan tai muokkauksen jälkeen käyttöön myös kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuuden
valvontaan, sillä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisimmat asiat ovat kaikilla ydinlaitoksilla pääasiassa samankaltaisia. Tarvetta oli kuitenkin myös joillekin uusille käyttöturvallisuuden indikaattoreille. Loppusijoituslaitokselle kehitettiin myös täysin uusi joukko indikaattoreita, joilla loppusijoitustoimintaa ja teknisten vapautumisesteiden suunnitteluperusteiden mukaisen alkutilan saamista voidaan luotettavasti arvioida.

Indikaattorijärjestelmään valittiin tarkoituksellisesti useampi indikaattori kuin mille saattaisi
olla tarve, sillä uusien indikaattorien hyödyllisyyttä yleisesti sekä erityisemmin kapselointija loppusijoituslaitoksen käytössä ei voida täysin arvioida pelkästään teoriassa. Näin ollen
tarvittua useampaa indikaattoria on perusteltua seurata laitoksen käytön alussa ja indikaattorijärjestelmä tulee myös vaatimaan jatkokehitystä, kun indikaattorien hyödyllisyyttä voidaan paremmin arvioida perustuen niiden tuottamaan dataan.

Kokonaisuudessaan yksittäisten indikaattorien määrä nousi ydinvoimalaitoksien indikaattorijärjestelmään verrattuna kahdella: 73 indikaattorista 75 indikaattoriin. Indikaattorien lukumäärä pysyi siis samalla tasolla ydinvoimalaitosten valvonnan kanssa. Suuren lisäyksen indikaattorien määrään toi pitkäaikaisturvallisuutta seuraava osa-alue, joka on indikaattorijärjestelmässä hyvin olennainen. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnitelmien edelleen
tarkentuessa käyttölupahakemusvaiheessa, voi pitkäaikaisturvallisuuden osa-alueella olla
tarpeellista määrittää vielä joitain indikaattoreita liittyen esimerkiksi luvussa 7.2.5 mainittuihin teknisten vapautumisesteiden monitorointiin.

Indikaattorijärjestelmää on kuitenkin myös mahdollista sekä todennäköisesti tarpeellistakin
keventää tulevaisuudessa. Indikaattorijärjestelmän kevennystä voidaan perustella esimerkiksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen alhaisemmalla riskitasolla sekä pienemmällä laitoskoolla. Lisäksi Posiva on organisaationa huomattavasti pienempi kuin ydinvoimalaitosten
luvanhaltijaorganisaatiot, joiden omistamien ydinvoimalaitosten valvontaa varten on
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STUKin indikaattorijärjestelmässä vähemmän indikaattoreita kuin tämän ehdotuksen Posivan valvonnan indikaattorijärjestelmässä.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen indikaattorijärjestelmässä tärkeimmiksi osa-alueiksi
voidaan luokitella muun muassa käyttötapahtumat, säteilysuojelu ja pitkäaikaisturvallisuus.
Pitkäaikaisturvallisuus sekä säteilysuojelu ovat toisaalta myös hyvin isoja osa-alueita ja sisältävät yhteensä 28 indikaattoria. Muita isoja osa-alueita ovat esimerkiksi turvallisuusjärjestelmät, kunnossapito- ja muutostyöt sekä TTKE-laitteiden vikaantuminen. Indikaattorijärjestelmää kevennettäessä saattavat esimerkiksi nämä osa-alueet olla kokonsa takia sellaisia, joiden kohdalla valvontaa voidaan keventää ilman, että sillä olisi merkittävää vaikutusta
valvonnan tasoon.

Indikaattorijärjestelmän vähemmän tärkeitä osa-alueita voitaisiin sanoa olevan muun muassa varaosat, valmiusjärjestelyt ja mahdollisesti tuotanto sekä laitosjätteet. Esimerkiksi laitosjätteet on osa-alueena sellainen, josta indikaattoreita voidaan myöhemmin karsia, jos syntyvien jätteiden määrät ovat hyvin vähäisiä ja nähdään, ettei niiden seuranta tuota valvonnan
kannalta hyödyllistä tietoa. Muiden mainittujen alhaisemman prioriteetin omaavien osa-alueiden kohdalla indikaattoreita voidaan myös karsia tai esimerkiksi tuotannon tapauksessa
yhdistellä, jolloin työkuormaa saadaan hieman kevennettyä.

