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1 JOHDANTO 

Tässä työssä kartoitetaan uutta henkilöannosmittaukseen tarkoitettua dosimetrijärjestelmää 

Loviisan voimalaitokselle. Lisäksi pohditaan nykyisen järjestelmän käyttöiän jatkamista. 

Nykyisessä järjestelmässä käytetään termoluminesenssidosimetrejä, joiden sisällä on neljä 

säteilyn energiaan reagoivaa kidettä. Loviisan voimalaitoksella käytössä olevissa dosimet-

reissä on kaksi eri tyyppistä säteilyä mittaavaa kidettä: litiumfluoridi (LiF) - ja litiumboraatti 

(LiB) -kide. LiB-kiteitä ei enää valmisteta, joten niiden saatavuus on erittäin heikko. Kiteitä 

kuitenkin tarvitaan varaosiksi dosimetrijärjestelmään korvaamaan normaalin kulumisen ja 

muuten hajonneiden kiteiden aiheuttamat kiteiden poistumat. 

Työn pohjustuksessa käsitellään lyhyesti Loviisan voimalaitoksen toimintaperiaate, tarve 

dosimetrijärjestelmälle laitoksella ja käydään läpi säteilyn eri lajit, joita laitoksella on tar-

peen seurata. Lisäksi selvitetään säteilyaltistuksen viranomaisvaatimukset kuten työntekijän 

annosrajat sekä ulkoisen ja sisäisen säteilyannoksen seuranta.  

Teoriaosuudessa käsitellään myös useita erilaisia dosimetriteknologioita. Käsiteltävät tek-

nologiat ovat: termoluminesenssidosimetri (TLD), optisesti stimuloitu luminesenssidosi-

metri (OSLD), radiofotoluminesenssilasidosimetri (RPLGD), suora ionivarastointi (DIS), 

filmidosimetri ja kvartsikuitudosimetri. Lisäksi käsitellään lyhyesti mahdollisia neutronimit-

tausmenetelmiä, joita voidaan käyttää rinnakkain tai sisäänrakennettuna esiteltyjen dosimet-

riteknologioiden kanssa. 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään Loviisan ydinvoimalaitoksella käytössä oleva dosimetri-

järjestelmä sekä sen tulevaisuuden haasteet ja ratkaisua vaativat ongelmat. Tulevaisuuden 

haasteisiin kuuluu laadukkaan dosimetrijärjestelmän ylläpito järjestelmän ikääntyessä. Suu-

rimpana ongelmana on kidemateriaalin saatavuuden turvaaminen tulevaisuutta ajatellen. 

Tutkimusvaiheessa selvitetään voiko Loviisassa käytetyn TL-dosimetrijärjestelmän likaan-

tuneita tai muusta syystä käytöstä poistettuja kiteitä ennallistaa. Kiteiden pääasiallisina en-

nallistamismenetelminä käytetään ultraäänipesua ja kiteiden kuumennusta korkeassa lämpö-

tilassa uunissa. Pestyjä sekä korkeassa lämpötilassa kuumennettuja käytöstä poistettuja ki-

teitä verrataan käytössä oleviin kiteisiin ja pesemättömiin käytöstä poistettuihin kiteisiin. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkkaillaan aiheuttavatko pesu ja uunissa hehkutus muutoksia kitei-

den toimintaan.  
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Tutkimusvaiheen toisessa osassa kaksi dosimetrimallia valitaan TL-dosimetrin rinnalle tes-

teihin teoriaosuudessa havaittujen hyvien ominaisuuksiensa perusteella. Näitä ovat matala 

havaitsemisraja, annoksen lineaarisuus ja energiariippumattomuus. Testimenetelmät ovat 

kuukauden käyttökokeilu valvonta-alueella työntekijöiden käytössä, lineaarisuustesti havait-

semisrajan selvityksen avulla ja dosimetrien altistaminen monienergiselle säteilylle voima-

laitoksen tiloissa. 

Tutkimusvaiheen tulosten esittämisen jälkeen käsitellään kaikki tunnistetut vaihtoehdot Lo-

viisan ydinvoimalaitoksen dosimetrijärjestelmäksi. Käsiteltävinä vaihtoehtoina ovat nykyi-

sen TL-dosimetrijärjestelmän mahdolliset muutokset ja kaksi uutta dosimetrijärjestelmää, 

joiden käsittelyssä otetaan huomioon dosimetrityypin rakenne, huolto, luenta, kalibrointi, 

ohjelmien yhteensopivuus, arvioitu hinta ja soveltuvuus Loviisan voimalaitoksen ympäris-

töön. Käsitellyt uudet dosimetrijärjestelmät ovat samaa teknologiaa kuin jo tutkimusosuu-

dessa testatut dosimetriteknologiat. 

Lopuksi selvitetään kerätyn tiedon perusteella paras vaihtoehto uudeksi tai päivitetyksi dosi-

metrijärjestelmäksi. Selvityksessä huomioidaan järjestelmän sopivuus laitokselle, käyttä-

jäystävällisyys ja mahdollisen tyyppihyväksynnän työllistävyys. Lisäksi huomioidaan muu-

toksella aikaan saatu dosimetrijärjestelmän käyttöiän pidennys. 
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2 IONISOIVA SÄTEILY 

Ionisoivalla säteilyllä tarkoitetaan säteilyä, joka pystyy virittämään ja ionisoimaan ainetta. 

Säteilyllä on oltava riittävä energia aiheuttamaan aineessa olevan atomin valenssielektronin 

poistuminen elektroniverhosta. Elektronin poistamiseen riittää noin 4 eV - 25 eV:n suurui-

nen energia, joten ionisoivassa säteilyssä on oltava vähintään edellä mainittu määrä energiaa. 

Käytännössä myös ultraviolettisäteily (UV-säteily) on tämän määritelmän perusteella ioni-

soivaa säteilyä, mutta säteilyfysiikan ja dosimetrian kontekstissa hyvin heikosti ionisoivaa 

UV-säteilyä ei lasketa ionisoivaksi säteilyksi. (Andreo et al. 2017, s. 137) 

Ionisoiva säteily on perinteisesti jaettu suoraan ionisoivaan ja epäsuorasti ionisoivaan sätei-

lyyn. Varauksen omaavat partikkelit siirtävät energiansa suoraan aineeseen vuorovaikutus-

ten avulla. Varauksettomien partikkelien ja säteiden energian siirtyminen aineeseen on kak-

sivaiheinen prosessi. Varauksettomat hiukkaset tai säteet siirtävät ensin energiansa lävitse 

kulkemansa aineen varauksellisille partikkeleille, jotka taas siirtävät energiansa aineeseen. 

(Andreo et al. 2017, s. 139) 

Ionisoivan säteilyn vaikutus perustuu sen ominaisuuteen välittää energiansa yksittäisille ato-

meille, molekyyleille ja soluille. Siitä johtuvat suuret paikalliset energiakeskittymät voivat 

tappaa solun joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi muodostamalla ionisoituneen happira-

dikaalin. (Andreo et al. 2017, s. 139) 

2.1 Säteilyn lajit 

Ionisoiva säteily jakautuu useaan eri lajiin. Alfa-, beeta-, neutroni- ja protonisäteily ovat io-

nisoivaa hiukkassäteilyä. Röntgen- ja gammasäteily ovat ionisoivaa sähkömagneettista sä-

teilyä. (Andreo et al. 2017, s. 137 - 138) Yleisesti kaikki käsiteltävät säteilyn lajit ovat vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja siirtävät lopulta kaiken energiansa ympäristöön joko 

suoraan tai epäsuorasti. Tärkeimmät säteilyn vuorovaikutukset aineen kanssa ovat ionisaa-

tio, virittyminen ja kaappaus. (Stabin. 2007, s. 43) 

Alfasäteily 

Alfahajoamisessa ydin säteilee alfahiukkasen (helium-ydin), joka muodostuu kahdesta pro-

tonista ja kahdesta neutronista. Alfahajoamista tapahtuu ytimissä, joissa protoneita on liikaa 

suhteessa neutroneihin. Liian suuri protoni-neutronisuhde tekee ytimistä epävakaita. 
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Alfahajoamista tapahtuu yleensä vain raskaimmissa ytimissä ja se on harvinaisempi kuin 

muut hajoamistavat. (Stabin. 2007, s. 21) 

Alfahajoamisessa syntyy raskas varauksen omaava hiukkanen, jonka massa on noin 7300 

kertaa suurempi kuin beetahajoamisessa syntyvän elektronin. Alfahiukkasen massasta ja va-

rauksesta johtuen alfasäteilyn kantama on erittäin lyhyt ja se pysähtyy nopeasti sekä menet-

tää energiansa epäelastisissa törmäyksissä väliaineessa. Alfahiukkasta voi verrata puskutrak-

toriin, joka jyrää väliaineeseen, kun taas beetahiukkasia voi verrata enemmänkin nopeasti 

lentäviin luoteihin, jotka osuvat väliaineeseen ja voivat jatkaa matkaansa pitkäänkin. (Sta-

bin. 2007, s. 23, Sandberg & Paltemaa. 2002, s. 39) 

Beetasäteily 

Beetahajoamisessa ydin säteilee beetahiukkasen, joka on nopea elektroni tai positroni. Bee-

tahiukkaset menettävät energiaansa sirotessaan epäelastisesti väliaineen ytimistä tai elektro-

neista. Väliaineen elektroni voi poistua elektroniverhosta, mikä johtaa ionisaatioon tai elekt-

roni voi nousta korkeammalle energiatasolle, jolloin atomi virittyy. Beetahiukkasen sironta 

jatkuu niin pitkään, kunnes kaikki beetahiukkasen energia on kulunut. Kun negatiivisen bee-

tahiukkasen kaikki energia on kulunut, se jää väliaineeseen ja mahdollisesti liittyy väliai-

neessa olevaan positiiviseen ioniin. Kun positiivisen beetahiukkasen eli positronin kaikki 

liike-energia on kulunut, se annihiloituu vuorovaikutuksessa elektronin kanssa ja lähettää 

häviämissäteilyä. (Stabin. 2007, s. 49 - 51, Sandberg & Paltemaa. 2002, s. 40 - 41)  

Toisin kuin alfahiukkanen, beetahiukkanen kulkee aineessa vahvasti mutkitellen ja se voi 

menettää kaiken energiansa yhdessä törmäyksessä. Beetahiukkasen varaus ja massa ovat 

myös paljon pienemmät kuin alfahiukkasella, joten se ionisoi ainetta heikommin. 

Neutronisäteily 

Neutronisäteilyä voi syntyä joko luonnollisesti spontaanissa fissiossa tai keinotekoisesti 

ydinreaktoreissa, neutronilähteissä tai hiukkaskiihdyttimissä. Neutronilla on ytimen kanssa 

neljä mahdollista vuorovaikutustapaa, joita ovat epäelastinen sironta, elastinen sironta, ab-

sorptio ja fissio.  

Epäelastisessa sironnassa neutroni virittää ytimen, joka säteilee myöhemmin pienempiener-

gisemmän neutronin ja fotonin. Epäelastisella sironnalla on yleensä pieni vaikutusala ja sen 

kynnysenergia on muutamia MeV:ja. (Stabin. 2007, s. 64, Andreo et al. 2017, s. 397) 
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Elastinen sironta on yleisin neutronin vuorovaikutustapa nopeilla (1 MeV - 20 MeV) ja kes-

kinopeilla (300 eV - 1 MeV) neutroneilla. Elastisessa sironnassa neutroni törmää ytimeen, 

joka kimpoaa törmäyksestä liikkeelle. Siirtyneen energian määrä riippuu siroavan ytimen 

massasta. Kevyihin ytimiin voi siirtyä huomattavasti enemmän energiaa yhdessä törmäyk-

sessä verrattuna raskaisiin ytimiin. (Andreo et al. 2017, s. 393 - 395) Neutroneilta liike-

energiaa saaneista sironneista ytimistä tulee ionisoivia hiukkasia, jotka voivat ionisoida tu-

hansia muita atomeita. (Sandberg & Paltemaa. 2002, s. 53, Stabin. 2007, s. 64) 

Neutronikaappauksessa eli absorptiossa ydin kaappaa neutronin ja ytimen viritystila poistuu 

joillain muulla tavalla kuin neutronin emissiolla. Absorptiossa ydin pysyy samana alkuai-

neena, mutta sen massaluku muuttuu yhtä suuremmaksi. Neutronin absorboinut ydin muut-

tuu yleensä radioaktiiviseksi ja voi säteillä fotonin, protonin tai alfahiukkasen. Tietyillä ras-

kailla ytimillä absorptio voi aiheuttaa fission. (Sandberg & Paltemaa. 2002, s. 55, Andreo et 

al. 2017, s. 398) 

Sähkömagneettinen säteily 

Ionisoiva sähkömagneettinen säteily on varauksetonta, joten sen energian siirtyminen ainee-

seen on epäsuoraa. Sähkömagneettisen säteilyn eri lajit määritellään sen mukaan, miten ne 

syntyvät. Röntgensäteily syntyy atomien elektronikuoressa ja gammasäteily syntyy atomin 

ytimessä. Lisäksi jo aiemmin beetasäteilyn yhteydessä nopeasti mainitut häviämissäteily ja 

jarrutussäteily ovat joidenkin tulkintojen mukaan omia sähkömagneettisen säteilyn lajejaan, 

sillä niiden syntytavat ovat erilaisia kuin gamma- ja röntgensäteilyllä. Kaikki edellä mainitut 

sähkömagneettisen säteilyn lajit ovat kuitenkin fotonisäteilyä ja vuorovaikuttavat samalla 

tavalla aineeseen. Matalaenergiset fotonit ovat yleensä vuorovaikutuksessa elektronien 

kanssa, kun taas korkeampienergiset fotonit ovat vuorovaikutuksessa atomien ytimien 

kanssa. (Stabin. 2007, s. 27 & 54 - 57) Fotonilla on useita eri vaikutusmekanismeja, jotka on 

esitetty taulukossa 2.1. 
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Taulukko 2.1. Ionisoivan sähkömagneettisen säteilyn eri vuorovaikutustavat. (Sandberg & Paltemaa. 2002, s. 

21 & 43-48, Stabin 2007, s. 57 - 60) 

Säteilylaji Vuorovaikutustapa Seuraus 

Karakteristinen 

röntgensäteily 

Röntgenputkessa kiihdytetyt elektronit tör-

määvät aineen elektronikuoren elektronei-

hin ja irrottavat niitä elektronikuorelta  

Elektronikuoren tyhjä energiatila täyttyy ja sa-

malla vapautuu aineesta riippuvaa tietyn ener-

gistä sähkömagneettista säteilyä eli karakteris-

tista röntgensäteilyä 

Häviämissäteily Positroni annihiloituu elektronin kanssa Syntyy kaksi vastakkaisiin suuntiin liikkuvaa 

511 keV energistä fotonia 

Jarrutussäteily Elektroni muuttaa voimakkaasti suuntaansa 

vuorovaikutuksessa atomin ytimen kanssa 

Elektronin suunta vaihtuu merkittävästi ja osa 

elektronin energiasta muuttuu sähkömagneet-

tiseksi säteilyksi eli jarrutussäteilyksi 

Fotosähköilmiö Fotoni siirtää kaiken energiansa elektroni-

kuoren elektroniin 

Elektroni poistuu elektroniverhosta ja käyttäytyy 

kuten beetahiukkanen. Elektronikuoren tyhjä 

energiatila täyttyy ja samalla vapautuu karakte-

ristista röntgensäteilyä tai Auger-elektroni 

Klassinen sironta Fotoni siroaa elektronikuoren elektronista Fotoni kimpoaa pois atomista pienellä energian-

siirtymisellä ja suunnan muutoksella 

Comptonin ilmiö Fotoni vaikuttaa elektronikuoren elektro-

neihin ja häviää 

Fotoni irrottaa elektronin elektronikuorelta ja li-

säksi syntyy uusi eri suuntaan liikkuva matalam-

pienerginen fotoni 

Parinmuodostus Fotoni vaikuttaa atomin ytimeen ja fotoni 

häviää 

Fotonin tilalle syntyy elektroni ja positroni joilla 

on sama liikesuunta kuin fotonilla  

Fotoydinreaktio Fotoni vaikuttaa atomin ytimeen ja absor-

boituu 

Voi irrottaa neutronin tai protonin ytimestä 

2.2 Säteilyn terveysvaikutukset 

Ionisoivalla säteilyllä on suoria ihmiskehoon vaikuttavia seurauksia. Vaikutukset voivat olla 

suoria fysikaalisia muutoksia tai säteilystä aiheutuneita kemiallisia reaktioita. Suorissa fysi-

kaalisissa muutoksissa aineen atomit voivat ionisoitua tai virittyä, mitkä voivat johtaa aineen 

molekyylien hajoamiseen. Suorat fysikaaliset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia solun 

rakenteeseen ja siten aiheuttaa myös mutaatioita. (Cember & Johnson. 2009, s. 283 - 284) 

Säteilyn aiheuttamat haittavaikutukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan, deterministisiin 

ja stokastisiin vaikutuksiin. Deterministiset vaikutukset ovat säteilystä johtuvia varmoja 

haittavaikutuksia, jotka johtuvat suoraan saadusta säteilyannoksesta. Stokastiset haittavai-

kutukset ovat säteilystä aiheutuvia myöhemmin havaittavia vaikutuksia. (Paile. 2002, s. 44) 

Säteilysuojelun kannalta determinististen haittavaikutusten ehkäisyssä yksilön keräämä an-

nos on ratkaisevassa osassa ja stokastisissa haittavaikutuksissa kollektiivisesti kerätty annos 

on tärkeämpi (Paile. 2002, s. 46). 
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2.3 Dosimetriasuureet 

Säteilyn mittaamiseen käytetään monia suureita, joista suurin osa on johdettavissa kansain-

välisen mittayksikköjärjestelmän (SI-järjestelmän) suureisiin (Marttila. 2002, s. 67). Tär-

keimmät dosimetriaan liittyvät suureet käsittelevät energian siirtymistä aineeseen ja etenkin 

kudokseen. Käytetyt suureet jakautuvat tarkasti määriteltyihin suureisiin, kuten absorboitu-

neeseen annokseen ja annosekvivalenttiin sekä keskimääräisiin säteilyn stokastisia vaiku-

tuksia huomioon ottaviin ekvivalenttiannokseen ja efektiiviseen annokseen. (ibid, s. 69) 

Absorboitunut annos 

Absorboitunut annos kuvaa energiaa, joka absorboituu säteilyn kohteena olevaan kappalee-

seen. Absorboituneen annoksen määritystä varten tarvitaan keskimääräinen aineeseen siir-

tynyt energia, joka saadaan aineeseen tulevan säteilyenergian ja aineesta poistuvan sätei-

lyenergian sekä vapautuneiden sidosenergioiden erotuksesta. Absorboitunut annos saadaan 

laskettua jakamalla keskimääräinen aineeseen siirtynyt energia kappaleen massalla, kuten 

yhtälössä 2.1 on esitetty. Tällöin saadaan keskimääräinen aineeseen siirtynyt energia mas-

sayksikköä kohti. Absorboituneen annoksen yksikkö on J/kg ja siitä käytetään myös nimi-

tystä gray [Gy].  

𝐷 =  
𝑑𝜀

𝑑𝑚
, (2.1) 

missä  D on absorboitunut annos [Gy], 

  𝜀 keskimääräinen aineeseen siirtynyt energia [J], 

  𝑚 on massa [kg]. 

Absorptioannosnopeus saadaan yhtälöllä 2.2. 

�̇� =
𝑑𝐷

𝑑𝑡
, (2.2) 

missä  �̇� on absorptioannosnopeus [Gy/s], 

  t on aika [s]. 

Absorboitunut annos on paras suure kuvaamaan säteilyn aiheuttamaa tuhoa soluissa, mutta 

se ei itsessään riitä kuvaamaan eri säteilylajien aiheuttamia haittavaikutuksia ja altistumi-

sesta johtuvien terveysvaikutusten todennäköisyyttä. Eri säteilylajeilla on erilaiset vaikutuk-

set yhtä suurilla absorboituneilla annoksilla ja kehon eri osat kestävät säteilyä eri tavalla. 
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Säteilylajien vertailukelpoisiksi saamisessa laskennassa täytyy ottaa huomioon säteilylaji, 

energiajakauma ja annoksen jakautuminen eri osiin kehoa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon 

säteilylle altistuneen kudoksen vaurioherkkyys, vaurioituneen kudoksen merkitys tervey-

delle ja annosnopeus. (ibid, s. 73 - 76) 

Ekvivalenttiannos ja efektiivinen annos 

Kudokseen tai tiettyyn elimeen absorboituneen annoksen avulla saadaan laskettua myös sä-

teilyn aiheuttamia tilastollisia vaikutuksia. Ekvivalenttiannoksen ja efektiivisen annoksen 

avulla arvioidaan säteilyaltistuksen aiheuttamaa tilastollista kokonaisriskiä. Edellä mainitut 

suureet ovat laskennallisia keskimääräissuureita ja nykyiset kansainvälisen säteilysuojelu-

komission (ICRP) suositukset annosrajoiksi tähtäävät säteilyn tilastollisten haittojen sääte-

lemiseen. (Marttila. 2002, s. 79) 

Ekvivalenttiannos saadaan laskemalla keskimääräinen absorboitunut annos kudokseen ja 

kertomalla se säteilyn laadun painotuskertoimella alla olevan yhtälön mukaan. Ekvivalent-

tiannoksen yksikkö on myös J/kg ja sitä kutsutaan nimellä sievert [Sv]. (Harrison. 2021, s. 

33 - 34) 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅

, (2.3) 

missä   𝐻𝑇 on ekvivalenttiannos [Sv], 

  𝑤𝑅 on säteilyn laadun painotuskerroin [-], 

  𝐷𝑇,𝑅 on elimen tai kudoksen keskimääräinen absorboitunut annos [Gy]. 

Ekvivalenttiannos lasketaan yksittäisille elimille ja painotetaan säteilyn painotuskertoimella, 

ja se on välivaihe efektiivisen annoksen laskennassa. Efektiivinen annos saadaan kertomalla 

ekvivalenttiannos säteilylle alttiina olevien kudosten tai elinten painotuskertoimilla. Efektii-

visen annoksen yhtälö on esitetty alla. 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇𝐻𝑇

𝑇

, (2.4) 

missä   𝐸 on efektiivinen annos [Sv], 

  𝑤𝑇 on säteilylle alttiiden elimien tai kudosten painotuskerroin [-].  
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Efektiivinen annos on ekvivalenttiannosten painotettu keskiarvo kudoksiin/elimiin, jossa 

painotuskerroin 𝑤𝑇 ottaa huomioon säteilyn stokastiset vaikutukset. Painotuskerroin on kes-

kiarvo kaikista ikäryhmistä ja molemmista sukupuolista. (ibid, s. 36 - 37) 

Efektiivisellä annoksella voidaan arvioida säteilystä ihmiselle koituvia pitkän aikavälin vai-

kutuksia, mutta efektiivistä annosta ei kuitenkaan ole mahdollista mitata välittömästi. Käy-

tännön säteilyvalvonnassa on turvauduttava suureisiin, jotka ovat suoraan mitattavissa ja 

joista saadaan arvioitua säteilykentässä olevan henkilön annos. (Marttila. 2002, s. 82 - 83) 

Annosekvivalentti 

Annosekvivalentissa säteilyn vaikutusta eläviin organismeihin verrataan 200 keV perussä-

teilyyn ja tietyn säteilyn suhteellinen biologinen tehokkuus saadaan säteilyn annoksen sekä 

saman vaikutuksen aiheuttavan perussäteilyn annoksen suhteesta. Säteilystä saatujen annos-

ten yhteisvaikutusten selvittämiseen on tehty normituskertoimia, joilla annokset saadaan pai-

notettua niiden biologisen tehokkuuden mukaan. Säteilysuojelussa annosekvivalentin las-

kennassa normituskertoimena käytetään laatutekijää Q. Laatutekijä on pelkästään kudokseen 

absorboituneen säteilyenergian mikroskooppisen jakauman funktio. Laatutekijä ei ota huo-

mioon mihin kudokseen säteily osuu tai mitkä ovat säteilyn lopulliset terveysvaikutukset. 

(Marttila. 2002, s. 77 - 78) Annosekvivalentin yhtälö monienergiselle säteilylle on esitetty 

yhtälössä 2.5. Annosekvivalentti saadaan integroimalla laatutekijän ja absorboituneen an-

noksen tulo varattujen hiukkasten energiasiirtokyvyn jakaumalla. 

𝐻 = ∫ 𝑄(𝐿) ∙ 𝐷𝐿𝑑𝐿 , (2.5) 

missä  H on annosekvivalentti [Sv], 

  Q on laatutekijä [-], 

  L on energiansiirtokyky [-], 

  𝐷𝐿 on absorboituneen annoksen energiansiirtokykyjakauma [Gy]. 

ICRP suosittelee, että annosekvivalenttia käytetään vain säteilysuojelutarkoituksissa ja sitä 

tulisi käyttää vain eri säteilylajien haittavaikutusten vertailuun annosrajojen sisällä. (ibid, s. 

78 - 79) 
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Kollektiivinen annos 

Kollektiivisella annoksella kuvataan säteilystä aiheutunutta kokonaishaittaa tietyssä popu-

laatiossa tai ihmisryhmässä. Kollektiivinen annos on populaation tai ryhmän yksilöiden an-

nosekvivalentit summattuna yhteen. Yhtälössä 2.6 on esitetty kollektiivisen annoksen yhtälö 

ja sen yksikkönä SI-järjestelmässä on mansievert. (Cember & Johnson. 2009, s. 343) 

𝑆 =  ∑ 𝑛𝑖𝐻𝑖

𝑖

, (2.6) 

missä  S on kollektiivinen annos [manSv], 

  𝑛𝑖 on yksilöiden määrä, jotka saavat annoksen 𝐻𝑖 [kpl], 

  𝐻𝑖 on yksilön saama annos [Sv]. 