Joka tapauksessa karsittavia indikaattoreita voidaan laitoksen käytön alkaessa määrittää paremmin. Lisäksi, jos uudet esimerkiksi turvallisuusjärjestelmiä seuraavat indikaattorit osoittautuvat hyödyllisiksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnassa, voidaan niitä mahdollisesti hyödyntää myös ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvonnassa.
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10 YHTEENVETO
Tässä diplomityössä haluttiin selvittää, miten olemassa olevia ydinvoimalaitoksille tarkoitettuja indikaattoreita voidaan hyödyntää Posiva Oy:n rakentamilla ydinjätelaitoksilla. Lisäksi kehitettiin loppusijoituslaitoksen valvontaan sopivia indikaattoreita, joilla voidaan varmentaa loppusijoituksen täyttävän sille määritellyt suunnitteluperusteet.

Tutkimusta lähdettiin suorittamaan keskittyen STUKin kehittämiin ydinvoimalaitosten valvonnan indikaattoreihin, sillä olisi suotavaa, mikäli moni jo olemassa olevista STUKin indikaattoreista olisi hyödynnettävissä Posivan ydinjätelaitokselle. Näin vältyttäisiin suurelta indikaattorien kokonaismäärältä. Indikaattorit käytiin läpi yksityiskohtaisesti ja niiden käytettävyyden potentiaali arvioitiin perustellen. Indikaattoreista suurin osa todettiin suoraan tai
hieman muokattuna sopiviksi Posivan ydinjätelaitoksen käyttötoiminnan turvallisuuden valvontaan ja muiden valvontatoimien kohdentamiseen.

STUKin indikaattorien lisäksi työssä esitettiin IAEA:n kehittämästä ydinvoimalaitosten valvonnan indikaattorijärjestelmästä joitakin uusia indikaattoreita pääasiassa kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuuden arviointiin. IAEA:n indikaattorijärjestelmästä
saadut indikaattorit liittyivät pääasiassa laitoksen tuotannon ja turvallisuusjärjestelmien seurantaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen valvontaan ei valmiita indikaattoreita löytynyt.
Näin ollen kehitettiin uusia indikaattoria, joilla loppusijoitustoiminnan laatu ja vapautumisesteiden alkutilan vaatimustenmukaisuus voidaan varmentaa. Loppusijoituksen seurantaan
kehitettyjen indikaattorien suurimmiksi osa-alueiksi muodostuivat loppusijoitustilojen monitoroinnin toimenpiderajaylitysten sekä vapautumisesteiden poikkeamien seuranta. Monitoroinnissa seurattavaksi parametreiksi valikoituivat muun muassa pohjaveden pH-arvo, kokonaissuolaisuus ja loppusijoitustilan kalliorakojen vedenjohtavuus.

Ydinjätelaitoksen valvontaan soveltuviksi todetuista indikaattoreista valittiin olennaisimmat
ja niistä kehitettiin indikaattorijärjestelmä käyttäen hyödyksi jo olemassa olevan STUKin
indikaattorijärjestelmän rakennetta. Indikaattorijärjestelmän vanhat osa-alueet pysyivät samoina, mutta näiden osa-alueiden joitakin yksittäisiä, ydinjätelaitoksen valvontaan
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soveltumattomia indikaattoreita jätettiin pois. Tämän lisäksi järjestelmään tehtiin joitakin
kosmeettisia muutoksia, jotta tulevaisuudessa vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä ydinvoimalaitosten indikaattorijärjestelmään liittyen.

Indikaattorien tutkinta onnistui hyvin vaikka mielekästä olisi ollut ydinteollisuutta laaja-alaisempi katsaus indikaattoreihin. Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnan indikaattorijärjestelmästä saatiin laaja ja turvallisuutta voidaan täten valvoa ja valvontaa edelleen kohdentaa asianmukaisesti. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttötoiminnan ja
indikaattoritiedon keruun alkaessa voidaan tarkemmin määrittää, mitkä indikaattoreista ovat
käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuuden seurantaan sopivia ja mitkä eivät tuota turvallisuuden
kannalta hyödyllistä tietoa. Näin ollen indikaattorijärjestelmä todennäköisesti tarvitsee jonkin verran jatkokehitystä, kun sitä aletaan käyttämään.
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Laitoksen ylläpidon ja parantamisen indikaattorit
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Yksittäiset indikaattorit ja niiden selitteet
Indikaattori

Selite

Tuotanto
Tietyssä ajanjaksossa tuotettujen kapselien lukumäärä suhteessa siihen lukumääTuotannon käyttökerroin

rään, joka olisi voitu tuottaa laitoksen toimiessa sille määritellyllä tuotantotahdilla.

Tuotannon katkot kapselointilaitoksella

Tuotannon katkojen lukumäärä kapselointilaitoksella

Tuotannon katkot loppusijoituslaitoksella

Tuotannon katkojen lukumäärä loppusijoituslaitoksella

Vioista aiheutuneet menetykset kapselointilaitoksella

Vikojen seurauksena tuottamatta jääneiden kapselien lukumäärä

Vioista aiheutuneet menetykset loppusijoituslaitoksella

Vikojen seurauksena loppusijoittamatta jääneiden kapselien lukumäärä

Käyttöturvallisuus
Käyttötapahtumaraporttien määrä

STUKille tiedoksi toimitettavien laitostapahtumien lukumäärä

Suoja-automaation käynnistymiset

Suoja-automaation käynnistymisien lukumäärä

Riskin kannalta merkittävät tapahtumat

Merkittävän tapahtumaketjun mahdollisesti käynnistävien tapahtumien lukumäärä

Poikkeamat TTKE:sta

TTKE:sta poikkeamien lukumäärä.

Onnettomuusriski

PRA:han perustuva ydinpolttoaineen vakavan vaurioitumisen riski

Säteilymittausjärjestelmien epäkäytettävyys

Järjestelmän epäkäytettävyysajan ja käytettävyysvaatimuksena olevan ajan suhde.

Suoja-automaatiojärjestelmän epäkäytettävyys

Järjestelmän epäkäytettävyysajan ja käytettävyysvaatimuksena olevan ajan suhde.

Säteilymittausjärjestelmien epäkäytettävyyksien lukumäärä

Järjestelmän epäkäytettävyyskertojen lukumäärä.

Suoja-automaatiojärjestelmän epäkäytettävyyksien lukumäärä

Järjestelmän epäkäytettävyyskertojen lukumäärä.

Säteilymittausjärjestelmien vikojen lukumäärä

Havaittujen vikojen lukumäärä säteilymittausjärjestelmissä.

Suoja-automaatiojärjestelmän vikojen lukumäärä

Havaittujen vikojen lukumäärä suoja-automaatiojärjestelmässä.

Ilmastointijärjestelmien vikojen lukumäärä

Havaittujen vikojen lukumäärä ilmastointijärjestelmissä.
Tietyn suuruisten vuotojen lukumäärä käsittelykammiossa (kynnysarvo määritetään

Käsittelykammion tiiveys

myöhemmin)

Loppusijoituskapselin sisäkannen tiiveys

Loppusijoituskapselin vuotavien sisäkansiasennusten lukumäärä

Loppusijoituskapselin ulkokannen tiiveys

Hyväksymisrajat ylittävien NDT-mittaustulosten lukumäärä

Liite IV,2

Indikaattori

Selite

Säteilysuojelu
Kollektiivinen säteilyannos (kapselointivaihe ja huoltovaihe)

Työntekijöiden kollektiivinen säteilyaltistus eritellysti kapselointi- ja huoltovaiheessa.

Kollektiivinen säteilyannos suhteessa kap-

Työntekijöiden kollektiivinen säteilyaltistus suhteutettuna tietyllä ajanjaksolla määritel-

selien tuotantotavoitteeseen

tyyn kapselien tuotantotavoitteeseen.

Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo

Työntekijöiden saamien 10 suurimman säteilyannoksen keskiarvo.
Tapahtumaraporttien lukumäärä, jossa työntekijä on saanut odottamattoman sätei-

Odottamattomat säteilyannokset

lyannoksen.