Kollektiivinen annos on perusta isoille populaatioille laskettavasta stokastisesta haitasta. 

Kollektiivisen annoksen kautta laskettavassa kokonaishaitassa oletetaan, että kollektiivinen 

annos aiheuttaa aina samat negatiiviset vaikutukset riippumatta populaation koosta ja annos-

jakaumasta populaation sisällä. (ibid, s 343) 

Mittaussuureet 

Annosekvivalentin kautta saadaan määriteltyä käytössä olevat henkilöannosekvivalentti ja 

vapaa annosekvivalentti, joita hyödynnetään annoslaskennassa. Kansainvälinen säteily-yk-

sikköjen ja -mittausten toimikunnan (ICRU) määrittelemällä tavalla tehtävät annosmittauk-

set ovat riittävän hyviä arvioita efektiiviseksi annokseksi sekä silmä- ja pinta-annokseksi. 

(Harrison. 2021, s. 147) 

Annosekvivalentin määrä pienenee nopeasti, mitä syvemmälle kudokseen mennään, joten 

henkilöannosekvivalenteille on määritetty kolme syvyyttä. Kehon pinnassa olevien elimien 

henkilöannosekvivalenttia eli pinta-annosta mitataan 0,07 mm syvyydellä, jolloin saadaan 

mitattua pehmeän ja kovan säteilyn yhteisannos ihon ensimmäisen pintakerroksen alla. Peh-

meällä säteilyllä tarkoitetaan nopeasti absorboituvaa säteilyä ja kovalla säteilyllä tarkoite-

taan syvälle tukeutuvaa säteilyä. Silmän henkilöannosekvivalentti mitataan 3 mm syvyy-

dellä, joka on yleisesti sovittu syvyys silmän mykiön annoksen mittaamiseksi. Syväannosta 

eli henkilöannosekvivalenttia 10 mm syvyydellä käytetään arvioimaan kovan säteilyn vai-

kutusta kehon sisällä oleviin elimiin. (Marttila. 2002, s. 85) 
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Muina mittasuureina voidaan käyttää myös vapaata annosekvivalenttia tai suunnattua an-

nosekvivalenttia. Vapaata annosekvivalenttia 10 mm syvyydellä voidaan käyttää arvioimaan 

kovan säteilykentän vaikutusta, mutta säteilyn tulosuunta ei saa vaikuttaa mittaustulokseen. 

Suunnattu annosekvivalentti toimii parhaiten pehmeän säteilyn mittaamiseen ja mittaustu-

losta ilmoitettaessa on ilmoitettava myös mittaussyvyys ja mittaussuunta. (ibid, s. 85) 

Taulukossa 2.2 on esitetty kaikki henkilöannosekvivalentit, vapaa annosekvivalentti ja suun-

nattu annosekvivalentti. 

Taulukko 2.2. Käytännön mittauksissa käytettävien annosekvivalenttien nimet, lyhenteet ja käyttökohteet. 

(Marttila. 2002, s. 84 - 85) 

Nimi Lyhenne Käyttökohde 

Henkilöannosekvivalentti 0,07 

mm syvyydellä 

Hp(0.07) Kehon pinta-annoksen mittaus 

Henkilöannosekvivalentti 3 mm 

syvyydellä 

Hp(3) Silmän mykiön annoksen mittaus 

Henkilöannosekvivalentti 10 mm 

syvyydellä 

Hp(10) Kehon syväannoksen mittaus 

Vapaa annosekvivalentti 10 mm 

syvyydellä 

H*(10) Kovan säteilykentän vaikutusten arviointi 

Suunnattu annosekvivalentti d 

mm syvyydellä Ω suunnasta 
H’(d,Ω) Pehmeän säteilykentän vaikutusten arviointi 
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3 LOVIISAN YDINVOIMALAITOS 

Loviisan ydinvoimalaitos on kahden venäläisvalmisteisen VVER-440 reaktoriyksikön ydin-

voimalaitos. Ensimmäinen ydinvoimalaitosyksikkö Loviisa 1 (LO1) valmistui vuonna 1977 

ja toinen ydinvoimalaitosyksikkö Loviisa 2 (LO2) valmistui vuonna 1980. Reaktorien käyt-

töluvat ovat voimassa LO1:llä vuoteen 2027 ja LO2:lla vuoteen 2030. Fortum arvioi nykyi-

sen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukaan molemmille ydinvoimalaitos-

yksiköille jatkoaikaa 20 vuotta nykyisten käyttölupajaksojen loppumisen jälkeen. Käyttölu-

pien hakemisesta ja ydinvoimalaitoksen käytön jatkamisesta tehdään päätökset vasta lähi-

vuosina. (Fortum. 2020, s. 3 - 4) 

3.1 Laitoksen kuvaus 

Loviisan ydinvoimalaitoksen kaksi reaktoriyksikköä ovat VVER-440 pohjaisia painevesire-

aktoreita, joissa on normaalista VVER-440:n rakenteesta poiketen myös suojarakennukset. 

Suojarakennukset parantavat laitoksen turvallisuutta onnettomuustilanteissa, mutta samalla 

ne tekevät reaktorirakennuksista ahtaammat. Loviisan reaktoriyksikkö voidaan jakaa kol-

meen erilliseen vesipiiriin: primääripiiriin, sekundääripiiriin ja merivesipiiriin. Ydinvoima-

laitoksen periaatekuva on esitetty kuvassa 3.1.  

 

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

Kolmesta vesipiiristä ainoastaan primääripiiri on kontaminoitunut eli siinä virtaavassa jääh-

dytteessä on reaktorin neutronivuossa aktivoituneita materiaaleja. Primääripiiriin kuuluu 
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paineastia, sen sisäosat sekä polttoaine, pääkiertopiirit, pääkiertopumput, höyrystimet, pai-

neistin ja lisävesijärjestelmät.  

Aktivoitumistuotteet ovat ydinreaktorin neutronivuossa aktivoitunutta materiaalia, joita syn-

tyy reaktorin käynnin aikana polttoaineeseen, polttoaineen ulkopuolelle primääripiiriin, re-

aktorin ympäröivään materiaaliin ja ilmaan. Jäähdytteessä reaktorin neutronivuossa aktivoi-

tuneet korroosiotuotteet ja epäpuhtaudet leviävät primääripiirin jäähdytteen mukana ja kiin-

nittyvät putkiston oksidikerrokseen tai ne voivat kerääntyä putkiston heikommin virtaaviin 

kohtiin. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 8) Heikommin virtaavia kohtia ovat esimerkiksi läm-

mönsiirtimet, höyrystimet, putkimutkat ja venttiilit (U.S.NRC, s. 4-11 - 4-16). Paikoilleen 

asettuneet aktivoitumistuotteet, eli kontaminaatio nostaa paikallista säteilykentän voimak-

kuutta (Kontio & Lindholm. 2020, s. 8, U.S.NRC, s. 4-11 - 4-16).  

3.2 Säteilyannosten lähdetermit 

Loviisan ydinvoimalaitoksella suurimpina säteilyn lähdetermeinä ovat koboltti (Co-58/60), 

antimoni (Sb-122/124) ja hopea (Ag-110m). Loviisan ydinvoimalaitoksen kontaminaatiota-

sot ovat olleet tasaisessa laskussa useita vuosia, kuten kuvista 3.2 ja 3.3 voidaan nähdä. Ku-

vissa on esitetty kontaminaatiomittausten perusteella lasketut nuklidikohtaiset annosnopeus-

vaikutukset 2000-luvun alusta lähtien. (Hirvelä & Kvarnström. 2020, s. 3) 

LO1:n suurimmat lähdetermit ovat antimonin vähentymisen jälkeen koboltin isotoopit, jotka 

aiheuttavat 60 % kokonaisannosnopeudesta. Kuitenkin antimonin annosnopeusvaikutus on 

vieläkin noin 30 % kokonaisannosnopeudesta. (ibid, s. 5) 
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Kuva 3.2. LO1 pääkiertoputken kontaminaatiopitoisuuksista lasketut annosnopeudet. Koboltin isotoopit näky-

vät kuvassa punaisella ja sinisellä. Antimonin isotoopit näkyvät kuvassa vaaleanruskealla. (Hirvelä & Kvan-

ström. 2020, s 3) 

LO2:n suurimmat lähdetermit ovat koboltin isotoopit, jotka aiheuttavat 50 % kokonaisan-

nosnopeudesta. Antimoni aiheuttaa noin 25 % annosnopeudesta, mutta poiketen LO1:stä 

LO2:lla myös hopea aiheuttaa merkittävän noin 20 % osan kokonaisannosnopeudesta. (ibid, 

s. 5) 

 

Kuva 3.3. LO2 pääkiertoputken kontaminaatiopitoisuuksista lasketut annosnopeudet. Koboltin isotoopit näky-

vät kuvassa punaisella ja sinisellä. Antimonin isotoopit näkyvät kuvassa vaaleanruskealla ja hopean isotoopit 

vaalenapunaisella. (Hirvelä & Kvanström. 2020, s.3) 

Kolmen suurimman lähdetermin alkuperät on selvitetty ja niiden aiheuttamaa säteilyannosta 

on pyritty vähentämään. Koboltin isotoopit Co-58/60 ovat peräisin ydinvoimalaitoksen me-

tallimateriaaleista ja uusien komponenttien hankinnassa huomioidaan, että materiaalien 

Sb-122/124 

Sb-122/124 

Co-58/60 

Ag-110m 

Co-58/60 
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suurin sallittu kobolttipitoisuus on 0,05 %. Koboltin määrä on ollut pitkään tasaisesti las-

kussa molemmilla laitosyksiköillä. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 14) 

Toinen merkittävä lähdetermi on antimonin isotoopit Sb-122/124. Antimonin merkittävin 

lähde on ollut pääkiertopumppujen mekaaniset tiivisteet, mutta ne vaihdettiin antimoniva-

paisiin tiivisteisiin vuosien 2013 - 2014 vuosihuolloissa. Tiivisteiden vaihdon jälkeen anti-

monin määrä on laskenut molemmilla laitosyksiköillä. Lisäksi vuonna 2019 uusitun primää-

riveden puhdistusjärjestelmän odotetaan nopeuttavan antimonin määrän vähentymistä pri-

määripiirissä. (ibid, s. 14) 

Kolmas merkittävä lähdetermi on hopean isotooppi Ag-110m. Hopean lähteiksi on paikal-

listettu primääripiirin poistoveden esipuhdistuksen varoventtiilin hopeinen kalvo, pääkierto-

pumppujen tiivistevesilinjojen liittimet ja paineistimen vastusten hopeajuotokset. Hopean 

määrää primääripiirissä on pyritty vähentämään uusilla varoventtiilien kalvoilla ja muiden 

hopealähteiden poistot ovat suunnitelmissa. Hopean aiheuttama kontaminaatio on hankalaa, 

sillä se tarttuu putkiston pintoihin kemiallisesti. Se tarttuu helposti jäähdyttimiin, venttiilei-

hin sekä pienlaitteisiin, jolloin paikallinen annosnopeus voi kasvaa merkittävästi. Lisäksi 

hopea on ollut ainoa nousevalla trendillä oleva lähdetermi Loviisan ydinvoimalaitoksella 

viime vuosina. LO2 yksikön primääripiirin hopeapitoisuus on ollut nousussa vuodesta 2014 

kuvan 3.3 mukaisesti. (ibid, s. 14 - 15) 
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4 ANNOSSEURANNAN VAATIMUKSET JA ANNOSKERTYMÄT 

LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSELLA 

Ydinvoimalaitoksilla esiintyvä säteily tulee mitata luotettavasti ja tarkasti, jotta yksittäisen 

työntekijän saama annos saadaan selvitettyä. Annosmittausta koskevia vaatimuksia annetaan 

laissa ja asetuksissa sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräyksissä ja ohjeissa. Lisäksi 

kansainväliset standardit ohjaavat annosmittauksen suorittamista.  

4.1 Säteilyaltistuksen viranomaisvaatimukset 

Suomen laissa ydinenergian käyttöä säädellään ydinenergialaissa (990/1987) ja ydinenergia-

asetuksessa (161/1988). Ydinenergialain käytössä sovelletaan taas säteilylakia (859/2018), 

jossa säädetään säteilysuojelun yleisistä periaatteista ja säteilyaltistuksen määritysperus-

teista. Säteilylaissa (859/2018) säädetään myös annosmittauspalvelun hyväksynnästä ja vaa-

timuksista.  

Dosimetriatoimintaa säätelee myös valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 

(1034/2018), STUK:n määräykset S/1/2018, Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen al-

tistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta sekä S/7/2021, Säteilyturvakeskuksen 

määräys ionisoivan säteilyn mittauksista. Lisäksi toimintaa säätelevät erilaiset standardit 

sekä ydinturvallisuusohje (YVL-ohje) C.2, Ydinlaitosten työntekijöiden säteilysuojelu ja sä-

teilyaltistuksen seuranta. Lainsäädännön, asetusten, määräysten, ohjeiden ja standardien hie-

rarkia on esitetty taulukossa 4.1. 

Taulukko 4.1.Dosimetrian toimintaa ohjaavat lait, valtioneuvoston asetus, STUK:n määräykset, STUK:n ohje 

ja standardit hierarkisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. 

Ydinenergialaki (990/1987) 

Säteilylaki (859/2018) 

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) 

Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altis-

tuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta 

S/1/1018 

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoivan sätei-

lyn mittauksista S/7/2021 

Ydinlaitosten työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta YVL-ohje C.2 

ISO/IEC 17025: General require-

ments for the competence of test-

ing and calibration laboratories 

IEC 61066: Thermolumines-

cence dosimetry systems for 

personal and environmental 

monitoring 

IEC 62387: Radiation protection 

instrumentation – Dosimetry sys-

tems with integrating passive de-

tectors for individual, workplace 

and environmental monitoring of 

photon and beta radiation 
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Taulukossa 4.2 on esitetty pääpiirteittäin lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden sisältö. 

Taulukko 4.2. Dosimetrian toimintaa ohjaavat lait, valtioneuvoston asetus, STUK:n määräykset ja STUK:n 

ohje ja niiden sisältö pääpiirteisesti. 

Laki/asetus/määräys/ohje Nimi Sisältö 

(990/1987) Ydinenergialaki Säädetään ydinenergian käytöstä, turvallisuus-

vaatimuksista, toiminnanharjoittajan velvolli-

suuksista, valvonnasta ja ydinjätehuollosta. Sää-

detään säteilylain soveltamisesta (859/2018) 

ydinenergiakäyttöön 

(859/2018) Säteilylaki Säädetään säteilysuojelun periaatteista, toimin-

nanharjoittajan velvoitteista, viranomaisista ja 

niiden tehtävistä, säteilymittauksista ja säteilyal-

tistuksen seurannasta. Säädetään valtioneuvos-

ton asetuksen (1034/2018) käytöstä 

(1034/2018) Valtioneuvoston asetus ioni-

soivasta säteilystä 

Asetetaan annosrajat, luokittelut, määritellään 

työperäisen altistuksen muodostuminen ja asete-

taan vaatimukset annosmittauspalvelun sekä 

muiden mittauksen hyväksynnälle, joihin viita-

taan säteilylaissa (859/2018) 

S/1/2018 Säteilyturvakeskuksen mää-

räys työperäisen altistuksen 

selvittämisestä, arvioinnista 

ja seurannasta 

Määrätään henkilökohtaisesta annostarkkailusta, 

henkilökohtaisen annoksen määrittämisestä ja 

annosten ilmoittamisesta annosrekisteriin 

S/7/2021 Säteilyturvakeskuksen mää-

räys ionisoivan säteilyn mit-

tauksista 

Määrätään työperäisen annoksen ja väestön altis-

tuksen säteilymittaukset sekä mittaussuureet ja 

kalibroinnin vaatimukset 

YVL-ohje C.2 Ydinlaitosten työntekijöiden 

säteilysuojelu ja säteilyaltis-

tuksen seuranta 

Ohjeistetaan työntekijöiden säteilysuojelusta, sä-

teilysuojeluorganisaation toiminnasta ja ydinlai-

toksen alue- ja vyöhykejaosta 

4.2 Loviisan ydinvoimalaitoksen omat ohjeet ja noudatettavat standardit 

Loviisan ydinvoimalaitoksella noudatetaan lainsäädännössä, STUK-määräyksissä ja YVL-

ohjeissa vaadittuja menettelyjä ja toimintaohjeita, joilla varmistetaan korkealaatuinen annos-

mittaus. Loviisan annosmittaukseen liittyvissä ohjeissa määritetään lainsäädäntöön ja mää-

räyksiin perustuen vastuuhenkilöiden tehtävät, säteilyaltistuksen seuranta, annosmittausjär-

jestelmän toiminta ja määräaikaistarkastukset, annosmittausjärjestelmän luennan sekä vuo-

sitestien suoritus ja toiminta poikkeusoloissa. Lisäksi useat standardit ohjaavat annosmit-

tausjärjestelmän toimintaa kuten taulukossa 4.1 on esitetty. Annosmittausjärjestelmän tes-

taus- ja kalibrointimenetelmät noudattelevat ISO/IEC 17025, General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories -standardia. Dosimetrien testaukseen 

käytetään kansainvälistä jo osaksi väistynyttä standardia IEC 61066, Thermoluminescence 

dosimetry systems for personal and environmental monitoring, ja kansainvälistä kaikki 
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passiiviset dosimetriajärjestelmät sisältävää standardia IEC 62387, Radiation protection in-

strumentation – Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, work-

place and environmental monitoring of photon and beta radiation. 

4.3 Työntekijöiden annoskertymät Loviisan ydinvoimalaitoksella 

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosittainen annoskertymä riippuu merkittävästi laitosyksiköi-

den vuosihuoltojen pituuksista ja vuosihuolloissa tehtävistä töistä. Vuosihuollot on vuodesta 

1996 lähtien jaettu neljään eri kategoriaan: Polttoaineenvaihtoseisokki (16 - 18 vrk), lyhyt 

vuosihuolto (20 – 30 vrk), nelivuotishuolto ja kahdeksanvuotishuolto (35 - 60 vrk). Kuvassa 

4.1 on esitetty henkilökunnan kollektiiviset vuosiannokset. Kuvasta nähdään annoskerty-

mien perusteella pidempien vuosihuoltojen ajoitus parillisille vuosille siten, että toisella lai-

tosyksiköllä on samalla aina lyhyt vuosihuolto. Kuvasta 4.1 nähdään myös selkeästi kollek-

tiivisen annoksen kahdeksan vuoden liukuvan keskiarvon jatkuva aleneminen. 

 

Kuva 4.1. Henkilökunnan vuosittaiset kollektiiviset annokset ja kahdeksan vuoden liukuvat keskiarvot laitos-

yksiköittäin vuosilta 1977 - 2020. (Hassinen. 2021, s. 65) 

Työntekijöiden ammattiryhmäkohtainen annoskertymä Loviisan ydinvoimalaitoksella kah-

deksan vuoden tarkastelujaksolta on esitetty kuvassa 4.2. Selkeästi eniten annosta aiheutuu 

ammattiryhmälle mekaaninen ja konekunnossapito. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 24) 



24 

 

 

Kuva 4.2. Ammattiryhmäkohtaiset kollektiiviset annoskertymät yksikössä manmSv vuosilta 2012 - 2019. 

(Kontio & Lindholm. 2020, s. 23) 

Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyy neutronisäteilyä vain muutamassa luokse päästä-

vässä tilassa tai kohteessa. Näitä ovat reaktorikuilu, pääkiertopumpputila, booripitoisuuden 

mittalaitteet ja käytetty polttoaine polttoainesiirtojen aikana. Reaktorikuilussa ja pääkierto-

pumpputilassa on neutronisäteilyä vain tehoajon aikana. Työskentelyajat tiloissa, joissa 

esiintyy neutronisäteilyä, ovat lyhyitä ja lähes kaikki neutroniannokset tulevat pääkierto-

pumpputilassa käynnin aikana tehdyistä tarkastuksista ja huoltotöistä. Neutroniannokset ei-

vät ole suuria ja kuvasta 4.3 nähdään, että kahta poikkeusta lukuun ottamatta vuosittaiset 

kollektiiviset neutroniannokset ovat olleet 2000-luvulla alle 10 mmanSv. (ibid, s. 22) 

 

Kuva 4.3. Kollektiiviset neutroniannokset vuosilta 2000 - 2019. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 22) 

Verrattaessa Loviisan voimalaitoksen kollektiivisia annoksia samantyylisiin ydinvoimalai-

toksiin ulkomailla, Loviisan kollektiiviset annokset ovat olleet selkeästi vertailulaitoksia 

suurempia. Kuvasta 4.4 nähdään, että Loviisan laitosyksikön kollektiiviset annokset ovat 

olleet huomattavasti suurempia kuin vertailtavilla laitoksilla. Loviisan kollektiiviset annok-

set ovat kuitenkin olleet laskussa 1990-luvulta lähtien.  
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Kuva 4.4. Kollektiivisen säteilyannoksen neljän vuoden keskiarvon vertailu eurooppalaisten VVER-440 lai-

tosyksiköiden välillä. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 25) 

Suurimmat tekijät Loviisan laitosyksikön muita laitosyksiköitä korkeampiin annoksiin ovat 

korkeampi antimonipitoisuus, joka aiheutti aikaisemmin noin puolet voimalaitoksen työnte-

kijöiden säteilyannoksista. Loviisan laitosyksikön primääripiiri on myös rakennettu vertai-

lulaitoksia ahtaampaan tilaan Loviisassa olevan reaktorin suojarakennuksen vuoksi. Suoja-

rakennuksen aiheuttamien tilajärjestelyjen johdosta Loviisan laitosyksikön höyrystimet sekä 

pääkiertoputkisto ovat höyrystintilan töissä lähempänä kuin muiden vertailtavien laitosten 

samat komponentit. Tästä johtuen myös höyrystintilan töiden annosnopeudet ovat suurempia 

kuin vertailtavilla laitosyksiköillä. (Kontio & Lindholm. 2020, s. 26)  

LO 1&2 

Paks 1&2 

Dukovany 1&2 

Paks 3&4 

Dukovany 3&4 
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5 DOSIMETRITEKNOLOGIOITA 

Annosmittaukseen on käytetty useita erilaisia teknologioita, joista varhaisimmat esiteltävät 

teknologiat ovat 1950-luvulla käyttöön otettu filmidosimetri ja kynädosimetri. Termolumi-

nesenssidosimetri (TLD), optisesti stimuloitu luminesenssidosimetri (OSLD), radiofotolu-

minesenssilasidosimetri (RPLGD) ja suora ionivarastointi (DIS) ovat tällä hetkellä käytössä 

olevia ja aktiivisesti kehitettäviä teknologioita. Teknologioista TLD on ollut markkinoilla 

1960 - 70-luvuilta lähtien ja sen kehitys oli suurta seuraavat 20 vuotta. TLD on kuitenkin 

saanut kilpailijoikseen 1990-luvulla kehitetyt OSL- ja DIS-teknologiat, jotka kehittyvät 

edelleen jatkuvasti. RPL-teknologiaan perustuva järjestelmä kehitettiin jo 1980-luvulla, 

mutta järjestelmä otettiin käyttöön laajasti vuonna 2001. (Bhatt & Kulkarni. 2013, s. 1) 

Aikaisemmin mainittujen teknologioiden lisäksi luvussa esitellään pelkästään neutronimit-

taukseen soveltuva ratailmaisin ja fluoresoiva ratailmaisin (FNTD). FNTD:ssä voidaan 

saada yhdistettyä fotonimittaus sekä termisten ja nopeiden neutronien mittaus samaan hel-

posti luettavaan ilmaisimeen. 

Uusien dosimetrien etuina on yleensä niiden helppokäyttöisyys sekä annoksen luentaan käy-

tettävien menetelmien nopeus. Toisaalta vanhojen teknologioiden suurin vahvuus on pitkä 

kokemus teknologiasta sekä riippumattomuus dosimetrin sisäisestä elektroniikasta. Esitel-

lyistä dosimetriteknologioista koostettu taulukko on esitetty liitteessä I. 

5.1 Dosimetri ja sen hyviä ominaisuuksia 

Dosimetri on laite tai järjestelmä, joka mittaa altistusta, absorboitunutta annosta tai ekviva-

lenttiannosta. Dosimetriä ja siihen liittyviä laitteita kutsutaan dosimetrijärjestelmäksi. Alla 

on esitetty dosimetrin haluttuja ominaisuuksia. 

• Korkea tarkkuus. 

• Hyvä mittauksen luotettavuus. 

• Annosmittauksen lineaarisuus. 

• Pieni annos- ja annosnopeusriippuvuus. 

• Ei energiariippuvuutta. 

• Pieni kulmariippuvuus. 

• Suuri annosmittauksen mittausalue. 

• Luennan ja käytön helppous. (Izewska & Rajan. 2005, s.71 - 77) 
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5.2 TLD – Termoluminesenssidosimetri 

Termoluminesenssidosimetri oli yleisin käytetty dosimetriteknologia Euroopassa tehdyssä 

dosimetrijärjestelmien vertailussa. European Radiation Dosimetry Group:n (EURADOS) 

vertailututkimuksessa vuonna 2016 oli mukana 103 dosimetrijärjestelmää, joista 68 järjes-

telmistä oli TLD-teknologiaan perustuvia. (Stadtmann et al. 2020. s. 8). 

Termoluminesenssi on joidenkin aineiden ominaisuus, missä ionisoivalle säteilylle tai UV-

säteilylle altistunut aine säteilee valoa, kun ainetta lämmitetään. Tarkasti määriteltynä omi-

naisuutta tulisi kutsua radiotermoluminesenssiksi, mutta yleisessä käytössä termolumi-

nesenssi on riittävän tarkka. (IEC 61066. 2006, s. 33) 

5.2.1 Teoria ja toiminta 

TL-materiaaleina käytetään kiteitä, joissa osa säteilystä absorboituneesta energiasta varas-

toituu kiteessä oleviin epäpuhtauskohtiin. Kidettä lämmittäessä osa varastoituneesta energi-

asta vapautuu valona. (Bhatt & Kulkarni. 2014, s. 180) 

TL-materiaaleina käytetään monia eri materiaaleja, joita käsitellään alempana. Kaikissa 

dosimetriassa käytetyissä TL-materiaaleissa on tarkoituksella lisättyjä epäpuhtauksia (seos-

aineita), jotta TL-materiaaliin saadaan haluttuja ominaisuuksia. Lisätyillä seosaineilla saa-

daan aiheutettua TL-materiaaliin kahdenlaisia epäpuhtauksia: elektroniansoja ja aukkoan-

soja. Elektroniansat ovat epäpuhtauksia, joissa on elektronin puutos. Aukkoansat ovat epä-

puhtauksia, joissa on liikaa elektroneja. Aukkoansojen elektronit ovat löyhästi paikallaan ja 

niiden energiat ovat vain hieman valenssivyön energioita korkeammat. Eri seosaineilla saa-

daan muokattua TL-materiaalin ominaisuuksia, kuten elektroniansojen syvyyttä, joka vai-

kuttaa huomattavasti materiaalin käytettävyyteen dosimetrimateriaalina. Kuvassa 5.1 on ku-

vattu TL-materiaalin energiatasokuva termoluminesenssiprosessista. Säteilyn absorboitu-

essa TL-materiaaliin, sen energia siirtyy aineessa oleviin elektroneihin (e-). Osa elektroneista 

absorboi riittävästi energiaa ja nousee valenssikaistalta johtavuuskaistalle, josta ne liikkuvat 

elektroniansaan. Lisäksi valenssikaistalle syntynyt aukko (h+) siirtyy aukkoansaan eli käy-

tännössä aukkoansassa ollut löyhästi kiinni oleva elektroni siirtyy valenssikaistalle. Huo-

neenlämmössä ansat kykenevät säilyttämään niihin sitoutuneen energian pitkiäkin aikoja. 

Aika riippuu paljon materiaalista ja elektroniansojen syvyyksistä. Lämmittäessä TL-materi-

aalia ansoissa oleviin elektroneihin absorboituu energiaa ja ne nousevat johtavuuskaistalle. 
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Johtavuuskaistalta elektronit liikkuvat aukkoansaan ja rekombinoituvat aukon kanssa ja va-

pauttaen samalla materiaalista riippuvalla aallonpituudella olevaa valoa. Elektronin ja aukon 

rekombinoitumispaikkoja kutsutaan luminesenssikeskuksiksi. (Andreo et al. 2017, s. 873, 

U.S.NRC. 2011a) 

 

Kuva 5.1. Energiatasokuva termoluminesenssiprosessista. Vasemmalla on nähtävissä ionisoivan säteilyn vai-

kutus sekä elektronien ja aukon ansoihin kulkeutuminen. Oikealla on nähtävissä materiaalin lämmitys ja elekt-

ronien vapautuminen sekä valon tuotto elektronin ja aukon rekombinoituessa. 

Elektroniansan syvyys kaistaraossa määrittää missä lämpötilassa elektronit poistuvat niistä 

ja emittoivat valoa. Mitä syvempi elektroniansa on, sitä enemmän energiaa elektroni tarvit-

see poistuakseen ansasta, joka merkitsee kuumempaa lämpötilaa. TL-materiaalin luentaa 

varten voidaan tehdä kuvan 5.2 mukainen termoluminesenssin hehkukäyrä, mikä on valon 

määrä TL-materiaalin lämpötilan tai lämmitysajan funktiona. (U.S.NRC. 2011a) 

  

Kuva 5.2. Vasemmalla litiumboraatin (LiB) termoluminesenssin hehkukäyrä esitettynä lämmitysajan suhteen. 

Oikealla litiumfluoridi (LiF) hehkukäyrä esitettynä lämmitysajan suhteen.  
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Lämpötilan noustessa TL-materiaali lähettää valoa eri kirkkauksilla. Kirkkaampi kohta heh-

kukäyrällä kuvaa tietyn syvyistä elektroniansaa mikä näkyy hehkukäyrällä hehkukäyrän 

huippuna. Korkeammassa lämpötilassa esiintyvät hehkukäyrän huiput ovat syvempiä ja ne 

vaativat enemmän lämpöenergiaa luminoidakseen valoa. Samalla ne ovat myös vakaampia, 

sillä ympäristön muutokset vaikuttavat niihin vähemmän kuin matalammissa lämpötiloissa 

luminoiviin elektroniansoihin. Kuvassa 5.2 vasemmalla olevan litiumboraatin (LiB) hehku-

käyrällä on kaksi selkeää huippua ja oikealla olevassa litiumfluoridissa (LiF) on kolme sel-

keästi erottuvaa huippua. Jokaisella materiaalilla on omanlaisensa hehkukäyrän huiput, heh-

kukäyrän luentalämpötila sekä aallonpituus, jolla ne lähettävät valoa. Lisäksi hehkukäyrän 

muotoon vaikuttaa säteilyn laatu, lämmitysnopeus, materiaalin käyttöhistoria ja yleinen ma-

teriaalin käsittely. (ibid) 

Hehkukäyrästä luetaan TL-dosimetrin keräämä annos ja kerrotaan se tarvittavilla kertoi-

milla. Näin annos saadaan muutettua ekvivalenttiannokseksi. Luenta tehdään tarkoitukseen 

soveltuvalla lukijalaitteella, jossa on valomonistinputki valopulssien laskentaa varten ja riit-

tävä lämmityselementti. Luenta tulee tehdä hapettomassa ympäristössä, kuten typpikaa-

sussa, jotta TL-materiaali ei hapetu ja sen suorituskyky heikkene. TL-materiaalien käytössä 

tulee myös huomioida jokaiseen materiaaliin vaikuttava häipymä, joka tarkoittaa ei-haluttua 

hehkukäyrän valon heikkenemistä säteilytyksen ja luennan välissä. Osa ansoihin jääneistä 

elektroneista voi saada jopa huoneenlämmössä riittävästi lämpöenergiaa poistuakseen 

ansoista. Häipymää tapahtuu todennäköisimmin matalissa elektroniansoissa, joten yleisesti 

matalimman lämpötilan huipuissa on eniten häipymää. (ibid)  

TL-materiaaleissa on niin sanottu epävakaiden ansojen alue, joka jätetään yleensä huomioi-

matta annoslaskennassa johdonmukaisten tulosten saavuttamiseksi. 100 - 150 °C lämpöti-

lassa hehkuhuippunsa saavuttavat ansat ovat epävakaita ja ne purkavat ansansa myös huo-

neenlämmössä muutamassa päivässä. Vakaammat ansat sijaitsevat noin 200 - 225 °C heh-

kuhuipun yläpuolella kuitenkin rajoittuen noin 300 °C lämpötilaan, jolloin pelkästä läm-

möstä johtuva valon emissio häiritsee annosmittausta. Lisäksi kosteus, lika ja materiaalin 

kuluminen aiheuttaa näennäistä ei-säteilyyn liittyvää luminesenssia, jota sanotaan joskus 

myös triboluminesenssiksi. Triboluminesenssin vaikutusalue on yleensä 500 - 600 nm aal-

lonpituudella ja 300 - 400 °C lämpötilassa. (Andreo et al. 2017, s. 878) 
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Tietyillä TL-materiaaleilla on myös mahdollista tehdä neutronimittauksia, mutta TL-dosi-

metreillä mitattujen neutroniannosten tarkkuus on yleensä ± 50 % ja toistettavuus ± 30 %. 

Neutroniannosta voidaan mitata TL-materiaaliyhdistelmillä, joissa toinen käytettävä TL-

kide tunnistaa neutroneita ja toinen ei. Neutroneita tunnistavia materiaaleja on muun muassa 

LiB, luonnollisen isotooppijakauman omaava LiF ja pelkästään Li-6-isotooppia sisältävä 

LiF. (U.S.NRC. 2011a) 

5.2.2 Materiaalit 

Hyvällä TL-materiaalilla tulisi olla muun muassa seuraavia ominaisuuksia: 

• Suuri ansatiheys ja korkea valon emission tehokkuus rekombinoitumisessa. 

• Hyvä varastointivakaus eli häipymän ja ympäristön lämpötilan kesto. 

• Mahdollisimman vähän erillisiä huippuja hehkukäyrällä. 

• Päähuipun sijainti noin 180 °C - 250 °C:ssa. 

• Mahdollisimman kudosekvivalentti efektiivinen atominumero. 

• Matala energiariippuvuus ja suuri annosalue. 

• Annosnopeus- ja kulmariippumattomuus. 

• Matala havaitsemisraja. 

• Hyvä tarkkuus ja toistettavuus. (Furetta. 2010, s. 481 - 482) 

Yksikään TL-materiaali ei voi täyttää kaikkia yllä mainitun listan vaatimuksia, joten dosi-

metriaa varten sopivat materiaalit ovat hyvin rajalliset ja yleensä kompromissi haluttujen 

ominaisuuksien välillä (ibid, s. 482). 

TL-materiaaleja on hyvin monta ja osa niistä on listattu tärkeimpine ominaisuuksineen tau-

lukkoon 5.1. TL-materiaaleihin lisätyt seosaineet merkitään kaksoispisteellä kiteen pääma-

teriaalin jälkeen, kuten LiB:Mn, Si ja LiF:Mg, Ti. 

Materiaalien herkkyys ilmoitetaan yleensä suhteellisena herkkyytenä Harshaw TLD-100 

(LiF:Mg, Ti) -malliseen TL-materiaaliin, sillä se on yksi vanhimmista ja yleisimmistä TL-

materiaaleista. Materiaalien suhteellisen herkkyyden lisäksi niistä on taulukoitu lineaarinen 

annosmittausalue, häipymän suuruus, efektiivinen atominumero, hehkukäyrän päähuipun 

lämpötila ja valon emissiomaksimin aallonpituus. Päähuipun lämpötila ja valon aallonpituus 

riippuvat paljon käytetyistä seosaineista. Lisäksi joillain materiaaleilla voi olla useita yhtä 

voimakkaita valon emissiohuippuja. Efektiivinen atominumero kertoo kuinka lähellä TL-
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materiaali on kudoksen efektiivistä atominumeroa eli kuinka kudosekvivalentti aine on. Ku-

dosekvivalentilla materiaalilla ei tarvitse käyttää korjauskertoimia annosmäärityksessä. Ku-

doksen efektiivinen atominumero on noin 7,4 (Furetta. 2010, s. 481). 

Taulukko 5.1. Termoluminesenssimateriaaleja ja niissä käytettyjä seosaineita. Lisäksi taulukossa on esitettynä 

materiaalikohtaisesti suhteellinen herkkyys verrattuna TLD-100-materiaaliin, käyttökelpoinen annosalue, häi-

pymä, efektiivinen atominumero, päähuipun lämpötila ja valon emissiomaksimin aallonpituus. (Kry et al. 2019, 

s. 24, Bhatt & Kulkarni 2014, s. 182) 

Materiaali Seosai-

neita 

Suhteel-

linen 

herk-

kyys vrt. 

TLD-

100 [-] 

Käyttökel-

poinen an-

nosalue 

Häi-

pymä 

Atomi-

numero 

Pää-

huippu 

[°C] 

Valon 

emis-

siomak-

simi 

[nm] 

Litium-

fluoridi 

LiF Mg, Ti Vertailu-

kohde 

20 µGy - 

10 Gy 

5 % / 3 - 

12 kk 

8,31 ~ 235 ~ 410 

Litium-

fluoridi 

LiF Mg, Cu, 

P 
30 0,2 µGy - 

10 Gy 

2 % / 3 

kk 

8,31 ~ 200 ~ 370 

Litium-

boraatti 

Li2B4O7 Cu, Ag, 

Mn, Ln, 

Si 

~ 0,3 10 µGy - 

1000 Gy 

5 - 10 % 

/ 3 kk 

7,32 185 ~ 600 

Kalsium-

fluoridi 

CaF2 Mn, 

Dy, Tm 
10 - 30 2 µGy - 10 

Gy 

15 - 25 

% / 1 kk 

16,9 300 ~ 495 

Alumii-

nioksidi 

Al2O3 C 40 - 60 1 µGy - 10 

Gy 

4 % / 3 

kk 

10,28 200 ~ 335 

Magne-

siumor-

tosili-

kaatti 

MgSiO4 Tb 40 - 53 10 µGy - 1 

Gy 

Hyvin 

pientä 

11 200 380 - 400 

Beryl-

liumok-

sidi 

BeO - ~ 1 0,1 mGy - 

0,5 Gy 

5 - 10 % 

/ 3 kk 

7,21 ~ 210,330 ~ 335 

Kalsium-

sulfaatti 

CaSO4 Tm, Dy 15 2 µGy - 10 

Gy 

6 % / 6 

kk 

15,62 ~ 220 480, 575, 

660, 750 

Magne-

siumbo-

raatti 

MgB4O7 Dy, Tm 6 - 7 5 µGy - 50 

Gy 

4 % / kk 8,4 190 490 
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5.2.3 Hyvät ja huonot puolet 

TL-dosimetrin hyviä puolia ovat muun muassa: 

• Hyvä annosmittausalue, joka on 10 µGy - 10 Gy välillä. 

• Annosnopeusriippumattomuus. 

• Dosimetrin pieni koko. 

• Järjestelmiä ja materiaaleja on pääosin hyvin saatavilla. 

• Uudelleen käytettävä. 

• Luenta on suhteellisen käytännöllistä verrattuna filmidosimetreihin. 

• Luennan toistettavuus on 1 - 2 % sisällä. 

Huonoja puolia ovat muun muassa: 

• TL-materiaalien tuotantoerät ovat keskenään hyvin erilaisia. 

• TL-materiaalit ovat yleensä epävakaita varastoinnin aikana. 

• Kaikissa materiaaleissa on häipymää, joka vaikuttaa annosluentaan. 

• Kaikki TL-materiaalit ovat jossain määrin herkkiä valolle. 

• Triboluminesenssin vaikutus annosluentaan. 

• Luenta on tuhoava, eli annosta ei voi lukea toista kertaa. (Andreo et al. 2017, s. 886 

- 888) 

5.3 OSLD – Optisesti stimuloitu luminesenssidosimetri 

Optisesti stimuloitu luminesenssidosimetri oli toiseksi yleisin käytetty dosimetriteknologia 

Euroopassa tehdyssä dosimetrijärjestelmien vertailussa. EURADOS:n vertailututkimuk-

sessa oli mukana 103 dosimetrijärjestelmää, joista 17 järjestelmää oli OSL-teknologiaan pe-

rustuvia (Stadtmann et al. 2020. s. 8). 

5.3.1 Teoria ja toiminta 

Optisesti stimuloitu luminesenssi on ionisoivalle säteilylle altistetun puolijohteen tai eristeen 

emittoimaa valoa, kun sitä säteilytetään näkyvällä valolla säteilylle altistumisen jälkeen. 

Emittoidun valon aallonpituus riippuu käytetystä materiaalista. (Andreo et al. 2017, s. 889) 

OSL on monella tavalla samankaltainen teknologia kuin termoluminesenssi. Elektronit jää-

vät OSLD-materiaalin kiderakenteen epäpuhtauksista johtuviin elektroniansoihin. 
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Elektroniansoissa olevat elektronit vapautetaan stimuloimalla niitä valolla. Tämän seurauk-

sena ne rekombinoituvat aukkojen kanssa ja emittoivat samalla valoa. TL-materiaalista poi-

keten, elektroneja stimuloidaan näkyvällä valolla. (ibid, s. 889 - 890) 

Kuvassa 5.3 on esitetty OSL-materiaalin toiminta energiatasokuvassa, joka on hyvin saman-

lainen TL-materiaalin toiminnan kanssa. Säteilyn absorboituessa materiaaliin, sen energia 

siirtyy elektroneille (e-), jotka nousevat valenssikaistalta johtavuuskaistalle. Osa elektro-

neista jää OSL-materiaalin epäpuhtauksista johtuviin elektroniansoihin. Samalla valenssi-

kaistalle syntyy aukkoja (h+), jotka siirtyvät myöskin epäpuhtauksista johtuviin aukkoansoi-

hin eli aukkoansassa löyhästi kiinni ollut elektroni siirtyy valenssikaistalle.  

 

Kuva 5.3. Energiatasokuva OSL-prosessista. Kuvassa näkyy ionisoivan säteilyn vaikutus ja elektronin (e-) ja 

aukon (h+) ansoihin kulkeutuminen. 

Kuvassa 5.4 esitetään OSL-materiaalin luenta, jossa materiaalia säteilytetään yleensä vihre-

ällä valolla. Tällöin osa elektroniansoissa olevista elektroneista virittyy ja ne rekombinoitu-

vat aukkojen kanssa tultuaan alas johtavuuskaistalta. Rekombinoitumisessa vapautuu valoa. 

 

Kuva 5.4. Materiaalin valaisu näkyvällä valolla, elektronin (e-) vapautuminen ja valon emissio elektronin ja 

aukon (h+) rekombinoituessa. 
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Valo voi emittoitua myös toisella tavalla OSL-materiaalista. Vihreä valo voi pudottaa aukon 

pois aukkoansasta. Silloin elektroniansassa oleva elektroni siirtyy suoraan valenssikaistalle 

täyttämään aukon, jolloin emittoituu valoa. Valon emittoitumistapa riippuu elektroniansojen 

ja aukkoansojen syvyyksistä kaistaraossa. Jos elektroniansan syvyys on pienempi kuin auk-

koansan syvyys, elektronit ja aukot rekombinoituvat aukkoansoissa. Jos ansojen syvyydet 

ovat päinvastoin, aukko tyhjenee ensin ja rekombinaatio tapahtuu vasta valenssikaistalla. 

Emittoituneiden fotonien määrästä eli valon intensiteetistä saadaan laskettua säteilyannos. 

(Andreo et al. 2017, s. 890 - 891) 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, OSL-materiaalin luenta tehdään näkyvällä valolla huo-

neenlämmössä ja valolla aiheutetusta materiaalin luminesenssista lasketaan valopulssit va-

lomonistinputkella. Luennassa käytetty valonlähde voi olla laser, LED tai normaali lamppu 

riippuen käytetystä materiaalista. Toisin kuin termoluminesenssissa, optisessa stimuloin-

nissa matalan intensiteetin valolla vain osa elektroneista poistuu elektroniansoista. Täten 

OSL-materiaalista voidaan lukea sama annos useita kertoja vain pienellä luminesenssin in-

tensiteetin laskulla. Nollaus uutta käyttökertaa varten voidaan tehdä lämpökäsittelyllä kuten 

TLD:llä tai altistamalla OSL-materiaali pitkäksi aikaa sopivan aallonpituuden omaavalle 

suuri-intensiteettiselle valolle. (ibid, s. 892) 

OSLD-teknologiassa on useita luentatekniikoita, joista pulsed optically stimulated lumi-

nescence (POSL) on tarkin, koska se parantaa luennan signaali-kohinasuhdetta. Pienem-

mällä signaali-kohinasuhteella saadaan eroteltua paremmin säteilystä johtuva luminesenssi 

luettavan materiaalin muusta luminesenssista. POSL luennassa materiaalia valaistaan ly-

hyillä valopulsseilla, minkä jälkeen syntyvää luminesenssia mitataan aina pulssien välissä. 

Luennassa kuitenkin tarvitaan erillisiä suodattimia, jotta luennassa käytettävä ja luminesens-

sissa syntynyt valo saadaan eroteltua. (ibid, s. 892)  

Kuvassa 5.5 on esitetty OSL-materiaalin Al2O3:C hehkukäyrän intensiteetti ajan suhteen. 

Vaaka-akselilla on aika sekunneissa ja pystyakselilla on OSL:n intensiteetti mielivaltaisessa 

yksikössä. 
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Kuva 5.5. OSL-signaalin intensiteetti ajan suhteen Al2O3:C -materiaalissa, kun sitä on stimuloitu 420 - 550 

nm valolla. (Andreo et al. 2017, s. 892) 

Yksi OSL-teknologian hyviä puolia on, että koko OSL-käyrää laajalta valon aallonpituusvä-

liltä ei tarvitse mitata annoksen arvioimiseksi, vaan annoksen selvittämiseksi riittää materi-

aalin stimulointi vain yhdellä valon aallonpituudella. TL-teknologiassa annos täytyy mitata 

koko kiteen toiminnan sisältävältä lämpötilaväliltä. (ibid, s. 892) 

5.3.2 Materiaalit 

Monet OSL-dosimetreissä käytettävät materiaalit ovat alun perin olleet tai niistä on yritetty 

tehdä herkkiä TL-materiaaleja. Yleisimmät materiaalit ovat alumiinioksidi Al2O3:C ja be-

rylliumoksidi BeO. Landauerin dosimetrijärjestelmä ollut pitkään ainoa laajasti käytetty 

OSL-teknologiaan perustuva järjestelmä ja siinä käytetään materiaalina alumiinioksidia. 

Saksassa on vastikään suunniteltu ja otettu käyttöön berylliumoksidia materiaalina käyttävä 

dosimetrijärjestelmä, jota markkinoi Dosimetrics. 

Taulukossa 5.2 on esitetty käytettävien OSL-materiaalien ominaisuuksia. Materiaaleista on 

mainittu käytettävät seosaineet, suhteellinen herkkyys TLD-100-materiaaliin, lineaarinen 

annosmittausalue, häipymä, efektiivinen atominumero ja stimuloidun valon emissiomak-

simi. 
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Taulukko 5.2. OSL-dosimetreissä käytettävien materiaalien suhteellinen herkkyys TLD-100-materiaaliin, 

käyttökelpoinen annosalue, häipymä, energia-alue, efektiivinen atominumero ja valon emissiomaksimi. (Kry 

et al. 2019, s. 24) 

Materiaali Seosai-

neita 

Suhteellinen 

herkkyys 

vrt. TLD-

100 

Käyttökel-

poinen an-

nosalue 

Häi-

pymä 

Energia-

alue 

Atomi-

numero 

Valon emis-

siomaksimi 

[nm] 

Alu-

miini-

oksidi 

Al2O3 C 40 - 60 10 µSv - 10 

Sv 

< 5 % / 

12 kk 

5 keV - 20 

MeV 

10,28 410 

Beryl-

lium 

oksidi 

BeO Mg, Si, 

Ca, B, Al 

Suuri 50 µSv - 10 

Sv 

Merki-

tyksetön 

16 keV - 7 

MeV 

7,21 390 

5.3.3 Hyvät ja huonot puolet 

Hyviä puolia ovat: 

• Materiaalien suuri herkkyys, jolla saavutetaan erittäin alhainen havaitsemisraja 

Knoll. 2000, s. 735). 

• Luennassa ei tarvita lämmitystä ja OSLD voidaan lukea useita kertoja (ibid, s. 735). 

• Dosimetrit ovat erittäin nopea lukea (Ahmed. 2007, s. 632). 

• Hyvä tarkkuus ja suuri annosmittausalue (ibid, s. 632). 

• Mekaanisesti vakaa esim. lämpötilaa ja kosteutta vastaan (ibid, s. 632). 

Huono puoli on materiaalien herkkyys valolle (Andreo et al. 2017, s. 893). 

5.4 RPLGD – Radiofotoluminesenssilasidosimetri 

Radiofotoluminesenssiin (RPL) perustuvat dosimetrit on otettu käyttöön Ranskassa ja Japa-

nissa, joissa ne kilpailevat suoraan TL- ja OSL-teknologioihin perustuvien dosimetrien 

kanssa. RPL on kuitenkin suhteellisen uusi teknologia, joten niitä ei ole vielä käytössä laaja-

alaisesti Euroopan tasolla. EURADOS:n vertailututkimuksessa oli mukana 103 dosimetri-

järjestelmää, joista kolme järjestelmää oli RPL-teknologiaan perustuvia (Stadtmann et al. 

2020. s. 8). 

Ensimmäiset RPL-dosimetrit kehitettiin 1950-luvulla, mutta ne olivat epätarkkoja liian suu-

ren RPL-materiaalista aiheutuvan taustakohinan takia. Teknologian kehittyessä RPL-dosi-

metreistä on kehitetty tarkkoja ja luotettavia malleja henkilödosimetriaan. (Yamamoto. 

2011, s. 217) 
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5.4.1 Teoria 

RPL-teknologiaan perustuvissa dosimetreissä käytetään materiaalina pelkästään hopea-akti-

voitua fosfaattilasia, jonka hopeapitoisuus on määritetty empiirisesti. Fosfaattilasiin lisätyt 

hopea-atomit esiintyvät tasaisesti lasissa pelkästään vakaina Ag+-ioneina. Säteilystä absor-

boituneen energian seurauksena vapautuneet elektronit (e-) ja aukot (h+) leviävät lasiin ja 

saavat aikaan seuraavissa virkkeissä kuvattuja reaktioita hopeaioneissa. Elektronin (e-) osu-

essa Ag+-ioniin, siitä tulee varaukseton Ag0-atomi. Aukon (h+) osuessa Ag+-ioniin, siitä tulee 

positiivisemmin varautunut Ag++-ioni. Molemmat reaktiot tuottavat vakaita luminesenssi-

keskuksia lasiin. Luminesenssikeskuksien muodostuminen fosfaattilasin kiderakenteeseen 

on esitetty kuvassa 5.6. (Yamamoto. 2011, s. 217 - 218) 

 

Kuva 5.6. Luminesenssikeskuksien muodostuminen fosfaattilasissa. (Mukaillen: Yamamoto. 2011, s. 218) 

Luminesenssikeskukset eivät palaa enää alkutilaansa ilman noin 400 °C asteen lämpötilassa 

tehtyä tunnin mittaista lämpökäsittelyä. (ibid, s. 218). 