Käsittelykammion kontaminaatio

Käsittelykammion 10 suurimman kontaminaatiotason keskiarvo.

Poikkeamat valvonta-alueen tilojen kontaminaatiotasoissa

Poikkeamien lukumäärä valvonta-alueen tiloille määritellyistä kontaminaatiotasoista.

Jalokaasujen päästöt ilmaan

Jalokaasupäästöt ilmaan mitattuna Becquerelleissä (Bq).

Jodi-isotooppien päästöt ilmaan

Jodi-isotooppipäästöt ilmaan mitattuna Becquerelleissä (Bq).

Aerosolien päästöt ilmaan

Aerosolinuklidipäästöt ilmaan mitattuna Becquerelleissä (Bq).

Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt veteen

Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt ilmaan mitattuna Becquerelleissä (Bq).

Ympäristön altistuneimman henkilön las-

Laitoksen päästötietoihin ja meteorologisiin mittauksiin perustuva ympäristössä olevan

kennallinen annos

altistuneimman henkilön laskennallinen säteilyannos mikrosieverteissä (µSv).

Valmiusjärjestelyt
Viimeisen vuoden aikana kertauskoulutukseen osallistuneen valmiushenkilöstön proKoulutuksiin osallistuminen

senttiosuus.
Viimeisen kolmen vuoden aikana valmiusharjoituksiin osallistuneen valmiushenkilöstön

Harjoituksiin osallistuminen

prosenttiosuus.

Laitosjätteet
Radioaktiivisen laitosjätteen määrän ja

Laitoksella syntyneen radioaktiivisen jätteen määrä (m3) suhteessa tuotettujen kapse-

valmiiden kapselien suhde

lien lukumäärään.

Valvonnasta vapautetun ja käsittelyyn siir-

Radioaktiivisuuden kynnysarvon alle jäävän valvonnasta vapautetun jätteen sekä radio-

retyn jätteen määrän suhde

aktiivisen jätteen määrän suhde.

Radioaktiivisen laitosjätteen kokonaisaktii- Radioaktiiviseksi määritetyn laitosjätteen kokonaisaktiivisuuden suhde tuotettujen kapvisuuden ja valmiiden kapselien suhde

selien lukumäärään.

Liite IV,3

Indikaattori

Selite

Pitkäaikaisturvallisuus
Polttoaineen kuivauksen poikkeamat

Poikkeamien lukumäärä polttoaineen kuivauksessa.

Loppusijoituskapselin tarkastuslaitteiston viat

Havaitut viat loppusijoituskapselin tarkastuslaitteistossa.

Pohjaveden pH-arvo

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä pohjaveden pH-arvossa.

Pohjaveden kokonaissuolaisuus

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä pohjaveden kokonaissuolaisuudessa.

Pohjaveden sulfidipitoisuus

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä pohjaveden sulfidipitoisuudessa.

Pohjaveden painekorkeus

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä pohjaveden painekorkeudessa.

Loppusijoitustilan kalliorakojen vedenjohtavuus

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä loppusijoitustilan kalliorakojen vedenjohtavuudessa.

Kallioperän mikroseismiset tapahtumat

Toimenpiderajaylitysten lukumäärä kallioperän mikroseismisissä tapahtumissa.

Kalliosiirrokset

Kalliosiirrosten lukumäärä.

Avoimien tapausten lukumäärä

Käsittelyssä olevien avoimien monitoroinnin toimenpiderajaylitysten lukumäärä

Loppusijoituskapselin poikkeamat

Poikkeamien lukumäärä loppusijoituskapselin prosessissa.

Bentoniittipuskurin poikkeamat

Poikkeamien lukumäärä bentoniittipuskurin prosessissa.

Tunnelitäytön poikkeamat

Poikkeamien lukumäärä tunnelitäytön prosessissa.

Kallion poikkeamat

Poikkeamien lukumäärä loppusijoitustilan kallioperässä.

Poikkeamat TLTA:iden käytössä

Poikkeamien lukumäärä turvaluokiteltujen tarveaineiden käytössä loppusijoituslaitoksella.

Kalliolouhinnan poikkeamaraporttien lukumäärä

Kallion louhintatoiminnasta aiheutuvien poikkeamaraporttien lukumäärä.