Luminesenssikeskusten määrä kasvaa suhteessa säteilyn määrään. Laskemalla luminesens-

sin kokonaisvalontuotto, saadaan selville lasiin kertynyt annos. Altistamalla säteilytetty lasi 

UV-säteilylle, se lähettää pääosin näkyvää oranssia valoa. Tehtyjen tutkimusten mukaan on 

päätelty, että Ag++-luminesenssikeskukset lähettävät oranssia valoa, Ag0-keskukset lähettä-

vät sinistä valoa ja alkuperäiset Ag+-keskukset lähettävät lähellä UV-spektriä olevaa valoa. 

Ag+-ionien luminesenssikeskusten lähettämä valo ei liity säteilyyn, vaan se on kyseessä ole-

van hopeaionin energiatasojen virittymistä ja palautumista UV-valon vaikutuksesta. Ag+-

luminesenssikeskukset lähettävät luennassa valoa, vaikka lasia ei olisi säteilytetty, joten sitä 

ei huomioida annosmäärityksessä. Tällöin emittoitunut valo määritellään fotoluminesens-

siksi (PL) radiofotoluminesenssin (RPL) sijaan. Lisäksi fosfaattilasissa oleva lika voi aiheut-

taa ei-haluttua luminesenssia. (ibid, s. 218)  
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Kuvassa 5.7 on kuvattu RPL-emissiomalli hopea-aktivoidussa fosfaattilasissa. Kuvan mu-

kaisesti säteilystä materiaaliin absorboitunut energia virittää valenssikaistalla olevan elekt-

ronin (e-), jolloin se nousee johtavuuskaistalle. Lisäksi valenssikaistalle syntyy elektronin 

puutostila, jota merkitään aukkona (h+). Elektroni pyrkii virittymisen jälkeen purkamaan 

energiansa ja palaamaan valenssikaistalle. Välillä elektroni jää hopeaioneista johtuviin fos-

faattilasin epäpuhtauksiin kaistaraossa, jolloin muodostuu annosluentaan vaikuttava Ag0-lu-

minesenssikeskus. Valenssikaistalle syntyy elektronin puutos, mikä tarkoittaa, että Ag+-io-

nista poistuu elektroni valenssikaistalle. Eli toisin sanoen aukko siirtyy Ag+-ionille tehden 

siitä Ag++-ionin, josta taas muodostuu luminesenssikeskus. 

 

Kuva 5.7. Hopea-aktivoidun fosfaattilasin valon emissiomalli. (Mukaillen: Yamamoto. 2011, s. 219) 

Yllä olevassa kuvassa nähdään myös eri luminesenssikeskusten vasemmalla puolella UV-

säteilyn vaadittu energia ja aallonpituus, jolla luminesenssikeskukset virittyvät luentavai-

heessa. Oikealla nähdään eri luminesenssikeskusten UV-säteilytyksen jälkeen emittoimat 

RPL- ja PL-valon energia ja aallonpituus.  

RPL-teknologiassa on tärkeää huomioida, että Ag++-luminesenssikeskukset muodostuvat 

paljon hitaammin kuin Ag0-keskukset. Fosfaattilasin emittoima oranssin RPL:n intensiteetti 

kasvaa noin 6 tuntia säteilytyksen lopetuksen jälkeen ja vasta silloin se pysähtyy vakaaseen 

arvoon. (Yamamoto. 2011, s. 202) 

5.4.2 Toiminta 

Käytännön dosimetriassa RPL-dosimetrejä pidetään uunissa 30 minuuttia 100 °C lämpöti-

lassa, jotta Ag++-luminesenssikeskukset muodostuvat nopeammin. Lämmitys tehdään ennen 

luentaa. Luentavaiheessa UV-säteilytyksen jälkeen RPL-dosimetrin fluoresoiva luentakäyrä 
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koostuu kolmesta eri osasta. Osat ovat esitetty kuvassa 5.8. Fluoresenssin heikentymiskäyrä 

UV-säteilytyksen jälkeen jakaantuu likaan ja nopeasti hajoavaan taustakohinaan, joka häviää 

noin 1 µs jälkeen. Toinen osa on RPL-signaali, joka häviää 40 µs jälkeen ja kolmantena on 

hitaammin heikentyvä taustakohina, jonka heikentyminen kestää noin 1 ms. (ibid, s. 221) 

 

Kuva 5.8. Fosfaattilasin fluoresenssin komponentit. (Mukaillen: Yamamoto. 2011, s. 221) 

Yksi RPL-dosimetrien käytön mahdollistava teknologia on lyhytpulssinen UV-laser, jota 

käytetään RPL-dosimetrien luennassa. Lukemalla fosfaattilasia lyhyillä 3 ns laserpulsseilla 

saadaan selvitettyä RPL:n osuus muusta luminesenssista, jota on pääosin aikaisemmin mai-

nittu taustakohina. (ibid, s. 222) 

RPL-dosimetrin annosmäärityksessä käytetään erilaisia suodattimia. Tällä saadaan poistet-

tua fosfaattilasin energiariippuvuus. RPL-dosimetrissä on viisi fosfaattilasilevyä, joista ku-

kin on erilaisen suodattimen alla. Suodattimina käytetään kahta eri paksuista muovi-, alu-

miini-, kupari- ja tinalevyä. Annoksen määrityksessä jokaisen suodattimen alta luettu RPL-

signaali kerrotaan omalla kertoimellaan, jolloin RPL-dosimetrin energiariippuvuuskäyrä 

saadaan hyvin tasaiseksi. (ibid, s. 223 - 224) 

5.4.3 Hyvät ja huonot puolet 

RPL-dosimetrin hyviä puolia ovat tarkkuus, lähes merkityksetön häipymä dosimetreissä ja 

annoksen uudelleen luettavuus. Lisäksi eri materiaalierät saadaan erittäin samanlaatuisiksi 

keskenään. (ibid, s. 217) RPL-dosimetrin huonoja puolia ei esitelty löydetyissä lähteissä. 
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5.5 DIS – Suora ionivarastointi 

DIS-dosimetri perustuu ionisaatiokammion ja analogisen muistielementin yhdistelmään. Sä-

teilyn aiheuttama varaus ionisaatiokammiossa muuttuu suoraan sähköisesti luettavaksi in-

formaatioksi ja tallentuu puolijohteesta valmistettuun muistielementtiin jännite-erona. (Mi-

rion Technologies. b, s. 4) DIS on verrattain uusi teknologia, joten sitä ei vielä käytetä laaja-

alaisesti dosimetriassa. EURADOS:n vertailututkimuksessa oli mukana 103 dosimetrijärjes-

telmää, joista kuusi järjestelmää oli DIS-teknologiaan perustuvia (Stadtmann et al. 2020. s. 

8). 

5.5.1 Teoria ja toiminta 

Kuvassa 5.9 on esitetty DIS-muistielementti ja sen osat nimettynä. Muistielementin puoli-

johdehilan (Floating gate) varaus asetetaan ennalta määrättyyn arvoon. Varaus säilyy käy-

tännössä pysyvästi, sillä puolijohdehila on lähes täysin eristetty oksidikerroksella (Oxide). 

Puolijohdehila kykenee säilyttämään varauksen satojakin vuosia. Puolijohdehilaa ympäröi-

vässä oksidikerroksessa on aukko (Opening), josta puolijohdehila on suoraan yhteydessä 

ympäröivään ilmaan tai kaasuun. Puolijohdehilassa oleva positiivinen jännite vetää puo-

leensa ionisoivasta säteilystä syntyneitä elektroneja. Kun DIS-muistielementin ympäröi joh-

tavalla seinämällä (kuva 5.10), puolijohdehilan ja seinämän väliin muodostuu ionisaa-

tiokammio. Puolijohdehilan positiivinen jännite laskee, kun se vetää puoleensa ionisaa-

tiokammiossa syntyneitä elektroneja. Jännitteen aleneminen puolijohdehilassa on verrannol-

linen kerättyyn säteilyannokseen. Fotoneilla ensimmäiset vuorovaikutukset tapahtuvat ioni-

saatiokammion seinämissä ja siitä seuraavat elektronit ionisoivat ilman tai kaasun (Air or 

Gas) ionisaatiokammiossa. (Mathur. 2001, s. 197 - 199) 
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Kuva 5.9. DIS-muistielementti. Kuvassa on esitetty luentaa ja latausta varten lähde (Source), nielu (Drain) ja 

kanava (Channel). Muistielementin puolijohdehilan (Floating gate) ympärillä on oksidikerros (Oxide), jossa 

on aukko (Opening). Puolijohdehilan varaus laskee elektroneiden tunneloituessa hilasta nieluun (Electron tun-

neling path) ionisoivan säteilyn vaikutuksesta. (Mirion Technologies. b, s. 6) 

 

Kuva 5.10. DIS-muistielementti ionisaatiokammiossa. Ionisaatiokammion sisällä on ilmaa tai kaasua (Air or 

Gas). (Mirion Technologies. b, s. 6) 

Annos luetaan lukijalaitteella, jolla tarkistetaan kanavan (Channel) johtavuus häiritsemättä 

muistielementtiin tallennettua varausta (kuva 5.9). Kanavan johtavuus on suoraan verran-

nollinen puolijohdehilan varaukseen. (ibid, s. 197) 

DIS-elementin ja ionisaatiokammion toiminnasta johtuen yksittäisen DIS-ionisaatiokam-

mion annosalue on rajattu. Mitä tarkempi mittaus halutaan, sitä pienempi annosalue on ja 

mitä isompi annosalue halutaan, sitä epätarkempi mittaus on. Yleisesti DIS-dosimetrissä on 

kolme eri kammiota, jotta koko haluttu annosmittausalue saadaan katettua. Annosalueet on 

esitetty tarkemmin taulukossa 5.4. (ibid, s. 198) 

Ionisaatiokammioiden materiaali on yleensä muovia tai grafiitti-polystyreenikomposiittia ja 

ionisaatiokammioissa on yleensä kaasuna ilmaa. Lisäksi syväannosta mittaavat elementit on 

peitetty 1000 g/cm2 suodattimella ja pinta-annosta mittaavat elementit 7 g/cm2 suodattimella. 

Edellä mainituilla tavoilla on saatu lähes kudosekvivalentti vaste säteilylle ja annokset voi-

daan mitata ilman laskenta-algoritmeja. (ibid, s. 199)  

DIS-dosimetrillä voidaan mitata beeta- ja fotonisäteilyä 1 µSv - 40 Sv välillä. Kuvassa 5.11 

on Rados DIS-1 -dosimetri, jossa on viisi erillistä mittauselementtiä. Kuvassa näkyvät kir-

jainlyhenteet on selitetty taulukossa 5.3. 
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Kuva 5.11. DIS-1-dosimetrin mittauselementit. (Mirion Technologies. b, s. 7) 

Taulukko 5.3. DIS-1-dosimetrin mittauselementtien selitteet, käännökset suomeksi ja niiden annosalueet. (Mi-

rion Technologies. b, s. 7) 

Ensimmäinen kirjain Selite 

D Deep Dose Syväannos 

S Shallow/Skin Dose Pinta-annos 

Toinen kirjain Selite Annosalue 

S Sensitive Range Herkkä annosalue 0 - 4000 µSv 

L Low Range Matala annosalue 0 - 1000 mSv 

H High Range Korkea annosalue 0,1 - 40 Sv 

DIS-dosimetrillä on mahdollista mitata myös neutroniannosta valikoimalla sopivan ionisaa-

tiokammion materiaalin. Eri materiaaleja on tutkittu Wernli et al. 2001 tutkimuksissa ja 

niissä on havaittu, että termisten ja nopeiden neutronien mittaus on mahdollista, kun mit-

tauselementin ionisaatiokammion peittää tietyillä ison kaappausvaikutusalan omaavilla ma-

teriaaleilla. Neutronimittaavia DIS-teknologiaan perustuvia dosimetrejä on olemassa, mutta 

niitä ei ole vielä laajasti käytössä. Lisäksi olemassa olevat dosimetrit on suunniteltu sotilas-

käyttöön ja ovat vielä kehitysvaiheessa. (Mirion Technologies. 2019)  

Luenta tehdään vanhemmassa DIS-1-mallissa luentalaitteen kautta, mutta uudemmassa In-

stadose 2 -mallissa annos saadaan luettua langattomasti. Lukijalaite mittaa muistielementin 

lähteen (Source) ja nielun (Drain) terminaalien välisen jännite-eron, josta saadaan mitattua 

suoraan säteilyannos. Annoksen luku ei vaikuta hilaan millään tavalla, joten annosluennan 

voi toistaa niin monta kertaa kuin on tarve. Annoksen voi nollata lukijalaitteen mukana tu-

levalla ohjelmistolla. Dosimetrille voi tehdä kevyen nollauksen, jossa annoksen kertyminen 

aloitetaan uudesta nollakohdasta tai kovan nollauksen, jossa hilan varaus palautetaan alku-

peräiseen arvoonsa. (Mathur. 2001, s. 200) 
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5.5.2 Hyvät ja huonot puolet 

Hyviä puolia on muun muassa: 

• Kestävyys ympäristön muuttujia vastaan (Vedenpitävä, kestää eri lämpötiloja, täräh-

dyksenkestävä ja ei ole valoherkkä) (Mirion Technologies. b). 

• Häipymä on lähes olematon. 

• Annosmittauksen lineaarisuus on hyvä. 

• Dosimetrin energiariippuvuus on pientä. 

• Dosimetri on uudelleen käytettävä. 

• Annosluenta ei ole tuhoava ja luentalaite on helppokäyttöinen. (Mathur. 2001, s. 201 

- 202) 

Huono puoli DIS-dosimetrissä on väärin kirjautuneen tuloksen korkeampi todennäköisyys 

verrattuna esimerkiksi TL-dosimetriin. Kaikki muistielementin varausta laskevat tapahtumat 

näkyvät kasvaneena annoksena. Varauksen laskua voivat aiheuttaa esimerkiksi kovat iskut 

ja korkea lämpötila. (Mathur. 2001, s. 205) 

5.6 Filmidosimetri 

Filmidosimetria on ollut hyvin tärkeä osa esimerkiksi radiologian, sädehoidon ja säteilysuo-

jelun kehityksessä. Annosmittaus filmillä on kehittynyt huomattavasti ja siitä on tullut tärkeä 

työkalu kuvantamisessa, diagnostiikassa ja myös dosimetriassa. (Andreo et al. 2017, s. 846) 

Filmidosimetrejä käytetään yleisimmin seuraamaan henkilöiden altistumista röntgensätei-

lylle, joten sen käyttökohteet ovat pääosin lääketiede ja tutkimus (U.S.NRC. 2011b). Vaikka 

filmidosimetri on vanhaa teknologiaa, sitä käytetään vielä jossain määrin dosimetriassa. EU-

RADOS:n vertailututkimuksessa oli mukana 103 dosimetrijärjestelmää, joista kahdeksan 

järjestelmää perustui filmidosimetriteknologiaan (Stadtmann et al. 2020. s. 8). 

5.6.1 Teoria ja toiminta 

Vaikka filmidosimetri on kehittynyt merkittävästi vuosien aikana, sen perustoiminta ja ra-

kenne on säilynyt lähes samana. Filmidosimetri koostuu pohjasta tai tuesta, ohuesta hiuk-

kasemulsiosta ja ulkopinnalla olevasta suojakerroksesta. Hiukkasemulsio koostuu gelatii-

nista ja 0,1 - 3 µm kokoisista hopeabromidihiukkasista, jotka on esitetty kuvassa 5.12. Emul-

siossa olevissa hopeabromidikiteissä on kidevirheitä, joissa on positiivisesti varautuneita 
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hopeaioneja. Kidevirheitä kutsutaan filmidosimetreissä herkkyyspisteiksi. (U.S.NRC. 

2011b, Andreo et al. 2017, s. 846) 

 

Kuva 5.12. Hopeabromidikiteitä gelatiinissa elektronimikroskoopilla kuvattuna. (Hartmann. 2006) 

Säteilyenergian absorboituessa hopeabromidikiteeseen osa kiteen valenssikaistalla olevista 

elektroneista virittyy ja nousee kaistaraon yli johtavuuskaistalle. Johtavuuskaistalle pääs-

seistä elektroneista osa liikkuu kaistaraossa oleviin herkkyyspisteisiin ja poistaa herkkyys-

pisteen positiivisista hopea-ioneista johtuvan elektroniaukon. Elektronin päästessä herk-

kyyspisteeseen se muuttuu piileväksi/latentiksi kuvaksi, joka koostuu neutraaleista hopea-

atomeista. Mitä enemmän säteilyä hopeabromidiin absorboituu, sitä enemmän elektroneja 

liikkuu herkkyyspisteisiin. (U.S.NRC. 2011b) 

Käytännössä filmidosimetrit perustuvat materiaaleihin, jotka vaihtavat väriään altistuessaan 

säteilylle samalla tavalla kuin valokuvafilmi vaihtaa väriään altistuessaan näkyvälle valolle. 

Värin vaihtuminen on verrannollinen saatuun säteilyannokseen, joten mitä tummuneempi 

filmi on, sitä suurempi säteilyannos on kertynyt. Filmidosimetrillä voi havaita beeta- ja fo-

tonisäteilyä. (ibid) 

Filmidosimetreissä on käytössä kahta erilaista materiaalia: radiograafinen ja radiokromaat-

tinen filmi. Radiograafinen filmi on vanhempi käytetty materiaali ja se pitää suojata ulkoi-

silta elementeiltä, kuten valolta, korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta. Lisäksi radiograafinen 

filmi täytyy kehittää pimiössä ennen luentaa ja filmin annosalue on pieni. (Hartmann. 2006) 

Uudempi radiokromaattinen filmi sisältää väriainetta, joka polymerisoituu säteilyn vaiku-

tuksesta. Radiokromaattinen filmi kehittää itsensä automaattisesti ja luenta suoritetaan sa-

maan tapaan kuin radiograafisella filmillä. Radiokromaattinen filmi ei ole yhtä herkkä sätei-

lylle kuin radiograafinen, mutta sillä on useita hyviä puolia verrattuna radiograafiseen fil-

miin. Se ei tarvitse kehittämistä pimiössä, annosnopeusriippuvuus ja energiariippuvuus ovat 
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pieniä ja filmin tiheys on lähes kudosekvivalentti. Lisäksi radiokromaattinen filmi ei ole 

herkkä valolle. (Izewska & Rajan. 2005, s. 84) 

Filmidosimetrin luenta tehdään tiheysmittarilla, joka määrittää säteilytetyn filmin optisen 

tiheyden eli valonläpäisykyvyn säteilyttämättömään filmiin verrattuna. Valon määrän las-

kentaan käytetään valomonistinputkea. Asianmukaisen kalibroinnin jälkeen optinen tiheys 

ja absorboitunut annos ovat verrannollisia keskenään. Filmin optisen tiheyden muutokset eri 

annoksille eli materiaalin herkkyys riippuu useasta tekijästä. Vaikuttavia tekijöitä ovat emul-

sion paksuus, hopeabromidin tiheys emulsiossa, hopeabromidikiteiden muoto, koko ja nii-

den kidevirheiden luonne. (U.S.NRC. 2011b) 

5.6.2 Hyvät ja huonot puolet 

Hyviä puolia ovat muun muassa: 

• Filmi voidaan lukea uudestaan ja filmi on itsessään pysyvä tallenne annoksesta. 

• Radiokromaattista filmiä ei tarvitse prosessoida säteilyaltistuksen ja luennan välillä. 

• Radiokromaattinen filmi ei ole annosnopeusriippuvainen. 

• Luenta on yksinkertaista. 

Huonoja puolia ovat muun muassa:  

• Molemmat materiaalit ovat herkkiä ympäristötekijöille. 

• Molemmat materiaalit ovat kertakäyttöisiä. 

• Molemmissa materiaaleissa on paljon häipymää, joka on suurimmillaan heti sätei-

lyaltistuksen jälkeen. 

• Radiograafisen filmin huonoja puolia ovat lisäksi suuri energiariippuvuus, kapea an-

nosalue ja hyvin paljon tarkkuutta vaativa filmin kehitys ennen luentaa. (U.S.NRC. 

2011b, Hartmann. 2006) 

5.7 Kvartsikuitudosimetri 

Kvartsikuitudosimetri tai toiselta nimeltään kynädosimetri on filmidosimetrin kanssa vanhin 

dosimetriteknologia, jota tässä työssä käsitellään. Kvartsikuitudosimetrit on suunniteltu mit-

taamaan fotoneita, mutta ne vastaavat myös yli 1 MeV energiseen beetasäteilyyn. Lisäksi 

neutroniherkkiä kynädosimetrejä on ollut olemassa. (Frame. 2007).  
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Kvartsikuitudosimetri on yksi käytetyimmistä säteilymittauslaitteista, sillä se on luotettava, 

heti luettava ja halpa (Tsoulfanidis & Landsberger. 2015, s. 511). Kvartsikuitudosimetriä 

käytetään aktiivisena annosmittauslaitteena. Kuvassa 5.13 on Loviisan ydinvoimalaitoksella 

käytössä ennen elektronisten dosimetrien käyttöönottoa ollut kvartsikuitudosimetri. Luenta 

suoritetaan katsomalla dosimetrissä olevaa mikroskooppia valoa vasten. Kvartsikuitudosi-

metrin käyttöön tarvitaan vain dosimetrin latauslaite. 

  

Kuva 5.13. Vasemmalla Dosimeter Corporation of America Dosimeter 862 -mallinen kvartsikuitudosimetri ja 

oikealla dosimetrin mitta-asteikko mikroskoopissa. Mittalaite näyttää kertyneeksi annokseksi 10 millirönt-

geniä. 

Teoria ja toiminta 

Kuvassa 5.14 on esitetty dosimetrin poikkileikkaus ja nimetty kaikki dosimetrin toimintaan 

liittyvät osat. Kvartsikuitudosimetri on käytännössä ilmatäytteiseen ionisaatiokammioon 

upotettu kvartsilasikuitu. Ionisaatiokammion etupäässä on metallinen elektrodi, joka on toi-

sesta päästä kiinnitettynä latauksen kontaktipintaan. Ionisaatiokammion päässä se on kiinni-

tettynä liikkuvaan kvartsikuituun. Dosimetrin läpi kulkeva säteily ionisoi ionisaatiokam-

mion sisällä olevaa ilmaa luoden elektroneja ja positiivisia ioneja, jotka laskevat elektrodin 

varausta. Varauksen laskemisen seurauksena kvartsikuitu liikkuu kohti elektrodia. Kuidun 

liikkumisen voi nähdä dosimetrissä olevan pienen mikroskoopin kautta. Kvartsikuidun liik-

kuminen on verrannollinen säteilyannokseen ja kuidun liikkeen perusteella saadaan tarkas-

tettua dosimetrin mittaama annos mikroskoopissa näkyvän mitta-asteikon mukaan. (Tsoul-

fanidis & Landsberger. 2015, s. 511) Joissakin dosimetrimalleissa on käytetty boorilla pääl-

lystettyjä ionisaatiokammioita neutronien mittausta varten. Lisäksi litiumin ja neutronin 
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6Li(n,α)3H reaktioon perustuvia neutroneita mittaavia kvartsikuitudosimetrejä on testattu 

(Frame. 2007, Tsoulfanidis & Landsberger. 2015, s. 511). 

 

Kuva 5.14. Poikkileikkaus kvartsikuitudosimetristä. (Mukaillen: Frame. 2007) 

Jos kvartsikuitudosimetrin lataus tyhjenee kokonaan, täytyy se ladata 150 - 200 voltin jän-

nitteellä. Täydeksi ladattu säteilyttämätön dosimetri näyttää tarkastellessa lukemaa 0. La-

taukseltaan tyhjä dosimetri näyttää maksimiannosta, jonka jälkeen dosimetri ei enää mittaa 

säteilyä. 

5.8 Ratailmaisimet 

Ratailmaisimet tai ratakaiverrusilmaisimet toimivat hieman eri periaatteella kuin kaikki yllä 

mainitut teknologiat. Kappaleessa tutustutaan kahteen erilaiseen ratailmaisinteknologiaan: 

muoviratailmaisimeen (PNTD) ja fluoresoivaan ratailmaisimeen (FNTD). PNTD:t ovat ol-

leet markkinoilla pidempään, mutta sen kilpailijaksi ollaan kehittämässä uudempaa FNTD-

teknologiaan perustuvaa ilmaisinta. 

5.8.1 Teoria 

Ratailmaisimet tai rata-kaiverrusilmaisimet hyödyntävät ionisoivan säteilyn aiheuttamia 

vaurioita materiaalissa. Säteilystä syntyneitä vaurioita hyödyntämällä saadaan määriteltyä 

säteilyannos suhteellisen yksinkertaisesti. Sopivaa materiaalia säteilytetään, jonka jälkeen 

teknologiasta riippuen se käsitellään ja luetaan tai se luetaan suoraan. Materiaalista tutkitaan 

vahingoittuneet alueet tai partikkelien jättämät radat. Ratojen määrä ja niiden muoto kertovat 

säteilykentän laadusta ja siten niistä saadaan selville säteilyannos. Annoksen määritys pe-

rustuu siihen, että säteilyn aiheuttamat vauriot ovat suoraan verrannollisia säteilyn energian-

siirtokykyyn. Ratojen koko ja muoto on suoraan suhteellinen säteilyn pysäytysvoimaan, joka 

on taas suhteellinen partikkelin atominumeroon. Materiaaliin osuva partikkeli menettää 

energiaansa liikkuessaan materiaalissa. Yleensä partikkeli muodostaa epämuodostuneen 
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kartion muotoisen jäljen, mutta se voi muodostaa myös teräviä rajoja tai muita muotoja. 

Säteilevä partikkeli voi myös pysähtyä tai olla pysähtymättä materiaaliin riippuen materiaa-

lin paksuudesta ja partikkelin energiasta. (Ahmed. 2007, s. 635) 

5.8.2 PNTD – Muoviratailmaisin 

Muoviratailmaisimet (PNTD) on yleisesti valmistettu CR-39-muovista, joka on polyallyyli-

diglykolikarbonaattia (PADC). Säteilytyksen jälkeen materiaalia pidetään sopivassa kemi-

kaaliliuoksessa, jotta säteilyn partikkelien tekemät urat materiaalissa paljastuvat materiaalin 

syöpymisen seurauksena, kuten kuvassa 5.15 on esitetty. Sopiva kemikaali voi olla esim. 

kuuma natriumhydroksidi eli lipeä. (Ahmed. 2007, s. 635 - 636) Landauer ilmoittaa omalle 

CR-39-ilmaisimelle liuotusajaksi 15 tuntia 70 °C lämpöisessä lipeäliuoksessa (Landauer. b). 

 

Kuva 5.15. Ylemmässä kuvassa säteilyn aiheuttama kartion muotoinen vaurio ratakaiverrusdosimetrin mate-

riaaliin. Alemmassa kuvassa on sama vahingoittunut kartio kemikaaleilla tehdyn kaiverruksen jälkeen. (Mu-

kaillen: Ahmed. 2007, s. 635) 

Materiaali luetaan kemikaalikaiverruksen jälkeen automatisoidulla mikroskooppilukijalla, 

joka laskee materiaaliin tulleet urat. PNTD:n hyviä puolia on kustannustehokkuus ja tulok-

sen uudelleen luettavuus. Huono ja osaltaan kuitenkin hyvä puoli on se, että PNTD:t tunnis-

tavat lähes kaikkea ionisoivaa säteilyä paitsi fotoneita. PNTD:llä saadaan mitattua suodatti-

men kanssa pelkästään neutroniannosta. Siten saadaan eroteltua täysin varmasti neutroni- ja 

fotoniannos toisistaan. Huonona puolena on se, että PNTD:n rinnalle tarvittaisiin aina myös 

fotoneita tunnistava mittalaite. Huono puoli on myös se, että materiaalin liuotus vie paljon 

aikaa ja vaatii tarkkuutta. PNTD:t ovat myös kertakäyttöisiä. (Ahmed. 2007, s. 636) 
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5.8.3 FNTD – Fluoresoiva ratailmaisin 

Fluoresoiva ratailmaisin (FNTD) toimii hieman eri periaatteella kuin PNTD, vaikka molem-

missa teknologioissa lasketaan partikkelien aiheuttamia ratoja materiaalissa. FNTD:n toi-

minta perustuu jo kappaleessa 5.4 esiteltyyn radiofotoluminesenssiin. Kuitenkin erona aiem-

min esiteltyyn RPL-teknologiaan, FNTD:ssä säteily aiheuttaa vain fluoresoivia ratoja eikä 

koko ilmaisinlevy ala fluoresoimaan säteilyn vaikutuksesta, kuten kuvassa 5.16 on esitetty. 

(Akselrod. 2011, s. 291) 

 

Kuva 5.16. Esimerkkikuva fluoresoivasta FNTD-materiaalista AmBe-säteilytyksen jälkeen. (Akselrod. 2011, 

s. 292) 

Kehitetyssä FNTD-teknologiassa käytetään materiaalina Al2O3:C, Mg -kiteitä, joista muo-

dostetaan tietyn kokoisia levyjä. Uusi materiaali parantaa ratailmaisimen herkkyyttä eri ener-

giselle säteilylle ja poistaa kemikaaliliuotuksen tarpeen. Lisäksi materiaali voidaan nollata 

ja käyttää uudelleen. (ibid, s. 291) 

FNTD-dosimetrillä saadaan eroteltua fotonisäteily sekä nopeat ja termiset neutronit eri suo-

dattimien avulla. Kuvassa 5.17 on esitetty FNTD-levyjä, dosimetrin polyeteeni (HDPE) -

koteloita, litiumfluoridi (LiF-6)-neutronisuodatin ja polytetrafluoroetyleeni (PTFE) -neutro-

nisuodatin. 
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Kuva 5.17. FNTD-levyjä, polyetyleenikoteloita (HDPE) ja neutronisäteilysuodattimia (LiF-6 ja PTFE). FNTD 

tarvitsee muuntajia, jotta luennassa voidaan erotella eri energiset neutronit ja fotonisäteily. (Akselrod. 2011, s. 

292) 

PTFE suodattaa neutronisäteilyn ja sen takaa luetaan vain fotonisäteilystä syntynyt annos. 

Polyetyleenikotelon takana olevasta levystä luetaan fotoni- ja neutronisäteilyn yhteisannos. 

Litiumfluoridisuodattimella erotellaan nopeat ja termiset neutronit. Matalaenergisillä neut-

roneilla havaittavien partikkelien aiheuttama ratatiheys FNTD-levyssä on suurempi li-

tiumfluoridisuodattimen takana. (ibid, s. 293) 

FNTD:n luenta voidaan tehdä suoraan säteilytyksen jälkeen säteilyttämällä Al2O3:C, Mg -

materiaalia 635 nm laserilla. Materiaaliin säteilystä syntyneet radat alkavat fluoresoimaan 

750 nm valoa, joka luetaan valodiodilla (APD) tai valomonistinputkella. Luentalaite tunnis-

taa ja laskee kaikki fluoresoivat radat. Neutroniannos on verrannollinen ratojen tiheyteen. 

Ratojen tiheyden muutos on lineaarinen annoksen kasvaessa, mutta hyvin energiariippuvai-

nen, joka pitää huomioida kalibroinnissa. (ibid, s. 294) 

FNTD-teknologia tarjoaa erittäin hyvän kestävyyden ympäristön muuttujia vastaan, ne ky-

kenevät mittaamaan hyvin korkeita annosnopeuksia, luenta on täysin optinen ja ei tuhoava. 

Lisäksi luenta ei vaadi mitään esivalmisteluja. Luentaa varten on kehitetty automaattinen 

luentaohjelma, joka pystyy erottelemaan fotonit sekä nopeat ja termiset neutronit. Lisäksi 

teknologia on halpa, mutta kompakti luentajärjestelmä on vielä kehitysvaiheessa. (ibid, s. 

299) 
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6 LOVIISAN YDIVOIMALAITOKSEN DOSIMETRIJÄRJESTELMÄ 

Tässä luvussa esitellään Loviisan ydinvoimalaitoksella käytettävä dosimetri, sen rakenne ja 

kerrotaan lyhyesti dosimetrijärjestelmän toiminnasta. Lisäksi pohditaan nykyisen dosimetri-

järjestelmän haasteita. 

6.1 TL-dosimetrin esittely 

Loviisan ydinvoimalaitoksella virallisena henkilöannosmittausjärjestelmänä käytetään Al-

nor Oy/Rados Oy:n valmistamaa TLD-järjestelmää. Kuvassa 6.1 on kuvattu dosimetri edestä 

ja sen ulkoapäin nähtävät ominaisuudet on merkitty kuvaan. Dosimetrin tunnistaa sen jär-

jestysnumerosta ja dosimetriin teipatusta käyttäjän nimestä. Lisäksi dosimetrin alalaidassa 

on pinta-annosta mittaava kide, joka näkyy dosimetrin pidikkeessä olevan aukon läpi. 

 

Kuva 6.1. Alnor Oy/Rados Oy TL-dosimetri edestä kuvattuna. 

TL-dosimetri koostuu neljästä osasta sekä neljästä säteilyä mittaavasta kiteestä. Itse dosi-

metriin kuuluu kotelo ja metalliklipsi, kotelon kansi, pidike ja luisti, jossa on dosimetrin 

järjestysnumero, järjestysreikäkoodi TLD-lukijalle ja paikat neljälle kiteelle. Dosimetrin 

osat on esitetty kuvassa 6.2. 

 

Kuva 6.2. TL-dosimetrin osat järjestyksessä vasemmalta oikealle: kotelo, kotelon kansi, punainen pidike, 

keltainen luisti ja luistin koloissa olevat valkoiset kiteet. 
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Jokaisessa henkilödosimetrissä on kolme litiumboraatti (LiB) -kidettä ja yksi litiumfluoridi 

(LiF) -kide. Kiteet on järjestetty taulukon 6.1 mukaisesti dosimetrin luistin paikkoihin. 

Taulukko 6.1. TL-kiteiden asettelu dosimetrissä, niiden kyky mitata säteilyä ja lisähuomiot kiteistä. (Hirvelä. 

2020b, s. 4) 

Paikka Kidemateriaali Annoksen mittaus Huomiot 

1 LiB Fotoni- ja neutronisäteily Beetasuodattimen takana, varakide 

2 LiF Fotonisäteily Beetasuodattimen takana 

3 LiB Fotoni- ja neutronisäteily Beetasuodattimen takana 

4 LiB Beeta-, fotoni- ja neutronisäteily Beetaikkunan takana 

Dosimetrissä käytetään LiB-kiteenä Lumifor Oy:n valmistamaa Li2B4O7-kidettä, jossa on 

seosaineena mangaania ja piitä. LiF-kiteenä käytössä on TLD Poland:n valmistama MTS-7-

kide, joissa on seosaineena magnesiumia ja titaania. Molemmissa kiteissä käytetty litium on 

luonnollista eli sitä ei ole rikastettu. (Hytönen, 2002) 

Loviisassa kidemateriaaleina käytetään tällä hetkellä litiumfluoridia (LiF) ja litiumboraattia 

(LiB). Käytettävien kiteiden ominaisuudet esitetään tarkemmin taulukossa 6.2. 

Taulukko 6.2. Loviisan ydinvoimalaitoksella olevien TL-kiteiden LiB:Mn, Si ja LiF:Mg, Ti mallinimet ja 

niiden tärkeimpiä ominaisuuksia. (Alnor Oy.1989, Hytönen. 2002) 

Materiaali LiB;Mn, Si LiF;Mg, Ti 

Mallinimi Lumifor: Li2B4O7-Mn, Si, hot sin-

tered 

TLD Poland: MTS 7 

Halkaisija [mm] 4,5 ± 0,15 4,5 

Paksuus [mm] 0,8 ± 0,10 0,90 ± 0,05 

Paino [mg] 26 ± 1 - 

Keskihajonta ± 10 % ± 5 % 

Mittausalue 20 µGy - 10 Gy 1 µGy - 10 Gy 

Mittauskyky Beeta- ja fotonisäteily, termiset 

neutronit 

Beeta- ja fotonisäteily 

Häipymä < 5 % / 30 pv < 5 % / vuosi 

Annosnopeusriippuvuus Riippumaton Riippumaton 

Päähuipun lämpötila 220 °C 210 °C 

Päähuipun valon emissio ~ 600 nm 400 nm 

Hehkukäyrän muoto Kuva 5.2 Kuva 5.2 

Kosteuden vaikutus Ei vaikutusta välillä 0 - 95 % Ei vaikutusta 
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Materiaalin herkkyys - Ei saa olla kosketuksissa alumii-

niin 

Vanheneminen Likaantuu ja herkkyys pienenee. 

Materiaali hapertuu 

Syvät elektroniansat täyttyvät ja 

herkkyys kasvaa. Likaantumisella 

ei niin suurta vaikutusta 

Saatavuus Ei saatavilla, ei korvaavia malleja Saatavilla ja korvaavia malleja 

myydään myös 

Paikan 1 kide on varakide eikä sitä käytetä normaalitilanteen annoslaskennassa. Paikan 1 

varakiteellä ei ole ollut enää pitkään aikaan käyttöä. Nykyään TL-dosimetrin luennan epä-

onnistuessa tai dosimetrin vikaantuessa työntekijöiden annos saadaan arvioitua elektronisen 

dosimetrin tuloksesta, joka on käytössä TL-dosimetriä tukevana annosmittausmenetelmänä. 

(Hirvelä. 2020b, s. 4 - 5) 

TL-dosimetrejä käytetään myös ympäristödosimetreinä. Ne ovat ulkoisesti täysin saman kal-

taisia kuin henkilöannosmittauksessa käytetyt dosimetrit, mutta kiteinä käytetään neljää LiF-

kidettä. Ympäristödosimetrit luetaan omalla laskentafunktiolla, jossa annos saadaan neljän 

kiteen keskiarvosta. (Hirvelä. 2020c, s. 5) 

6.2 Annosmittauspalvelun toiminta 

Loviisan ydinvoimalaitoksen TL-dosimetrijärjestelmässä on yhteensä käytössä noin 2000 

dosimetriä. Noin 1600 dosimetriä on varattu annoksen mittaamiseen valvonta-alueella ja 400 

dosimetriä on käytössä valmiusdosimetreinä. Käytössä on vain yksi sarja dosimetrejä eli jo-

kaiselle henkilölle on yksi dosimetri. Tämä on iso ero verrattuna joihinkin muihin järjestel-

miin, joissa käytetään kahta dosimetrisarjaa. (Hirvelä. 2020b, s. 3 - 4) 

Ympäristödosimetrejä on ympäristössä 10 kappaletta ja ne vaihdetaan kerran vuosineljän-

neksessä. Kokonaisuudessaan ympäristödosimetrejä on kalibrointidosimetrit mukaan lukien 

45 kappaletta. (Turpeinen, 2021) 

Dosimetrien käsittely ja luenta tehdään laitoksen omassa dosimetrialaboratoriossa. Luettu 

annosdata tuotetaan WinTLD-ohjelmalla, josta tiedot siirretään DosiServ-ohjelmaan. Mita-

tuista annostiedoista muodostetaan DosiServ-ohjelmalla annostiedosto, joka viedään 

STUK:n annosrekisteriin. Annokset ilmoitetaan työntekijöille joko suoraan sähköpostilla tai 

kirjeenä urakoitsijayrityksille. Silmä- ja sormidosimetrit hankitaan annosmittauspalveluna 

Doseco Oy:ltä, mistä dosimetrit lähetetään Keski-Eurooppaan luettavaksi. (Hirvelä. 2020b, 

s. 4 - 5) 



54 

 

6.3 Dosimetrijärjestelmän haasteet 

Nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän toiminnan jatkamisessa on useita haasteita. Suurin osa 

havaituista haasteista ja kehityskohteista johtuu TL-järjestelmän iästä ja sen tuomista vaiku-

tuksista. 

Suurimpana haasteena dosimetrijärjestelmälle on LiB-kiteiden saatavuus. Käytössä olevat 

LiB-kiteet ovat olleet käytössä jo vuodesta 2002, kun edelliset kiteet vaihdettiin noin 20 

vuoden käytön jälkeen uusiin. LiB-kiteitä on ostettu 2000-luvun vaihteessa 5000 kiteen erä. 

Edellisen kerran LiB-kiteitä on hankittu 500 kpl vuonna 2014, mistä saatuja kiteitä on käy-

tetty yksittäisten vikaantuneiden tai rikkoontuneiden kiteiden korvaamiseksi. Kiteitä on py-

ritty löytämään muualta maailmasta, mutta niiden tarjonta on erittäin heikkoa. (Hirvelä. 

2020b, s. 3 - 4) Lisäksi dosimetrijärjestelmän LiF-kiteet ovat yhtä vanhoja kuin LiB-kiteet 

ja niidenkin käyttöikä voi olla lähellä loppuaan. 

TL-dosimetrien koteloiden käyttöikä alkaa olemaan lopussa ja Loviisan ydinvoimalaitok-

sella tyyppihyväksyttyä kotelomallia ei ole enää saatavilla valmistajalta. TL-dosimetreissä 

olevien reikäkoodattujen luistien tuotanto on lopetettu, mutta korvaava viivakoodillinen 

luisti on vielä tuotannossa (Bäckström. 2019). Myöskään TLD-järjestelmässä käytettävä Ac-

cess-pohjainen tietokanta ei ole enää nykyajan vaatimuksia vastaava ja se tulee vaihtaa uu-

dempaan, esimerkiksi SQL-serveripohjaiseen ratkaisuun (Bäckström. 2021a).  

Haasteiden ratkaisua varten tulee tehdä toimenpiteitä ja ensimmäisenä vaihtoehtona on van-

han järjestelmän kunnostus ja vanhojen kiteiden käyttökuntoon palauttaminen, joka esitel-

lään luvussa 7. Jos kiteiden käyttökuntoon palauttaminen ei onnistu, seuraavana vaihtoeh-

tona on nykyisen järjestelmän päivittäminen uusilla kiteillä tai korvaaminen täysin uudella 

järjestelmällä, jota pohditaan tarkemmin luvussa 9. 

7 TL-KITEIDEN ENNALLISTAMINEN 

Tässä kappaleessa käytössä olevan TL-dosimetrijärjestelmän käytöstä poistettuja kiteitä py-

rittiin palauttamaan takaisin toimintakuntoisiksi pesemällä niitä ultraäänipesurilla ja lämpö-

käsittelemällä niitä uunissa. Kiteiden ennallistamisella saataisiin lisää käyttöikää olemassa 

olevalle järjestelmälle riippuen onnistuneesti ennallistettujen kiteiden määrästä. 

Käytöstä poistettuja kiteitä löytyy paljon, sillä kaikki vanhat kiteet säästettiin edellisessä ki-

teiden vaihto-operaatiossa. Vuonna 2002 vaihdettiin noin 2000 TL-dosimetrin kiteet, mikä 
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tarkoittaa noin 5000 LiB-kidettä ja 2000 LiF-kidettä. Vaikka käytöstä poistuneiden kiteiden 

on todettu olevan käyttöikänsä lopussa vuosien 2000 ja 2001 vuositesteissä, voidaan niitä 

yrittää saada takaisin toimintakuntoiseksi ultraäänipesun ja riittävän lämmityksen avulla. 

(Hytönen, 2002)  

Suurin osa käytöstä poistetuista LiB-kiteistä on esitettynä kuvassa 7.1. Kiteiden halkaisija 

on keskimäärin 4,5 mm ja korkeus 0,8 mm.  

 

Kuva 7.1. Dosimetreistä vuonna 2002 käytöstä poistetut LiB-kiteet. 

Fortumilta on oltu aikaisemmin yhteydessä kiteiden toimittajaan Mirion Oy:hyn, mistä ol-

laan ilmoitettu, että ultraäänipesua voi kokeilla, eikä sen pitäisi vaikuttaa kiteisiin haitalli-

sesti (Petrasuo, 2020). Mirion Oy:n mukaan kiteiden lämpökäsittely uunissa voi myös pa-

lauttaa ne käyttökuntoon (Bäckström, 2021b). 

Lisäksi kiteiden mahdollinen käyttöikä on paljon pidempi kuin 10 - 20 vuotta, jota on aiem-

min esitetty. Tämä vaatii sen, että kiteet ovat ulkoisesti ehjiä ja niihin ei ole säteilytetty käyt-

töikänsä aikana useita sievertejä annosta (Bäckström, 2021a). Kiteiden ultraäänipesun ja 

lämpökäsittelyn menetelmät ja tulokset on esitetty alla. 

7.1 TL-kiteiden pesu 

Tässä kappaleessa esitetään TL-kiteiden pesun menetelmät ja tulokset. Kiteitä pestiin usealla 

eri pesuajalla ja jokainen pesty erä säteilytettiin, minkä jälkeen kiteiden toiminta 
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tarkastettiin. Kiteiden pesussa hyödynnettiin ultraäänipesua ja kiteille tehtiin myös vaurio-

tarkastelu pesun jälkeen. Kuvassa 7.2 on TL-kiteitä peseytymässä ultraäänipesurissa. 

 

Kuva 7.2. TL-kiteitä peseytymässä MTX Basic ultraäänipesuri U2:ssa. 

7.1.1 Menetelmät 

Pesu 

Ensimmäisenä vaiheena varmistettiin, että ultraäänipesuri puhdistaa kiteet aiheuttamatta 

niille silmin havaittavia vaurioita. Lisäksi tutkittiin riittävää pesuohjelman pituutta. Jokai-

sessa testattavassa erässä oli 18 satunnaisesti valittua TL-kidettä. Testierissä 0, 1, 2, 3, 4 ja 

5 kiteitä pestiin testierien järjestyksessä 0 min, 4 min, 6 min, 8 min, 12 min ja 16 min. Tes-

tauksessa oli myös erä käytössä olevia kiteitä verrokkiryhmänä. Lisäksi testattiin myös tes-

tierä 6, jossa on valikoituna vain puhtaita valkoisia kiteitä käytöstä poistettujen kiteiden jou-

kosta. Testierät ja niiden pesuajat on esitetty taulukossa 7.1. 

Taulukko 7.1. Testierien numerointi ja niiden pesuajat. 

Erän nimi Verrokki Erä 0 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Erä 6 

Pesuaika 0 min 0 min 4 min 6 min 8 min 12 min 16 min 0 min 

Kiteiden annettiin kuivua pesun jälkeen 24 tuntia. Näin varmistuttiin, ettei kiteissä ole kos-

teutta, kun niitä luetaan testilaitteistossa. Kiteet kuumenevat luettaessa 300 °C lämpötilaan, 

joten kiteiden sisällä oleva kosteus höyrystyisi pois ja todennäköisesti vääristäisi luentatu-

loksia. 

Vauriotesti 

Vauriotestillä tutkittiin kiteiden kulumista pesun aikana. Kiteiden ohentumista ja erilaisten 

rakenteellisten vaurioiden syntymistä seurattiin jokaisen erän kohdalla. 
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Jokaisesta erästä valittiin 15 kidettä, joiden paksuus ja halkaisija mitattiin. Pestyjen erien 

mittoja verrattiin pesemättömiin testieriin ja verrokkierään. Mittalaitteena käytettiin 0,01 

mm mittaustarkkuuteen kykenevää ja geometristen mittalaitteiden standardin DIN 862 täyt-

tävää työntömittaa. Mittaustuloksista muodostettiin taulukot ja kuvaajat, joista saatiin arvi-

oitua pesuajan vaikutusta kiteen dimensioihin. Lisäksi testattavien kiteiden dimensioita ver-

rattiin käytössä olevien kiteiden mittoihin ja varmistettiin niiden sopivuus käytössä olevien 

kiteiden mittojen toleransseihin, jotka on esitetty taulukossa 6.2. 

Lisäksi kiteiden vaurioitumista testattiin pesemällä kaksi 25 kiteen erää. Ensimmäistä erää 

pestiin 12 minuuttia ja toista erää pestiin 16 minuuttia. Pesun jälkeen kiteet tarkastettiin ja 

pesun jälkiä verrattiin samankokoiseen pesemättömien kiteiden erään. 

Luentatesti 

Kiteiden toiminnan muuttumista pesun jälkeen tarkasteltiin lukemalla kiteiden luentapuls-

seja Rados RE 2000 TLD Reader -laitteella. Kiteitä säteilytetään Rados IR 2000 TLD Irra-

diator -laitteella. (Kuva 7.3) 

  

Kuva 7.3. Vasemmalla Rados RE 2000 TLD Reader ja oikealla Rados IR 2000 TLD Irradiator. 

Vertailu kiteiden kesken tehtiin suoraan luennan raakadatasta, joka kertoo laskettujen foto-

nien määrän kidettä kohden eli luentapulssit. Lisäksi Rados TLDServer Pro -ohjelmasta saa-

tiin luettua kiteiden hehkutuskäyrät, joiden avulla voitiin varmistua kiteiden olevan LiB-

kiteitä. 

Testaus alkoi kiteiden hehkutuksella Rados RE 2000 TLD -lukijalaitteella, jossa kidettä läm-

mitettiin 15 sekuntia kiteiden normaalissa 300 °C lukulämpötilassa. Kiteistä tarkastettiin 

taustakohina lukemalla ne heti hehkutuksen jälkeen uudestaan. Seuraavaksi kiteitä 
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säteilytettiin Rados IR 2000 -laitteella haluttu säteilytystyöntöjen määrä. 10 säteilytystyön-

töä vastaa noin 3 mSv:n annosekvivalenttia. (Hirvelä. 2020b, s. 5) Testissä jokaista erää 

säteilytettiin 1 työntö, 10 työntöä ja 20 työntöä. Jokaisessa välissä kiteistä luettiin kerätty 

annos raakadatana eli lukijalaitteen havaitsemana fotonien lukumääränä luenta-aikana. Li-

säksi kiteet luettiin uudestaan jokaisen annosluennan jälkeen, jotta saatiin selville kiteisiin 

jäävä jäännösannos.  

Luennan aikana havaittiin yliherkkiä kiteitä. Niiden raja-arvona pidettiin yli 150000 luenta-

pulssia 10 säteilytystyönnön jälkeisessä luennassa. Tämä ylittää 25 %:lla käytössä olevien 

verrokkikiteiden keskimääräisen herkkyyden. Korkeilla pulssimäärillä kiteiden jäännösan-

nos alkaa myös todennäköisemmin ylittämään dosimetrian hyväksymän rajan 5000 luenta-

pulssia (Fortum, 2021). Yliherkät kiteet poistettiin tulevista testeistä. Ne myös jätettiin huo-

mioimatta osassa tulosten esittelyistä, sillä ne vääristivät tuloksia huomattavasti. 