Kalliolouhinnan tapahtumaraporttien lukumäärä

Kallion louhintatoiminnasta aiheutuvien tapahtumaraporttien lukumäärä.

Laitos- ja henkilöturvallisuus
Palohälytykset

Palohälytyksien lukumäärä.

Sammutustehtävät

Varsinaisten sammutustehtävien lukumäärä.

Työturvallisuusindeksi

Luvanhaltijan STUKille vuosittain toimittama työturvallisuusindeksin arvio.

Ydinmateriaalivalvonta
Ydinmateriaalivalvonnassa tapahtuvien poikkeuksellisten tapahtuvien takia STUKille laadittuErikoisraporttien määrä

jen raporttien lukumäärä.
STUKille toimitettujen viallisten ydinmateriaaliraporttien suhde kaikkiin STUKille toimitettui-

Viallisten raporttien määrä

hin ydinmateriaaliraportteihin.

Liite IV,4

Indikaattori

Selite

Kunnossapito- ja muutostyöt
TTKE-laitteiden vuotuiset kunnossapitotyöt

TTKE:n alaisten laitteiden vuosittaisten kunnossapitotöiden lukumäärä.

TTKE-laitteiden vikakorjaukset

TTKE:n alaisten laitteiden vikakorjausten lukumäärä.

TTKE-laitteiden ennakkohuollot

TTKE:n alaisten laitteiden ennakkohuoltotöiden lukumäärä.
Kunnossapitoluokittain laitteiden esim. 10 pienimmän käytettävyyden kes-

Laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain

kiarvo.

Prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden luku-

Sellaisten muutostöiden lukumäärä, jotka ovat vaikuttaneet laitoksen prosessiin

määrä turvallisuusluokittain

eriteltynä turvallisuusluokittain.

TTKE-laitteiden vikaantuminen
TTKE:n alaisten laitteiden käyttökunnottomuutta aiheuttaneiden vikojen lukuTTKE-laitteiden viat, välitön käyttörajoitus viasta

määrä kapselituotannon aikana. Käyttörajoitus alkaa välittömästi.

TTKE-laitteiden viat, käyttörajoitus korjaustyön

TTKE:n alaisten laitteiden käyttökunnottomuutta aiheuttaneiden vikojen luku-

alusta

määrä kapselituotannon aikana. Käyttörajoitus alkaa korjauksen yhteydessä.

Käyttörajoitusten määrä kapselituotannon aikana

Käyttörajoitusten lukumäärä kapselituotannon aikana.
TTKE:n alaisten laitteiden käyttökunnottomuutta aiheuttaneiden vikojen keski-

TTKE-laitteiden keskimääräinen viallaoloaika

määräinen korjausaika.

TTKE-laitteiden vikojen uusiutuvuus

TTKE:n alaisen laitteiden 10 suurimman epäkäytettävyyden keskiarvo.
Useamman samanlaisen laitteen samanaikaisien ja samasta syystä johtuvien vi-

Yhteisvikojen määrä

kojen lukumäärä.

Varaosat
Laitteiden lukumäärät kunnossapitoluokittain, joihin varaosia on saatavilla ja joiVaraosatilanne kunnossapitoluokittain

hin ei.

Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt

Varaosapuutteen seurauksena tekemättä jääneet huoltotyöt kunnossapito-

kunnossapitoluokittain

luokittain.

Käyttökokemukset
STUKille hyväksyttäväksi lähetettyjen käyttötapahtumaraporttien lukumäärä
Sisäisten käyttökokemuksien hyödyntäminen

suhteessa käynnistettyjen jatkokäsittelyiden lukumäärään.

Tutkitut ulkoiset käyttötapahtumat

Tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien lukumäärä.
STUKille hyväksyttäväksi lähetettyjen käyttötapahtumaraporttien lukumäärä

Ulkoisten käyttökokemuksien hyödyntäminen

suhteessa käynnistettyjen jatkokäsittelyiden lukumäärään.

Laitoksen parantaminen
Laitoksen ylläpito- ja muutosinvestoinnit

Laitoksen ylläpito- ja muutosinvestointien lukumäärä