7.1.2 Tulokset 

Kappaleessa on esitetty kaikki kiteiden pesusta kerätyt tulokset alkaen ultraäänipesurin ai-

heuttamista ulkoisista vaikutuksista kiteisiin, kiteiden vauriotestauksen havainnot ja kiteiden 

vaste luentatesteihin. 

Pesu 

Kuvassa 7.4 on esitetty ultraäänipestyjen erien kiteitä ennen ja jälkeen pesun. Kahdeksan 

kappaletta kunkin testierän kidettä on kuvattu ennen ja jälkeen testin. Pesemättömät ja pestyt 

kiteet on järjestetty vasemmalta oikealle niin, että pesemättömät kiteet ovat kuvan ylärivillä 

ja pestyt kiteet ovat kuvan alarivillä. Kiteet eivät ole samassa järjestyksessä ennen ja jälkeen 

kuvissa. 

 

Kuva 7.4. Testierien 1, 2 , 3, 4 ja 5 LiB-kiteitä ennen (ylärivi) ja jälkeen (alarivi) pesun. Kiteet eivät ole samassa 

järjestyksessä ennen ja jälkeen kuvissa. 
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Vauriotesti 

Kuvassa 7.5 sinisellä palkilla on esitetty jokaisen kide-erän pesun jälkeinen keskimääräinen 

paksuus ja oranssilla viivalla kide-erän paksuuksien keskihajonta, jonka arvot katsotaan ku-

van oikealta asteikolta. Pesemättömien kiteiden paksuuden näkee erän 0 tuloksista, sillä ky-

seistä erää ei ole pesty lainkaan. 

 

Kuva 7.5. Dosimetrin LiB-kiteiden kide-erien pesujen jälkeiset keskimääräiset paksuudet vasemmalla pysty-

akselilla ja otoskeskihajonta oikealla pystyakselilla. 

Kuvassa 7.6 sinisellä palkilla on esitetty jokaisen kide-erän pesun jälkeinen keskimääräinen 

halkaisija ja oranssilla viivalla kide-erän halkaisijoiden keskihajonta, jonka arvot katsotaan 

kuvan oikealta asteikolta. Pesemättömien kiteiden halkaisijan näkee erän 0 tuloksista, sillä 

kyseistä erää ei ole pesty lainkaan. 
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Kuva 7.6. Dosimetrin LiB-kiteiden kide-erien pesujen jälkeiset keskimääräiset halkaisijat vasemmalla pysty-

akselilla ja otoskeskihajonta oikealla pystyakselilla. 

Kuvassa 7.7 on esitetty kiteistä löytyneitä vaurioita ennen pesua ja pesun jälkeen. Pesemät-

tömät kiteet ovat kuvan vasemmassa laidassa, 12 minuuttia pestyt kiteet ovat kuvassa kes-

kellä ja 16 minuuttia pestyt kiteet ovat kuvan oikeassa laidassa. Kiteissä havaitut vauriot on 

merkitty punaisilla ympyröillä. Kuvaan on valikoitu satunnainen määrä kunkin kide-erän 

vaurioituneita kiteitä. 

 

Kuva 7.7. Kiteiden vaurioita vasemmalta oikealle pesemättömissä, 12 minuuttia pestyissä ja 16 minuuttia pes-

tyissä kiteissä. Vauriot on merkitty punaisilla ympyröillä. 
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Luentatesti 

Kuvassa 7.8 on esitetty jokaisen pesutestin testierän 10 säteilytystyönnön jälkeiset luentatu-

lokset. Testatut kiteet on jaoteltu pesuaikansa mukaan, jotta pesuajan vaikutus näkyy selke-

ästi kuvassa. Vasemmassa laidassa kuvaa 0 minuutin kohdalla alimpana on esitetty pesemät-

tömät kiteet, keskimmäisenä on käytössä oleva verrokkierä ja sen yläpuolella on valkoisista 

käytöstä poistetuista kiteistä valikoitu erä. Pesuajan pidentyessä kide-erien hajonta kasvaa ja 

erien tulosjakaumasta tulee selkeästi kaksihuippuinen. 

 

Kuva 7.8. TL-kiteiden pulssimäärien jakautuminen erien mukaan 10 säteilytystyönnön jälkeen. Kuvaan on 

merkitty pidemmillä pesuajoilla tapahtuvaa tulosten jakautumista kahteen selkeään huippuun. 

Kuvassa 7.9 on esitetty pesutestin kaikkien erien luentapulssien normaalijakaumat. Jakau-

mista on poistettu yliherkät kiteet lukuun ottamatta erää 6. Kaikki erän 6 kiteet ylittävät yli-

herkän kiteen rajan, joten niiden poistaminen ei ole mielekästä. 
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Kuva 7.9. Pesutestin erien luentapulssien normaalijakaumat jokaiselle erälle 10 säteilytystyönnön jälkeen. Pes-

tyjen erien jakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 luentapulssia antavat kiteet. Kuvassa kaikki ultraääni-

pesussa käyneiden erien normaalijakaumat keskittyvät samaan kohtaan pesemättömien kiteiden ja verrokkiki-

teiden herkkyyden väliin. Oikealla laidassa on myös selkeästi yliherkistä kiteistä koostuva Erä 6. 

7.1.3 Tulosten tarkastelu 

Pesu 

Testissä verrattiin ultraäänipesun pesuajan vaikutusta kiteiden ulkoiseen puhtauteen. Kuten 

kuvasta 7.4 nähdään, pidempi pesuaika vaikuttaa kiteen ulkoiseen puhtauteen ja kiteiden väri 

vaalenee suhteessa pidempään pesuaikaan. Tosin erän 4 ja 5 välillä ei ole enää suurta eroa 

ja testierä 5:n kiteet ovat yhtä valkoisia kuin käyttämättömät kiteet. Tasainen ruskea lika 

poistuu tehokkaasti ultraäänipesulla, mutta pienet mustat läikät eivät häviä kiteistä pidem-

mälläkään pesulla. Läikät ovat todennäköisesti osittain pinttynyttä likaa ja itse kiteeseen 

kuuluvia epäpuhtauksia. Kiteen ultraäänipesu poistaa tehokkaasti kiteen pintalian ja siten 

parantaa kiteen herkkyyttä, sillä TLD-lukijan valomonistinputki pystyy näkemään enemmän 

luentapulsseja puhtaammasta kiteestä. Näin saadaan parannettua kiteiden toimintaa. 

Vauriotesti 

Testissä tarkasteltiin kiteille ultraäänipesusta aiheutuvia vaurioita. Kiteet ohenevat pesun ai-

kana kuten kuvasta 7.5 nähdään. Pesuaika vaikuttaa selkeästi kiteiden paksuuteen. Erän 5 
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tulos poikkeaa trendistä, mutta muista eristä nähdään muutoksen suunta. Kaikki mitatut erät 

pysyvät kuitenkin nykyisen käytössä olevan kiteen ilmoitetuissa sallituissa poikkeamissa ja 

testatuista eristä ohuin oli käytössä oleva verrokkierä. Käytössä olevista kiteistä koostuvan 

verrokkierän kiteiden paksuus oli selkeästi muiden erien kiteitä pienempi. Paksuusero johtuu 

todennäköisesti siitä, että käytössä olevat kiteet ovat eri kide-erää kuin vanhat jo käytöstä 

poistetut kiteet, joita oli erissä 0-5. Kiteiden halkaisija ei muutu merkittävästi pesun aikana 

ja halkaisijat ovat samankaltaisia kaikissa erissä, mukaan lukien verrokkierä (kuva 7.6).  

Toisessa vauriotestissä havaittiin kuvan 7.7 mukaisia vaurioita. Kaikista eristä, myös pese-

mättömistä, löytyi vaurioituneita kiteitä. Kiteiden vauriot suurentuvat ja muuttuvat selkeäm-

min nähtäviksi pesun aikana. Ultraäänipesu poistaa kidemateriaalia olemassa olevien vauri-

oiden keskeltä, mutta pesu ei vaikuta merkittävästi ehjiin kiteisiin. Kiteiden pesua voidaan 

tehdä, mutta se edellyttää, että vaurioituneet kiteet poistetaan pesun jälkeen. 

Luentatesti 

Testissä verrattiin eri kide-erien herkkyyden muuttumista pesuajan suhteen ja tuloksia ver-

rattiin käytössä olevien kiteiden verrokkierään. Kuvassa 7.8 nähdään, että käytössä olevat 

verrokkierän ja erän 6 kiteet jakautuvat vähemmän ja molempien erien pulssimäärät ovat 

noin 50000 luentapulssin sisällä toisistaan.  

Erän 6 kaikki kiteet olivat yliherkkiä. Muissa testierissä yliherkkien kiteiden määrä kasvaa 

pesuajan kasvaessa. Lisäksi erän 0 kiteiden huomataan olevan selkeästi vähemmän herkkiä 

kuin muiden testierien kiteiden. Tästä voidaan päätellä pesulla olevan kiteiden toimintaa pa-

rantava vaikutus. Pesemättömien kiteiden pinnalla oleva lika todennäköisesti vaimentaa ter-

moluminesenssista syntyvien valopulssien näkyvyyttä TLD-lukijan valomonistinputkelle. 

Kuvassa 7.9 kaikkien testierien normaalijakaumat on piirretty samaan kuvaajaan, ja ne ha-

jaantuvat neljään selkeään kohtaan. Normaalijakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 

luentapulssia antavat kiteet. Vasemmalla reunimmaisena on vihreällä esitetty pesemättö-

mien kiteiden (Erä 0) normaalijakauma, jonka herkkyys on selkeästi muita heikompi. Siir-

ryttäessä oikealle kuvaajassa nähdään seuraava kohta, jossa ovat kaikki pestyjen erien nor-

maalijakaumat. Pesuajan pituudella ei ole suuresti merkitystä kiteiden herkkyyteen, sillä jo-

kainen pesuaika tuottaa lähes saman tuloksen noin 105000 pulssin molemmin puolin hieman 

vaihtelevalla keskihajonnalla. Seuraavana kohtana on verrokki-erän normaalijakauma, joka 

on selkeästi herkempi säteilylle kuin pestyt kiteet tai pesemätön testierä. Viimeisenä 
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oikeassa laidassa on valkoisten kiteiden testierä (Erä 6), joka on reilusti herkempi kuin käy-

tössä olevat kiteet. 

Lähes kaikki yliherkkinä poistetut kiteet kaikissa pesuerissä olivat valkoisia jo ennen ultra-

äänipesua. Yliherkkien kiteiden dimensiot mitattiin ja kiteet olivat poikkeuksetta ohuempia 

ja halkaisijaltaan suurempia kuin muut kiteet. Tämä viittaa siihen, että ne ovat oma erillinen 

eränsä. 

Lopputulema 

Edellä saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä käytöstä poistettujen kiteiden olevan 

pääosin verrokkierää vähemmän herkkiä säteilylle myös pesun jälkeen. Kyseistä asiaa voi 

korjata dosimetrien kalibroinnin aikana jokaiselle kiteelle määritettävän kertoimen avulla. 

Kertoimella saadaan korjattua kiteiden väliset herkkyyserot ja siten saadaan laskettua todel-

linen kertynyt annos. 

Optimaalisin tulos saadaan erän 1 pesuajalla. 4 minuutin pesu puhdistaa kiteitä riittävästi ja 

lyhyellä pesulla yliherkkien kiteiden määrä ei kasva erän sisällä. Kiteiden ohentuminen py-

syy myös mahdollisimman pienenä. Pesuajan pituus ei vaikuta merkittävästi käyttökelpoi-

siksi jäävien kiteiden herkkyyden parantumiseen. Pidempi pesuaika vaikuttaa kuitenkin sel-

keästi yliherkiksi muuttuvien kiteiden määrään, kuten kuvasta 7.8 voidaan nähdä. Syyt, 

miksi suurempi osa kiteistä muuttuu yliherkiksi pidemmällä pesuajalla, jäivät tämän työn 

tutkimuksissa epäselväksi. 

Kaikki valkoiset kiteet hylättiin, sillä ne ovat lähes poikkeuksetta yliherkkiä. Yleensä myös 

yliherkkien kiteiden taustakohina ylittää dosimetrian hyväksymän taustakohinan 5000 luen-

tapulssin ylärajan (Fortum, 2021, s. 40). 

7.2 TL-kiteiden lämpökäsittely uunissa 

Kiteiden lämpökäsittelyn suorittamisesta on useita lähteitä ja toimintatavat niissä vaihtele-

vat. Lähteissä käytetyt lämpötilat ovat väliltä 250 - 400 °C ja lämpökäsittelyn aikaväli vaih-

telee 15 minuutista 90 minuuttiin. Lisäksi kiteiden jäähdyttämisessä kiteet jäähdytetään no-

peasti huoneenlämmössä lämmönsiirtopinnalla, uunin viilennystoiminnolla tai ne asetetaan 

stabiloitumaan kahdeksi tunniksi toiseen uuniin. (Bäckström, 2021, Bäckström, 2002, Kha-

lilzadeh et al, 2016)  
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Lisäksi Bäckström on vuonna 2002 sähköpostissa maininnut, että LiB-kiteet kestävät mak-

simissaan 350 °C lämpötilan ja kiteiden tulisi antaa stabiloitua hehkutuksen jälkeen 2 tuntia 

80 °C lämpötilassa olevassa uunissa. Toisaalta DeWerd et al, 2009 esityksessä sanotaan no-

pean jäähdytyksen olevan erittäin tärkeä, sillä muuten kiteen kiderakenne muuttuu ja elekt-

roniansat eivät palaudu enää halutunlaisiksi. Khalilzadeh et al, 2016 tutkimuksissa LiB-ki-

teitä lämmitettiin useissa eri lämpötiloissa eri aikoja ja optimaalisiksi arvoiksi saatiin 30 mi-

nuutin lämpökäsittely 300 °C lämpötilassa olevassa uunissa, jonka jälkeen kiteet viilenne-

tään nopeasti takasin huoneenlämpöisiksi ilman stabilointia. Yllä olevien lähteiden perus-

teella muodostettiin kiteiden lämpökäsittelyohjelma, jossa kiteiden reagointia lämpökäsitte-

lyyn ja viilennyksen vaikutusta kiteisiin testattiin. 

7.2.1 Menetelmät 

Testit jakautuivat kahteen selkeään eri vaiheeseen, jotka on esitetty alla. Testit suoritettiin 

käyttämällä pesemättömiä kiteitä sekä 4 minuuttia ja 12 minuuttia pestyjä kiteitä.  

Lämpökäsittely 

Kolmelle kide-erälle 0E/J, 4E/J ja 12E/J tehtiin luentatesti ennen lämpökäsittelyä ja sen jäl-

keen. Kiteitä lämpökäsiteltiin 30 minuuttia 300 °C lämpötilassa ja kiteitä stabiloitiin 2 tuntia 

80 °C lämpötilassa lämpökäsittelyn jälkeen. Testierän numero kertoo kiteiden pesuajan ja 

kirjain kertoo onko testierä ollut luentatestissä ennen lämpökäsittelyä (E) vai lämpökäsitte-

lyn jälkeen (J). Taulukossa 7.2 on esitetty koe-erät ja erissä käytetyt testimenetelmät. 

Taulukko 7.2. Testierien numerointi ja kussakin testierässä käytetyt menetelmät. Testierän numero kertoo 

kiteiden pesuajan ja kirjain kertoo onko testierä ollut luentatestissä ennen lämpökäsittelyä (E) tai lämpökäsit-

telyn jälkeen (J). Stabiloinnilla tarkoitetaan kiteiden pitämistä 2 tuntia 80 °C lämpötilassa lämpökäsittelyn jäl-

keen. 

Testierä Pesuaika [min] Lämpökäsittelyaika [min] Lämpötila [°C] Viilennys 

0E 0 - - - 

0J 0 30 300 Stabilointi 

4E 4 - - - 

4J 4 30 300 Stabilointi 

12E 12 - - - 

12J 12 30 300 Stabilointi 
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Viilennys 

Kiteiden viilennysmenetelmän vaikutusta testattiin kuudella erällä. Kaikkia eriä lämpökäsi-

teltiin 30 minuuttia 300 °C lämpötilassa olevassa uunissa. Kolme erää viilennettiin nopeasti 

ja kolme asetettiin stabiloitumaan 120 minuutin ajaksi 80 °C lämpötilassa olevaan uuniin. 

Nopeassa viilennyksessä kiteet poistettiin uunista ja asetettiin metalliselle lämmönjohtopin-

nalle. Lämpökäsittelyn jälkeen kaikille testierille tehtiin luentatesti.  

Taulukossa 7.3 on esitetty koe-erät ja kussakin erässä käytetyt koemenetelmät. Testierien 

numeroinnissa ensimmäinen numero merkitsee pesuaikaa, V merkitsee viilennystestiä ja lo-

pussa oleva numero merkitsee nopeaa viilennystä (1) tai stabilointia (2) hehkutuksen jälkeen. 

Taulukko 7.3. Viilennystestin koe-erien numerointi ja kussakin erässä käytetyt menetelmät. Testierien nume-

roinnissa ensimmäinen numero merkitsee pesuaikaa, V merkitsee viilennystestiä ja lopussa oleva numero mer-

kitsee nopeaa viilennystä (1) tai stabilointia (2) hehkutuksen jälkeen. Stabiloinnilla tarkoitetaan kiteiden pitä-

mistä 2 tuntia 80 °C lämpötilassa lämpökäsittelyn jälkeen. 

Testierä Pesuaika [min] Lämpökäsittelyaika [min] Lämpötila [°C] Viilennys 

0V1 0 30 300 nopea viilennys 

0V2 0 30 300 stabilointi 

4V1 4 30 300 nopea viilennys 

4V2 4 30 300 stabilointi 

12V1 12 30 300 nopea viilennys 

12V2 12 30 300 stabilointi 

7.2.2 Tulokset 

Lämpökäsittely 

Taulukossa 7.4 on esitetty testierien keskimääräiset luentapulssit 10 säteilytystyönnön jäl-

keen ennen ja jälkeen uunissa hehkutuksen. Uunissa hehkutuksen aiheuttama muutos luen-

tapulsseihin on myös esitettynä taulukossa. 

Taulukko 7.4. Luentapulssien keskiarvo testierillä ennen lämpökäsittelyä ja sen jälkeen. Lisäksi taulukkoon 

on merkitty luentatestien pulssimäärien ero prosentteina. 

Testierä Ennen lämpökäsittelyä [kpl] Lämpökäsittelyn jälkeen [kpl] Luentatestien ero 

0E/J 77094 71388 -7,4 % 

4E/J 108199 108062 -0,1 % 

12E/J 127395 126002 -1,1 % 
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Kuvassa 7.10 on esitetty lämpökäsittelyn vaikutusta selvittävien testierien tulokset normaa-

lijakaumina. Normaalijakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 luentapulssia antavat ki-

teet. Erästä 0E/J ei ole poistettu yliherkkiä kiteitä, erästä 4E/J on poistettu yksi yliherkkä 

kide ja erästä 12E/J on poistettu neljä yliherkkää kidettä. 

 

Kuva 7.10. Lämpökäsittelyn vaikutusta selvittävien testierien luentapulssien normaalijakaumat jokaiselle 

erälle 10 säteilytystyönnön jälkeen. Jakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 luentapulssia antavat kiteet.  

Viilennys 

Kuvassa 7.11 on esitetty normaalijakaumat kahdella eri tavalla viilennetyistä testieristä. Nor-

maalijakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 luentapulssia antavat kiteet. 

 

Kuva 7.11. Viilennystestin testierien luentapulssien normaalijakaumat jokaiselle erälle 10 säteilytystyönnön 

jälkeen. Jakaumista on poistettu yliherkät yli 150000 luentapulssia antavat kiteet. 
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7.2.3 Tulosten tarkastelu 

Lämpökäsittely 

Testissä vertailtiin hehkutuksen vaikutusta kiteiden luentapulsseihin verrattuna hehkutta-

mattomiin kiteisiin. Uunissa hehkutuksen vaikutus luentapulssien määrään on pieni tai lähes 

olematon testatuilla kiteillä. Kuvassa 7.10 testattujen erien normaalijakaumista nähdään, että 

erien luentapulssien tulokset eivät muuttuneet huomattavasti uunissa hehkutuksen jälkeen. 

Erällä 0E/J luentapulssien määrä väheni hehkutuksen jäljiltä, erällä 4E/J luentapulssit ja kes-

kihajonta säilyivät identtisinä. Erällä 12E/J luentapulssien määrä väheni hieman, mutta kes-

kihajonta supistui huomattavasti. 

Viilennys 

Testissä vertailtiin lähteissä mainittuja nopeaa viilennystä ja stabilointia lämpökäsittelyn jäl-

keen. Kuvasta 7.11 nähdään, että jokaisella pesuajalla stabilointi tuottaa keskimääräisesti 

suuremman vasteen säteilytyksestä. Erät 12V1 ja 12V2 ovat viilennystestin perusteella her-

kempiä säteilylle kuin 4V1 ja 4V2, mutta lämpökäsittelyn vaikutusta testattaessa merkittä-

vää eroa erien välillä ei kuitenkaan ole. Yhdelläkään erällä ei havaita merkittävää parannusta 

lämpökäsittelemättömien kiteiden keskimääräiseen luentapulssien määrään, minkä voi 

nähdä taulukosta 7.4.  

Lopputulema 

Lämpökäsittelyllä ei ole merkittävää kiteiden toimintaa parantavaa vaikutusta ja eri pesuai-

kojen välille ei muodostu suuria eroja. 4 minuuttia ja 12 minuuttia pestyjen kiteiden pulssi-

määrien keskiarvot sijoittuvat 100000 ja 110000 luentapulssin väliin, joten suurta eroa pe-

suajoilla ei ole etenkään verrokkierän 124000 luentapulssin keskiarvoon verrattuna. 

Khalizaleh et al, 2016 tutkimuksen mukaan parhaimmat lämpökäsittelyn arvot ovat 30 mi-

nuuttia 300 °C lämpötilassa olevassa uunissa nopealla jäähdytyksellä. Yllä olevan tutkimuk-

sen mukaan 120 minuutin stabiloinnilla 80 °C lämpötilassa olevassa uunissa saadaan hieman 

parempia tuloksia kuin nopealla viilennyksellä ja hehkutuksella ei ole huomattavaa merki-

tystä. Erot voivat johtua tutkimuksissa käytetyistä erilaisista litiumboraattimateriaaleista. 

Khalizadeh et al, 2016 tutkimuksessa käytettiin nanofosforipohjaisia TL-kiteitä ja kiteille 

suoritettiin käyttöönottokäsittely, kun taas yllä olevassa tutkimuksessa kiteille on tehty jo 

käyttöönottokäsittelyt ja kiteet ovat olleet käytössä noin 20 vuotta.  
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7.3 Kooste kiteiden ennallistamisesta 

TL-kiteitä pestiin ultraäänipesurilla 4 minuuttia, 6 minuuttia, 8 minuuttia, 12 minuuttia ja 16 

minuuttia. Kiteiden luentapulssit eli vaste säteilylle kasvoi pesun vaikutuksesta. Pesuajalla 

ei ole suurta merkitystä kiteen herkkyyden kasvulle. Kiteiden jo olemassa olevat vauriot pa-

hentuvat ja kiteet ohenevat pesuajan pidentyessä. Kiteiden lämpökäsittely uunissa ei paranna 

merkittävästi kiteiden herkkyyttä eikä se paranna tai huononna kiteiden suorituskykyä. Op-

timaalisin tulos kiteiden ennallistamisessa saadaan, kun kiteitä pestään 4 minuuttia ja ennal-

listettavien kiteiden joukosta poistetaan väärän kokoiset tai vaurioituneet kiteet. Testien pe-

rusteella ennallistettavista kiteistä tullaan poistamaan valkoiset halkaisijaltaan yli 4,5 mm ja 

paksuudeltaan pienemmät kuin 0,780 mm kokoiset ja ulkoisesti vaurioituneet kiteet. Muut 

kiteet ovat testien perusteella soveltuvia otettavaksi takaisin käyttöön dosimetreissä. 
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8 DOSIMETRITEKNOLOGIOIDEN TESTAUS 

Testattavia dosimetrejä ovat käytössä oleva Alnor Oy/Rados Oy TL-dosimetri, Mirion DIS-

1-dosimetri ja IRSN passiivinen RPL-dosimetri. Dosimetrejä testattiin kolmella eri tavalla: 

lineaarisuustestillä, säteilytyksellä Loviisan lähdetermeillä ydinvoimalaitoksen tiloissa ja 

käyttötestillä. Taulukossa 8.1 on esitetty kaikki testaukseen hankitut dosimetrit ja niiden tär-

keimpiä ominaisuuksia. 

Taulukko 8.1. Testattavien dosimetrien teknologiat, dimensiot, annosalue ja dosimetrien havaitsemat energia-

alueet erilaisille säteilylajeille. (Hirvelä. 2020b, Mirion Technologies. b, IRSN. 2021) 

Valmistaja Alnor Oy/Rados Oy Mirion Technologies IRSN 

Mallinimike TL-dosimetri DIS-1 Passive RPL dosimeter 

Teknologia Termoluminesenssi Suora ionivarastointi Radiofotoluminesenssi 

Kuva 

 

 

 

Dimensiot 31 x 45 x 7 mm3 47 x 49 x 13 mm3 62 x 30 x 8 mm3 

Paino 15 g 43 g 12 g 

Annosalue 0,05 mSv - 10 Sv 0,001 mSv - 40 Sv 0,05 mSv - 10 Sv 

Fotonienergia-alue 80 keV - 3,0 MeV 6 keV - 9,0 MeV 16 keV - 6,6 MeV 

Beetaenergia-alue 500 keV - 3,0 MeV 240 keV - 2,2 MeV 100 keV - 3 MeV 

Neutronienergia-alue Termiset - 6 MeV - - 

8.1 Lineaarisuustesti 

TL-dosimetrille, DIS-1-dosimetrille ja RPL-dosimetrille tehtiin lineaarisuustesti. Säteily-

tystä tehtiin painotetusti pienille annoksille, jotta dosimetrien havaitsemisraja saatiin myös 

selvitettyä. Lineaarisuustestissä seurattiin Loviisan ydinvoimalaitoksen dosimetrialaborato-

rion ohjetta S-03-00025 TL-dosimetrin havaitsemisrajan tarkastuksesta ja sovellettiin sitä 

myös suuremmille annoksille (Hirvelä. 2020a, s. 7). Testillä verrattiin myös dosimetrien an-

nosten samankaltaisuuksia. 
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8.1.1 Menetelmät 

Dosimetrit säteilytettiin Loviisan ydinvoimalaitoksen mittaradalla käyttäen Cs-137-lähdettä. 

Säteilytyksessä käytetty mittarata on kalibroitu 23.5.2019 (Huikari, 2019 s. 1). Dosimetrit 

olivat kiinnitettyinä 37,5 x 28,5 x 24,5 cm3 kokoiseen vesitäytteiseen fantomiin. Fantomilla 

simuloitiin ihmiskehon aiheuttamaa takaisinsironnan vaikutusta dosimetreihin. Dosimetrit 

säteilytettiin annoksiin 0,025 mSv, 0,050 mSv, 0,075 mSv, 0,100 mSv, 0,200 mSv, 0,500 

mSv, 1,000 mSv, 2,000 mSv, 3,000 mSv, 4,000 mSv ja 6,000 mSv. Kuvassa 8.1 on esitetty 

testijärjestelyt mittaradalla. 

 

Kuva 8.1. Mittaratahuoneen testijärjestelyt. Vasemmalla Cs-137-säteilylähde keltaisessa lyijysuojassa ja oike-

alla säteilytettävät dosimetrit fantomiin kiinnitettynä. Kuvassa säteilytetään TL- ja RPL-dosimetrejä. 

Dosimetrit asetettiin fantomiin kiinnitettynä mittaradalle nimellisannosnopeuteen 0,1 

mSv/h, jotta saatiin säteilytettyä annokset välillä 0,025 - 0,200 mSv. Dosimetrejä poistettiin 

säteilykentästä 15 minuutin, 30 minuutin, 45 minuutin, 60 minuutin ja 120 minuutin kulut-

tua. Tällöin vastaavat annokset olivat 0,025 mSv, 0,050 mSv, 0,075 mSv, 0,100 mSv ja 0,200 

mSv. 

Dosimetrit asetettiin fantomiin kiinnitettynä mittaradalle nimellisannosnopeuteen 3 mSv/h, 

jotta saatiin säteilytettyä annokset välillä 0,500 - 6,000 mSv. Dosimetrejä poistettiin säteily-

kentästä 10 minuutin, 20 minuutin, 40 minuutin, 60 minuutin, 80 minuutin ja 120 minuutin 

kuluttua. Tällöin vastaavat annokset olivat 0,500 mSv, 1,000 mSv, 2,000 mSv, 3,000 mSv, 

4,000 mSv ja 6,000 mSv.  

Dosimetrit säteilytettiin kahdessa erässä, joissa molemmissa oli mukana sama erä TL-dosi-

metrejä. Ensimmäisessä erässä säteilytettiin TL- ja RPL-dosimetrit. Toisessa erässä säteily-

tettiin TL- ja DIS-1-dosimetrit.  
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TL-dosimetrit luettiin heti säteilytysten jälkeen ja annokseen laskettiin virheellisesti mukaan 

myös hehkukäyrän ensimmäisen huipun pulsseja ja muita nopeasti häipyviä pulsseja, joita 

ei pitäisi ottaa huomioon annoslaskennassa. TLD-lukijalaitteen tulisi poistaa hehkukäyrän 

ensimmäisen huipun pulssit ja muut nopeasti häipyvät pulssit kiteen esilämmitysvaiheessa, 

mutta tulokset olivat selvästi liian suuria, joten osa virheellisistä pulsseista oli vielä luetta-

vissa annosluentavaiheessa. 

Ensimmäinen hehkukäyrän huippu on nopeasti häviävä ja sen pulssit vapautuvat matalassa 

lämpötilassa. Normaalisti ensimmäinen huippu häviää yhden vuorokauden aikana tai se voi-

daan poistaa lämpökäsittelemällä säteilytettyjä kiteitä 30 minuuttia 80 °C lämpötilassa uu-

nissa. Lineaarisuustestissä käytetyille TL-dosimetreille laskettiin korjauskerroin Cs-137-sä-

teilyssä säteilyttämällä kaksi erää TL-dosimetrejä mittaradalla 0,200 mSv, 0,500 mSv, 1,000 

mSv, 2,000 mSv, 3,000 mSv ja 4,000 mSv annoksiin. Ensimmäinen erä luettiin heti säteily-

tyksen jälkeen ja toista erää lämpökäsiteltiin 30 minuuttia 80 °C lämpötilassa olevassa uu-

nissa ennen luentaa. Erien tuloksista laskettiin erien keskimääräinen prosentuaalinen ero ja 

saatiin korjauskerroin lämpökäsittelemättömille TL-dosimetreille. Korjauskertoimen las-

kennassa käytettävät dosimetrit koestettiin ensin IR 2000 -säteilyttäjällä, jotta varmistuttiin 

niiden toimivan riittävällä tarkkuudella. 

8.1.2 Tulokset 

Taulukossa 8.2 on esitetty TL-dosimetrin korjauskertoimen laskentaan käytetyt mittaustu-

lokset ja prosentuaaliset erot uunissa lämpökäsitellyn ja käsittelemättömän erän välillä. 

Taulukko 8.2. TL-dosimetrien korjauskertoimen laskentaa varten mitatut arvot. 

Säteilytetty annos [mSv] TLD 0 min [mSv] TLD 30 min [mSv] TLD 0 min ja TLD 30 min ero 

0,200 0,233 0,226 3,0 % 

0,500 0,598 0,561 6,2 % 

1,000 1,199 1,117 6,8 % 

2,000 2,467 2,209 10,5 % 

3,000 3,565 3,244 9,0 % 

4,000 4,666 4,624 0,9 % 

Keskimääräinen ero erien TLD 0 min ja TLD 30 min välillä on kuusi prosenttia. Heti sätei-

lytyksen jälkeen luetut TL-dosimetrit mittaavat kuusi prosenttia liian suuria annoksia. Alla 

esitetyille erille TLD 1 ja TLD 2 määritettiin korjauskertoimiksi 1 - 0,06 = 0,94. Lineaari-

suustestin kaikki TL-dosimetrien tulokset on korjattiin edellä mainitulla kertoimella. 
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Dosimetrien lineaarisuustestin tulokset on esitetty taulukossa 8.3. Säteilytetty annos on esi-

tetty taulukon vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa ja dosimetrien mittaamat tulokset on 

esitetty nimetyillä kohdillaan. RPL-dosimetrien yhteydessä säteilytetyt TL-dosimetrit on ni-

metty taulukossa TLD 1 ja DIS-1-dosimetrien yhteydessä säteilytetyt TL-dosimetrit on ni-

metty taulukossa TLD 2.  

Taulukko 8.3. Dosimetrien lineaarisuustestin tulokset. 

Säteilytetty 

annos [mSv] 

Mitattu annos [mSv] 

TLD 1 RPL TLD 2 DIS-1 

0,025 0,020 0,048 0,021 0,028 

0,050 0,054 0,068 0,051 0,053 

0,075 0,074 0,050 0,078 0,078 

0,100 0,107 0,105 0,105 0,103 

0,200 0,214 0,185 0,212 0,203 

0,500 0,503 0,452 0,554 0,510 

1,000 1,088 0,914 1,034 0,976 

2,000 2,185 2,124 2,163 2,020 

3,000 3,427 3,173 3,381 3,060 

4,000 4,634 4,309 4,445 4,030 

6,000 6,872 6,467 6,556 6,120 

Lineaarisuustestin tulokset on esitetty myös kuvassa 8.2, jossa säteilytetty annos on vaaka-

akselilla ja dosimetreistä luetut annokset on esitetty pystyakselilla. Tulos on sitä parempi, 

mitä lähempänä pisteviivaa mitatut arvot ovat. 

 

Kuva 8.2. Lineaarisuustestin tulokset. Säteilytetty annos on esitetty vaaka-akselilla ja dosimetreistä luettu an-

nos on esitetty pystyakselilla. Mitä lähempänä pistemäisellä viivalla merkittyä lineaarista tulosta dosimetrin 

viiva on, sitä parempi tulos on. 
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Kuvassa 8.3 on esitetty testattujen dosimetrien mittaamat annokset säteilytetyn annoksen 

väliltä 0,025 - 0,100 mSv. Tulos on sitä parempi, mitä lähempänä mitatut arvot ovat piste-

viivalla kuvattua nimellisannosta eli teoreettista oikeaa arvoa. Havaitsemisrajan tarkistuk-

sella varmistutaan siitä, että dosimetri mittaa annosta riittävän tarkasti kirjausrajan 0,100 

mSv alapuolellakin. 

 
Kuva 8.3. Havaitsemisrajan testauksen tulokset. Säteilytetty annos on esitetty vaaka-akselilla ja dosimetreistä 

luettu annos on esitetty pystyakselilla. Mitä lähempänä pistemäisellä viivalla merkittyä lineaarista tulosta dosi-

metrin viiva on, sitä parempi tulos on. 

8.1.3 Tulosten tarkastelu 

Kuvasta 8.3. nähdään, että TL- ja DIS-1-dosimetrit ovat tarpeeksi tarkkoja läpäistäkseen ha-

vaitsemisrajan tarkastuksen. Havaitsemisrajan tarkastuksessa dosimetrin havaitsemiskyn-

nyksen tulee olla selkeästi alle kirjausrajan, joka on 0,100 mSv (Viljanmaa. 2021, s. 15). 

Taulukosta 8.2 ja kuvasta 8.3 huomataan, että TL-dosimetrillä esiintyy hieman enemmän 

vaihtelua ja hajontaa tuloksissa kuin DIS-1-dosimetreillä. TL-dosimetri havaitsi 0,025 mSv 

annoksen alakanttiin, mutta loput arvot ovat hyvin lähellä nimellisannosta. 

DIS-1 on erittäin tarkka ja dosimetrit olivat tasalaatuisia. Pienillä annoksilla 0,025 mSv - 

0,100 mSv virhe oli jokaisella testissä olleella dosimetrillä tasan 3 µSv enemmän kuin sätei-

lytetty annos.  

RPL-dosimetrillä ei ollut selkeää havaitsemisrajaa alle 0,100 mSv annosalueella. Osaltaan 

tulosten epätarkkuutta voi selittää pitkä aika säteilytyksen ja luennan välillä, dosimetrien 

postitus Ranskaan luentaan sekä mahdolliset läpivalaisut kuljetuksen aikana. Lisäksi 
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luonnontaustan vaihtelut ja taustavähennyksen epäedustavuus voivat vaikuttaa RPL-dosi-

metrien tuloksiin. 

Taulukosta 8.2 ja kuvasta 8.2 nähdään, että TL-dosimetrin mittaama annos on konservatii-

vinen säteilytettyyn annokseen nähden. Ero säteilytettyyn annokseen suurenee 2 mSv an-

noksen kohdalla molemmilla TL-dosimetrien erillä. Ennen 2 mSv annosta ero säteilytettyyn 

annokseen on keskimäärin kuusi prosenttia, mutta 2 mSv annoksen jälkeen ero kasvaa kes-

kimäärin 13 prosenttiin. 

DIS-1-dosimetrillä mitatun ja säteilytetyn annoksen ero pysyy alle 10 prosentissa. Ainoas-

taan 0,025 mSv annoksella dosimetrin mittaustulos erosi säteilytetystä annoksesta yli 10 

prosenttia ja 0,100 mSv annoksesta ylöspäin ero mitatun ja säteilytetyn annoksen välillä py-

syy alle kolmessa prosentissa. 

RPL-dosimetrin tarkkuus yli 0,100 mSv annoksilla on hyvä ja mitatut annokset eroavat pää-

osin 5 - 8 prosenttia säteilytetystä annoksesta. RPL-dosimetrillä 0,200 mSv - 1,00 mSv an-

noksien mittaustulokset ovat alakanttiin, mutta loput mittaustulokset ovat konservatiivisia. 

Erot nimellisannokseen ovat kuitenkin jatkuvasti alle 10 prosenttia. 

8.2 Säteilytys Loviisan lähdetermeillä ydinvoimalaitoksen tiloissa 

Dosimetrejä tutkittiin Loviisan ydinvoimalaitoksen lähdetermien mukaisessa monienergi-

sessä säteilykentässä. TL-, DIS-1- ja RPL-dosimetrit asetettiin Loviisan ydinvoimalaitok-

sella kahteen eri tilaan, joissa suurimpina lähdetermeinä olivat Co-60 ja Ag-110m. Lähde-

termien jakaumat tarkastettiin kannettavalla H3D Polaris-H100 -gammakameralla. Testissä 

saatiin selvitettyä onko dosimetreissä havaittavaa energiariippuvuutta Loviisan ydinvoima-

laitoksen eri lähdetermeillä. 

8.2.1 Menetelmät 

Dosimetrien säteilytystestit suoritettiin LO1 reaktorirakennuksen viemärivesien säiliöhuo-

neessa 1R9827 ja LO1 pääkiertopumppujen tiivistysveden pumppuhuoneessa 1R9126. Huo-

netilojen annosnopeudet mitattiin Automess AD5 -säteilymittarilla ja säteilyspektri kuvattiin 

testin alussa H3D Polaris-H100 -gammakameralla. Testissä kaksi kappaletta jokaisen dosi-

metriteknologian dosimetriä asetettiin fantomin pinnalla huoneisiin noin 0,18 mSv annosno-

peuteen 22 tunniksi. Näin mittausjaksolta kertyy kokonaisannokseksi noin 4 mSv. Kuvassa 

8.4 on esitetty testissä käytetty mittauskalusto. 
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Kuva 8.4. Säteilytystestien mittauskalusto. Ylhäällä testattavat dosimetrit kiinnitettynä fantomiin ja alareu-

nassa vasemmalta Automess AD5 -säteilymittari, gammakameran näyttöpääte ja H3D Polaris-H100 -gamma-

kamera. 

8.2.2 Tulokset 

H3D Polaris-H100 -gammakameran havaitsemat säteilylähteet ja niiden prosentuaalinen 

osuus kaikesta gammasäteilystä huoneessa 1R9827 on esitetty taulukossa 8.4. Huonetilan 

annosnopeus testauskohdassa mitattuna Automess AD5 -säteilymittarilla oli noin 0,18 

mSv/h. 

Taulukko 8.4. Huonetilan 1R9827 säteilevät nuklidit ja niiden prosentuaalinen osuus säteilystä. 

Isotooppi Osuus säteilystä [%] 

Ag-110m 62,16 

Co-60 33,77 

Sb-124 4,07 

H3D Polaris-H100 gammakameran havaitsemat säteilylähteet ja niiden prosentuaalinen 

osuus kaikesta gammasäteilystä huoneessa 1R9126 on esitetty taulukossa 8.5. Huonetilan 

testauskohdan annosnopeus Automess AD5 -säteilymittarilla mitattuna oli noin 0,18 mSv/h. 

Taulukko 8.5. Huonetilan 1R9126 säteilevät nuklidit ja niiden prosentuaalinen osuus säteilystä. 

Isotooppi Osuus säteilystä [%] 

Ag-110m 100 

Taulukossa 8.6 on esitetty säteilytyksen tulokset huonetiloittain ja mitatut annokset on eri-

teltynä syvä- ja pinta-annokseksi. Kaikkia testissä olleita dosimetriteknologioita 
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säteilytettiin kaksi kappaletta huonetilaa kohden. Molempien huonetilojen nimen alla on 

kaksi saraketta, jotka kuvaavat huoneissa olleita dosimetrejä. 

Taulukko 8.6. Huonetestin dosimetrien syvä- ja pinta-annokset huonetiloissa 1R9827 ja 1R9126. Kaikkia 

dosimetrejä säteilytettiin kaksi kappaletta huonetilaa kohden. 

Huonetila 1R9827 1R9426 

TL-dosimetri 
Syväannos [mSv] 3,87 4,35 3,63 3,99 

Pinta-annos [mSv] 4,15 4,55 4,04 4,26 

DIS-1 
Syväannos [mSv] 3,66 3,88 3,57 3,58 

Pinta-annos [mSv] 4,08 4,26 3,70 3,70 

RPL-dosimetri 
Syväannos [mSv] 3,60 3,26 3,19 3,58 

Pinta-annos [mSv] 3,58 3,32 3,20 3,60 

Kuvassa 8.5 on esitetty huoneen 1R9827 mitattujen syvä- ja pinta-annoksen keskiarvot kah-

den dosimetrin tuloksesta. 

 

Kuva 8.5. Huonetilan 1R9827 syvä- ja pinta-annoksen keskiarvot dosimetreittäin. Huonetilan lähdetermit oli-

vat 62,2 % Ag-110m, 33,8 % Co-60 ja 4,1 % Sb-124. 

Kuvassa 8.6 on esitetty huoneen 1R9126 mitattujen syvä- ja pinta-annoksen keskiarvot kah-

den mittalaitteen tuloksesta. 

 

Kuva 8.6. Huonetilan 1R9126 syvä- ja pinta-annoksen keskiarvot dosimetreittäin. Huoneen lähdeterminä oli 

ainoastaan Ag-110m. 
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8.2.3 Tulosten tarkastelu 

Molemmat huonetestit aloitettiin noin 0,18 mSv/h annosnopeudessa ja arvioiduksi an-

nokseksi laskettiin 3,96 mSv. Kuitenkin annosnopeusmittari voi olla hieman energiariippu-

vainen erilaisille säteilylajeille, joten annosnopeusmittarilla mitattu annos ei kerro täysin 

tarkkaa tulosta. Mittauksen lopussa huonetilan 1R9126 annosnopeus oli pysynyt samana, 

kun taas huonetilan 1R9827 annosnopeus oli noussut 0,02 mSv/h. Tässä testissä dosimetrien 

erot olivat huomattavasti pienemmät kuin mittaradalla tehdyssä lineaarisuustestissä. TL-

dosimetrit luettiin tässäkin testissä heti säteilytyksen jälkeen, mutta annoksen kertyminen 

tapahtui paljon pidemmällä aikavälillä, joten hehkukäyrän ensimmäisellä huipulla ei ole 

enää niin suurta merkitystä. 

Huonetilassa 1R9827 (kuva 8.5) DIS-1-dosimetrin annos oli kahdeksan prosenttia pienempi 

kuin TL-dosimetrillä mitattu annos. Huonetilasta 1R9126 (kuva 8.6) saatiin saman suuntai-

sia tuloksia ja DIS-1-dosimetrin annos oli vain kuusi prosenttia pienempi kuin TL-dosimet-

rin mittaama annos.  

RPL-dosimetri mittasi huonetilassa 1R9827 (kuva 8.5) 17 prosenttia pienemmän annoksen 

ja huonetilassa 1R9126 (kuva 8.6) 11 prosenttia pienemmän annoksen kuin TL-dosimetri. 

RPL-dosimetri on kalibroitu Cs-137-säteilylle ja vaste Co-60-säteilylle on 10 prosenttia liian 

pieni (Savary, 2021). RPL-dosimetriin on kuitenkin mahdollista lisätä erillinen suodatin Co-

60-säteilylle, jota ei kuitenkaan ollut asennettuna testissä olleisiin dosimetreihin (ibid). Ero 

TL- ja DIS-1-dosimetreihin oli pienempi huonetilassa 1R9126, jossa oli vain Ag-110m-sä-

teilyä. RPL- ja DIS-1-dosimetrin tulokset olivat Ag-110m-säteilyssä hyvin samankaltaiset. 

Pinta-annoksien tulokset näyttivät kaikissa dosimetreissä järkeviltä, mutta RPL-dosimetrissä 

oli pienin ero syväannoksen ja pinta-annoksen välillä. TL-dosimetri ja DIS-1-dosimetri mit-

tasivat selkeästi enemmän pinta-annosta kuin RPL-dosimetri. Pinta-annoksen ja syväannok-

sen ero oli pieni kaikilla teknologioilla, koska dosimetrejä säteilytettiin vain gammasätei-

lyssä ja hyvin lähellä säteilylähteitä.  
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8.3 Käyttötesti 

Käyttötestissä dosimetrejä jaettiin kuukaudeksi työntekijöiden käyttöön virallisen henkilö-

kohtaisen annosmittauksen rinnalle. Dosimetrit jaettiin henkilöille heti TL-dosimetrien kuu-

kausiluennan jälkeen, jolloin TL-dosimetrin, DIS-1-dosimetrin ja RPL-dosimetrin tuloksia 

saatiin vertailtua luotettavasti. Testissä mukana olleilta työntekijöiltä kerättiin myös käyttä-

jäkokemuksia dosimetreistä. Työntekijät valittiin eri ammattiryhmistä testiin sen perusteella, 

että he voivat saada ydinvoimalaitoksen käynnin aikana kirjausrajan ylittäviä annoksia kuu-

kauden mittaisella tarkkailujaksolla. Valitut työntekijät olivat polttoaineenkäsittelystä, jät-

teiden käsittelystä, laboratoriosta ja siivouksesta. 

8.3.1 Menetelmät 

Neljälle eri ammattiryhmän työntekijälle jaettiin DIS-1- ja RPL-dosimetrit kuukaudeksi 

käyttöön TL-dosimetrien rinnalle. TL-dosimetrejä ja DIS-1-dosimetrejä pidettiin koko mit-

tausjakson 3. - 29.3.2021 ajan. RPL-dosimetrit jaettiin testiin päivää myöhemmin, joten sen 

mittausjakso oli 4. - 29.3.2021. Testattavia dosimetrejä pidettiin laitoshaalarien rintatas-

kuissa mahdollisimman lähellä TL-dosimetrin virallista pitopaikkaa, jotta dosimetrit saivat 

mahdollisimman samansuuruiset säteilyannokset mittausjakson aikana. Kaikista dosimet-

reistä asetettiin taustadosimetrit mittaamaan virallisesta mittauksesta vähennettävää tausta-

annosta ydinvoimalaitoksen pääkenkärajalle. Mittausjakson jälkeen työntekijöille esitettiin 

neljä kysymystä DIS-1- ja RPL-dosimetrien käytöstä. Kysymykset on esitetty alla: 

• Mikä kolmesta testatusta dosimetristä on parhaimman tuntuinen käyttää? 

• Mitä dosimetriä haluaisit käyttää ja miksi? 

• Onko missään dosimetrissä mitään häiritsevää ominaisuutta? 

• Käytitkö aina kaikkia dosimetrejä? 

8.3.2 Tulokset 

Taulukossa 8.7 on esitetty koekäytössä olleista dosimetreistä mitatut annokset taustavähen-

nettynä ja niiden mittausjaksot. Annokset on jaoteltu syvä- ja pinta-annokseen. Dosimetriä 

kantaneen henkilön työnkuva on myös ilmoitettu. Lisäksi taulukkoon on merkitty kaikilla 

työntekijöillä aina valvonta-alueella mukana olleen elektronisen dosimetrin mittaamat an-

nokset. Elektroninen dosimetri mittaa vain syväannosta. 
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Taulukko 8.7. Koekäytössä olleiden dosimetrien syvä- ja pinta-annokset taustavähennettynä mittausjaksolta 

ja dosimetrejä käyttäneiden henkilöiden työnkuvat. 

Dosimetri TLD DIS-1 RPL E-dosimetri 

Mittausjakso 3. - 29.3.2021 3. - 29.3.2021 4. - 29.3.2021 3. - 29.3.2021 

Henkilö 1: Polttoai-

neen käsittely 

Syväannos [mSv] 0,056 0,033 0,046 0,054 

Pinta-annos [mSv] 0,013 0,008 0,024 - 

Henkilö 2: Jätteiden 

käsittely 

Syväannos [mSv] 0,098 0,080 0,092 0,131 

Pinta-annos [mSv] 0,116 0,048 0,073 - 

Henkilö 3: Labora-

toriotyöt 

Syväannos [mSv] 0,065 0,031 0,121 0,046 

Pinta-annos [mSv] 0,041 0,008 0,101 - 

Henkilö 4: Siivous 
Syväannos [mSv] 0,198 0,092 0,068 0,150 

Pinta-annos [mSv] 0,358 0,068 0,048 - 

Testissä olleiden dosimetriteknologioiden mittaamat tausta-annokset on esitetty kuvassa 8.7. 

Tausta-annoksen mittauspaikkaa oli LO1:n pääkenkäraja.  

 

Kuva 8.7. Käyttötestissä olleiden dosimetrien tuloksista vähennetyt tausta-annokset. 

Kuvassa 8.8 on esitetty käyttötestissä kertyneet syväannokset ja elektronisen dosimetrin mit-

taama annos henkilöittäin. Lisäksi kuvaan on merkitty syväannoksen kirjausraja 0,100 mSv.  
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Kuva 8.8. Käyttötestin syväannokset ja lakisääteinen säteilyannoksen kirjausraja, joita pienemmät annokset 

merkitään nolla-annoksina annosrekisteriin. 

Kuvassa 8.9 on esitetty käyttötestissä kertyneet pinta-annokset henkilöittäin. 

 

Kuva 8.9. Käyttötestin pinta-annokset henkilöittäin. 

Dosimetrien käyttäjien vastausten yhteenvedot kysymyksiin on esitetty tulosten tarkaste-

lussa. Kokonaisuudessaan vastaukset ovat liitteessä II. 
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8.3.3 Tulosten tarkastelu 

Tausta-annosten tarkastelu 

Dosimetrien mittaamat tausta-annokset eroavat toisistaan huomattavasti kuvan 8.7 mukai-

sesti. TLD:n ja DIS-1:n syväannoksen tausta-annokset ovat samankaltaiset, mutta RPL:n 

mittaama tulos on yli 100 µSv vähemmän kuin TLD:n ja DIS-1:n tulokset. Pinta-annoksen 

tausta-annokset eroavat toisistaan vielä enemmän. Eroa on TLD:n ja RPL:n välillä jo noin 

300 µSv. DIS-1:n tulos on noin puolessa välissä TLD:n ja RPL:n välillä. TLD:n suurempaan 

mittaustulokseen vaikuttaa TL-kiteiden pieni herkkyys näkyvälle valolle. Loviisan ydinvoi-

malaitoksella tehdyssä kuukauden mittaisessa seurantatestissä havaittiin, että valolla on vai-

kutusta TL-dosimetrin pinta-annoksen mittaukseen. 

Syväannoksen tarkastelu 

TL-dosimetrin annosmittauksella siivoojan annos ylitti kirjausrajan 0,100 mSv. DIS-1-dosi-

metrillä yhdenkään työntekijän annos ei ylittänyt kirjausrajaa. RPL-dosimetrillä ainoa kir-

jausrajan ylittävän annoksen saanut työntekijä oli laboratorion työntekijä. Kuvassa 8.8 näh-

dään, että syväannokset ovat samankaltaiset polttoaineen käsittelijällä ja jätteiden käsitteli-

jällä, mutta muilla työntekijöillä annokset eroavat toisistaan. RPL-dosimetri mittasi labora-

toriotyöntekijällä paljon enemmän annosta kuin TL- tai DIS-1-dosimetri. Siivoojan annos 

on suurempi TL-dosimetrillä kuin kahdella muulla dosimetrillä.  

Käyttötestissä kaikkien koehenkilöiden annos jäi TL-dosimetrillä kirjausrajan alle siivoojaa 

lukuun ottamatta. Kirjausrajan alapuolisissa mittauksissa tausta-annoksen vähennys voi hie-

man vääristää tuloksia. Siksi taulukkoon 8.7 ja kuvaan 8.8 on merkitty myös elektronisen 

dosimetrin annokset, sillä elektroninen dosimetri on käytössä vain työaikana. Elektronisen 

dosimetrin tulokset ovat lähimpänä TL- ja DIS-1-dosimetrin tuloksia. RPL-dosimetrikin 

mittaa samankaltaisia tuloksia polttoaineen ja jätteenkäsittelijällä, mutta laboratoriotyönte-

kijällä RPL-dosimetrin annos on huomattavasti elektronisen dosimetrin tulosta suurempi. 

Siivoojalla RPL-dosimetrin annos on taas huomattavasti pienempi.  

Siivoojan syvä- ja pinta-annosten tuloksia verrattuna muihin dosimetreihin voi kasvattaa TL-

dosimetrin ominaisuus mitata neutronisäteilyä. Neutroniannos huomioidaan syväannoksessa 

erikseen vasta, kun TL-dosimetrin positioiden 2 ja 3 kiteiden tulokset eroavat riittävästi. 

Pinta-annosta mittaavan paikan 4 kide on neutroneitakin tunnistava LiB-kide.  
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RPL-dosimetrin mittaama laboratorion työntekijän tulos on kiinnostava, sillä mitattu annos 

on suurempi TL-dosimetrin mittaamaan annokseen verrattuna. Suuremmalle annokselle ei 

löydy mitään selkeää syytä ja tässä tapauksessa annos olisi mennyt kirjausrajan yläpuolelle.  

Pinta-annoksen tarkastelu 

Käyttötestin pinta-annoksen tuloksissa oli joitakin epäjohdonmukaisuuksia. Käytännössä 

pinta-annoksen tulisi olla aina hieman syväannosta suurempi, sillä pinta-annos huomioi sy-

väannoksen ja mahdollisen pienen määrän matalaenergistä fotonisäteilyä tai beetasäteilyä, 

jota voi esiintyä ydinvoimalaitoksella. Kuitenkin testissä kaksi TL-dosimetrillä mitattua tu-

losta antoi suuremman syväannoksen ja DIS-1- ja RPL-dosimetreillä kaikki pinta-annokset 

olivat pienempiä kuin syväannos. TL-dosimetrin tulos selittyy pienen kerätyn annoksen ja 

taustavähennyksen aiheuttamaksi, joka varmistettiin tarkastamalla taustavähentämättömät 

TL-dosimetrin tulokset. DIS-1- ja RPL-dosimetrien tuloksia tarkasteltiin myös tausta-an-

noksen kanssa, jolloin pinta- ja syväannoksen tulokset lähestyivät toisiaan, mutta silti pinta-

annoksen tulokset ovat kaikilla koehenkilöillä hieman pienemmät kuin syväannoksen tulok-

set. 

Dosimetrin pitopaikan vaikutusta selvitettiin tutkimuksella, jonka tulokset on esitetty liit-

teessä III. Testattavia TL-dosimetrejä pidettiin samassa laitoshaalarin kankaisessa rintatas-

kussa, jossa käyttötestin dosimetrit olivat. Niitä verrattiin virallisessa dosimetritaskussa ol-

leen TL-dosimetrin tuloksiin. Tuloksista voi tulkita, että väärin pidetty TL-dosimetri mittaa 

hieman pienempiä pinta-annoksia kuin oikeassa paikassa oleva dosimetri. Kuitenkin kah-

dessa dosimetreissä on selkeää eroa myös syväannoksissa, joten tulokset eivät ole yksiselit-

teisiä. 

Käyttökokemukset 

Dosimetrien käytössä ei huomattu suuria eroja. Käyttömukavuus parani, jos dosimetrissä ei 

ollut klipsiä. Kevyin dosimetri tuntui lelumaiselta. 

Polttoaineenkäsittelijä, jätteiden käsittelijä ja siivooja käyttivät kaikkia dosimetrejä koko 

mittausjakson ajan. Laboratorion työntekijä käytti dosimetrejä vain kaksi ensimmäistä viik-

koa mittausjaksosta. Loput kaksi viikkoa hän oli pois ydinvoimalaitokselta. 

Käyttötestiin osallistuneilla työntekijöillä ei ollut selkeää yhteistä mielipidettä mieluisim-

masta dosimetristä, sillä ne olivat lähes saman tuntuisia käytössä. 
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8.4 Kooste dosimetriteknologioiden testauksesta 

TL-, DIS-1- ja RPL-dosimetrejä testattiin kolmella eri tavalla Loviisan ydinvoimalaitoksen 

ympäristössä. Testeihin kuuluivat lineaarisuus- ja havaitsemisrajan testit vakio-olosuhteissa 

Cs-137-lähteellä, dosimetrien toiminnan selvitys valituissa ydinvoimalaitoksen huoneti-

loissa ja kuukauden käyttötesti työntekijöiden mukana.  

Lineaarisuustestissä Cs-137-lähteellä TL-dosimetrit mittasivat suurimmat annokset verrat-

tuna säteilytettyyn annokseen. Myös käyttötestissä TL-dosimetri mittasi lähes aina suurem-

pia arvoja. Myös Loviisan lähdetermeillä säteilytettäessä TL-dosimetrien vaste oli korke-

ampi kuin RPL- ja DIS-1-dosimetreillä, mutta samalla TL-dosimetrin vaste oli lähimpänä 

annosnopeusmittauksen perusteella laskettua tulosta. TL-dosimetri läpäisi havaitsemisrajan 

tarkastuksen. TL-dosimetrin korkeammat annokset mittaradalla voivat johtua siitä, että dosi-

metrin kalibrointi on seurattavissa STUK:n Co-60-lähteeseen ja TL-dosimetrissa on pientä 

energiariippuvuutta annoksen kertymiseen. Aihe vaatii lisätutkimuksia tulevaisuudessa, jos 

TL-dosimetrijärjestelmää päätetään ylläpitää. 

DIS-1-dosimetri oli hyvin tarkka lineaarisuustestissä ja se mittasi myös huonetesteissä lä-

helle Automess AD5:n avulla arvioitua annosta. DIS-1-dosimetri läpäisi havaitsemisrajan 

tarkastuksen. 

RPL-dosimetri mittasi lineaarisuustestissä hieman tarkempia arvoja kun TL-dosimetri, 

mutta hävisi DIS-1-dosimetrin tarkkuudelle. Huonetesteissä RPL-dosimetri mittasi matalim-

mat tulokset kaikista dosimetreistä. RPL-dosimetri ei läpäissyt havaitsemisrajan tarkastusta. 

Tulosten perusteella DIS-1-dosimetri on paras vaihtoehto mittaamaan laitoksella esiintyvää 

gammasäteilyä.  
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9 VAIHTOEHDOT LOVIISAN YDINVOIMALAITOKSEN ANNOS-

MITTAUSJÄRJESTELMÄKSI 

Kappaleessa käydään läpi Loviisan nykyisen dosimetrijärjestelmän hyvät ja huonot puolet 

ja käsitellään tulevaisuuden vaihtoehdot Loviisan ydinvoimalaitoksen dosimetrijärjestel-

mälle perustuen edeltävien kappaleiden havaintoihin ja tuloksiin. Vaihtoehtoina ovat nykyi-

sen järjestelmän päivittäminen tai täysin uuden järjestelmän käyttöönotto.  

Kappaleessa 5 esiteltiin erilaisia dosimetriteknologioita, joista valittiin kaksi mahdollista 

kaupallista teknologiaa kappaleen 8 dosimetritesteihin. Alla on tarkasteltu syvällisemmin 

kahden valitun teknologian käytännön toimivuutta ja tukijärjestelmien sopivuutta Loviisan 

ydinvoimalaitokselle. Molemmat järjestelmät voidaan hankkia ostopalveluna, jossa annos-

mittaus tehdään muualla tai koko järjestelmä voidaan hankkia myös ydinvoimalaitokselle. 

9.1 Nykyinen TL-dosimetrijärjestelmä 

Loviisan ydinvoimalaitoksen nykyinen TL-dosimetreihin pohjautuva dosimetrijärjestelmä 

toimii vielä hyvin ja täyttää standardit IEC 62387 ja IEC 61066. Järjestelmän dosimetrit ovat 

myös läpäisseet STUK:n sokkotestit ja pärjänneet mallikkaasti kansainvälisessä EURA-

DOS:n vertailussa, jossa tarkasteltiin dosimetrien toimintaa fotoni- ja sekakentissä. (Stadt-

mann 2020 s. 116) 

TL-dosimetrijärjestelmään kuuluu noin 2000 henkilöannoksen mittaukseen tarkoitettua 

dosimetriä, 45 ympäristödosimetria, lukijalaite, säteilytyslaite ja oma ohjelmisto, joka toimii 

yhdessä muiden Loviisan ydinvoimalaitoksen annosseurantaohjelmien kanssa. Lisäksi lait-

teiden tuki on Turussa Mirionilta (ent. Rados Oy). 

TL-dosimetrijärjestelmä on kalibroitu STUK:n Co-60 lähteellä ja siinä on neutronimittaus, 

joten se toimii Loviisan laitosympäristössä hyvin. TL-dosimetrijärjestelmä ja sen ohjelmat 

ovat myös tuttuja dosimetristeille. Lisäksi järjestelmän hyvänä puolena on se, että dosimetri-

järjestelmän häiriötilanteessa dosimetrien luenta on mahdollista tehdä luotettavasti Loviisan 

voimalaitokselle kuulumattomalla TL-dosimetrilukijalla, joka löytyy esimerkiksi Olkiluo-

don ydinvoimalaitokselta (Hirvelä. 2013, s. 4). 
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Nykyisessä TL-dosimetrijärjestelmässä ei ole suoraan mukana mahdollisuutta mitata eri-

koisannoksia, minkä takia annosmittauksessa käytettävät sormi- ja silmädosimetrit hanki-

taan annosmittauspalveluna Doseco Oy:ltä. (Hirvelä. 2020b, s. 4 - 5) 

TL-dosimetrijärjestelmän käyttö on mahdollista myös tulevaisuudessa, mutta järjestelmän 

osat ovat osittain vanhentuneita ja niiden valmistus on lopetettu. Esimerkiksi käytössä olevia 

reikäkoodattuja luisteja ja vanhanmallisia koteloita ei enää valmisteta. Selkeimmin puutteet 

näkyvät käytetyssä LiB-kidemateriaalissa, jonka valmistus on lopetettu eikä sitä ole enää 

saatavilla. Lisäksi osa taustalla olevasta ohjelmistosta on vanhentunutta, joten sekin tulisi 

vaihtaa uudempaan lähitulevaisuudessa. Alla olevassa kappaleessa on esitetty useita eri vaih-

toehtoja TL-dosimetrijärjestelmän ylläpitoa varten. 

9.2 Nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän vaihtoehdot 

Kappaleessa on esitetty nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän ylläpidon eri vaihtoehdot. Vaih-

toehdoista on esitetty muutokset, vaaditut toimenpiteet, hinta ja arvioitu käyttöajan pidenty-

minen. TL-dosimetrijärjestelmän tyyppitesti vaaditaan useassa vaihtoehdossa.  

Tyyppitesti on paljon henkilöresursseja kuluttava testaus, jolla varmistutaan dosimetrijärjes-

telmän täyttävän standardin IEC 62387 asettamat vaatimukset. Tyyppitestin sisältöön kuuluu 

liitteessä IV mainitut testit. 

Kaikissa TLD-järjestelmän vaihtoehdoissa dosimetrien lukuohjelman WinTLD:n tietokanta 

tulisi päivittää uuteen toimivuuden varmistamiseksi ja luennan nopeuttamiseksi. Lukutie-

dostojen varmuuskopiointi tulisi hoitaa kestävämmällä tavalla ja tietokanta muuttaa sel-

laiseksi, missä kuukausiluennan aikainen datamäärä ei ala hidastamaan sitä. Mirionin SQL-

serveripohjainen ratkaisu vaikuttaa toimivalta ja sitä otettiin diplomityön tekovaiheessa 

käyttöön ruotsalaisella ydinvoimalaitoksella. Sieltä saadun palautteen perusteella Loviisaan-

kin voidaan harkita kyseistä järjestelmää. (Bäckström. 2021a) 

Taulukossa 9.1 esitellään kaikki mahdolliset vaihtoehdot nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän 

ylläpitämiseksi.  

Taulukko 9.1. Nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän mahdolliset ylläpitovaihtoehdot. 

Vaihto-
ehto: 

Muutokset Vaadittu toiminta Vaadittu aika Arvioitu käyttöikä 
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0 Ei muuteta mitään Ei vaadi toimenpiteitä Ei vaadi mitään Käyttöikä < 2 vuotta 

1 Vaihdetaan ennallistetut LiB-

kiteet vanhojen tilalle 

Muokataan dosimetrikote-
loita käyttöön 

Kiteiden ennallistaminen ja kalibrointi 

Olemassa olevien vääränmallisten kote-

loiden muokkaus 

Kiteiden ennallistami-

nen, dosimetrikoteloiden 

muokkaus, kalibrointi 

Käyttöikä < 5 vuotta 

2 Vaihdetaan ennallistetut LiB-

kiteet vanhojen tilalle 

Uudenmalliset dosimetrikote-
lot 

Kiteiden ennallistaminen ja kalibrointi 

Koteloiden hankinta 

Tyyppitestaus uusien koteloiden takia 

Kiteiden ennallistami-

nen, kalibrointi, tyyppi-

testaus 

Käyttöikä 5 - 10 

vuotta  

3 Poistetaan varakide käytöstä 

Vaihdetaan ennallistetut LiB-
kiteet vanhojen tilalle 

Uudenmalliset dosimetrikote-

lot 

Lupa STUK:lta paikan 1 kiteen poistoon 

Koteloiden hankinta 

Kiteiden ennallistaminen ja kalibrointi 

Tyyppitestaus uusien koteloiden takia 

STUK-hakemuksen kir-

joitus, kiteiden ennallis-
taminen, kalibrointi, 

tyyppitestaus 

Käyttöikä ~ 10 

vuotta 

4 Poistetaan varakide käytöstä 

Tehdään beetamittaus LiF-ki-

teellä 

Vaihdetaan ennallistetut LiB-

kiteet vanhojen tilalle 

Uudenmalliset dosimetrikote-
lot 

Lupa STUK:lta paikan 1 kiteen poistoon 

LiF-kiteiden ja koteloiden hankinta 

Kiteiden ennallistaminen ja kalibrointi 

Tyyppitestaus uusien koteloiden ja kide-

muutosten takia 

STUK-hakemuksen kir-

joitus, kiteiden ennallis-

taminen, kalibrointi, 
tyyppitestaus 

Käyttöikä 15 - 20 

vuotta 

5 Poistetaan varakide käytöstä 

Poistetaan LiB-kiteet ja kor-

vataan ne LiF-6 kiteillä 

Lupa STUK:lta paikan 1 kiteen poistoon 

LiF-kiteiden ja koteloiden hankinta 

Tyyppitestaus uusien koteloiden ja kide-
muutosten takia 

STUK-hakemuksen kir-

joitus, neutroniannosker-

toimen laskenta uusille 
kiteille, kalibrointi, tyyp-

pitestaus 

Käyttöikä 20 vuotta 

6 Poistetaan varakide käytöstä 

Korvataan dosimetrin kaikki 

kiteet uudemmilla herkem-

millä LiF-kiteillä 

Lupa STUK:lta paikan 1 kiteen poistoon 

LiF-kiteiden ja koteloiden hankinta 

Tyyppitestaus uusien koteloiden ja kide-

muutosten takia 

STUK-hakemuksen kir-

joitus, neutroniannosker-
toimen laskenta uusille 

kiteille, kalibrointi, tyyp-

pitestaus 

Käyttöikä 20 vuotta 

9.3 RPL-dosimetrijärjestelmä 

Chiyoda Technol Corporation:n valmistama RPL-dosimetrijärjestelmä täyttää uusimman 

standardin IEC 62387 ja mahdollisena lisäosana saatava neutronimittausmoduuli täyttää 

neutronimittauksia määrittävän standardin ISO 21909-1. Ranskalaisen IRSN:n hallinnoimat 

RPL-dosimetrit ovat pärjänneet hyvin EURADOS:n vertailuissa useina vuosina (Savary. 

2020, s. 17 - 19).  

Uusimmassa RPL-dosimetrimallissa on mahdollista hankkia versio, jossa on PNTD-mittaus 

neutroneille. Lisäksi neutronimittaus on kehittyneempi kuin vanhemmissa malleissa ja neut-

roniannoksen luennan saa tehtyä ilman PNTD-levyn etukäteiskäsittelyä Chiyoda Technol:n 

uudella TechnoTrack 2 -ilmaisimella (Chiyoda Technol. 2019). Kuvassa 9.2 on esitetty uu-

simman sukupolven RPL-dosimetri, jossa muovikuoren alla on RPL-levy ja CR-39-materi-

aalista tehty neutronimittauslaite. Muovikotelo on kääritty muovikalvoon, jonka pinnalla on 
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dosimetrin tunnistetiedot etiketissä. Neutronimittausta lukuun ottamatta RPL-dosimetrin uu-

simmassa versiossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sen yleisessä toiminnassa. 

 

Kuva 9.1. Uusimman sukupolven RPL-dosimetri. Dosimetri koostuu muovikuoresta, RPL-levystä ja CR-39-

neutronimittauslaitteesta. Muovikuoren päällä on dosimetriä suojaava muovikalvo, jonka pinnalla on myös 

dosimetrin tunnistetiedot etiketissä. (Koguchi. 2020)  

Järjestelmän kuvaus 

RPL-dosimetrijärjestelmään kuuluu henkilödosimetri erillisellä neutronimittauksella sekä 

ympäristödosimetri. Silmä- ja sormidosimetrit ovat mahdollisia lisäosia ja ne mittaavat an-

nosta TL-kiteillä. Dosimetrijärjestelmän laitteistoon kuuluu RPL-lukijalaite, esilämmity-

suuni, nollausuuni, muovikalvon poisto- ja asennuskone, dosimetrin purku- ja kasauskone, 

dosimetrien etiketöintikone sekä paljon tietokoneita laitteiden hallintaan. Neutronimittausta 

varten vaaditaan erillinen lukijalaite. Sormi- ja silmädosimetrejä varten vaaditaan TL-kitei-

den lukijalaite ja säteilytin kalibrointia varten. (Savary. 2020, s. 10)  

Uuden järjestelmän käyttöönotto IAEA:n laboratoriolla kestää noin neljä vuotta, josta pisin 

aika kuluu dosimetrijärjestelmän valmistukseen ja laadunvarmistusdokumentointiin (Hajek 

et al. 2020). Oletettavasti Loviisassakin järjestelmän käyttöönotto veisi suunnilleen saman 

verran aikaa. 

Käyttötukea RPL-dosimetrijärjestelmään saa lähimmillään Ranskasta IRSN:ltä ja valmista-

jalta Japanista Chiyoda Technol Corporation:lta. Toisaalta IRSN tarjoaa annosmittauspalve-

luna RPL-, ympäristö-, silmä- ja sormidosimetrejä. Kaikki luenta tapahtuisi Ranskassa ja 

Loviisassa ei tarvittaisi erillistä dosimetrilaboratoriota. (IRSN. 2021) 

Tulevaisuuden näkymät 

Chiyoda Technol Corporation:n RPL-dosimetrijärjestelmä on Japanin käytetyin järjestelmä 

ja kuukausittainen luentamäärä on noin 400000 dosimetriä (Chiyoda Technol. 2021). RPL-

dosimetrien käyttö on kasvanut Euroopassakin ja IRSN:n dosimetrialaboratoriossa 
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analysoidaan 1250000 dosimetriä vuodessa (Savary. 2020, s. 4). Chiyoda Technol Corpora-

tion:n järjestelmällä on iso käyttäjäkunta eikä se todennäköisesti tule poistumaan käytöstä 

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöaikana, vaikka käyttölupia jatkettaisiin molemmille lai-

tosyksiköille. 

9.4 DIS-dosimetrijärjestelmä 

Mirion Technologies:n DIS-dosimetrijärjestelmä täyttää uusimmat standardit IEC 62387 ja 

IEC 61066. DIS-dosimetrijärjestelmään kuuluu henkilödosimetri DIS-1, ympäristödosimetri 

EDIS-1, dosimetrilukijoiden kalibrointilaite, dosimetrien luentalaite DBR1/2 sekä tietoko-

neohjelmistoja tietojen hallintaa varten. Dosimetriin on myös mahdollista liittää neutroni-

mittalaite kuvan 9.3 mukaisesti. Neutronimittaus tehdään CR-39-materiaalista valmistetulla 

PNTD:llä. Neutroniannosluentaa varten vaaditaan lisää laitteistoa, joita ovat PNTD:n esikä-

sittelyä varten tarvittava kemikaaliallas ja luentalaite. Toimittaja ei tarjoa silmä- tai sormi-

dosimetrejä. (Mirion Technologies. a) 

 

Kuva 9.2. Mirion Technologies:n DIS-1-dosimetri neutronimittalaitteen kotelolla varustettuna. (Mirion Tech-

nologies. a) 

Järjestelmän kuvaus 

DIS-dosimetrijärjestelmän tuki löytyy Suomesta Mirion Technologies:n Turun toimipis-

teeltä. Lisäksi dosimetrijärjestelmän käyttöönotto olisi todennäköisesti nopeaa, koska DIS-

dosimetrijärjestelmä ei vaadi raskasta laitteistoa ja se toimisi jo Loviisan ydinvoimalaitok-

selle tutussa ohjelmaekosysteemissä.  
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Dosimetrijärjestelmän käyttö olisi hyvin helppoa, koska dosimetrit saisi luettua suoraan lai-

toksen kenkärajoilla viemättä niitä erikseen dosimetrilaboratorioon luettavaksi, jos luetaan 

vain DIS-1-dosimetriin kertynyt annos. Lisäksi DIS-1-dosimetri osoittautui työn kappa-

leessa 8 tehdyissä dosimetriteknologioiden testeissä tarkimmaksi mittalaitteeksi.  

Huonoja puolia ovat erillinen neutronimittaus, joka on PNTD:n esikäsittelyn takia erittäin 

aikaa vievää ja luenta täytyy tehdä erikseen dosimetrialaboratoriossa mahdollisesti osittain 

manuaalisesti. Lisäksi PNTD-levyt ovat kertakäyttöisiä ja niiden lisäys DIS-1-dosimetriin 

myös kasvattaa dosimetrien kokoa. Dosimetriyhdistelmä ei mahtuisi käytössä olevien laitos-

haarareiden TL-dosimetrille varattuun työhaalarin taskuun.  

Tulevaisuuden näkymä 

Mirion Technologies:n DIS-dosimetrijärjestelmän tuki tulee todennäköisesti säilymään Lo-

viisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän loppuun, vaikka ydinvoimalaitoksen käyttölupia jatket-

taisiin molemmille laitosyksiköille. DIS-dosimetrijärjestelmiä on käytössä esimerkiksi suo-

malaisella annosmittauspalvelulla, Pohjoismaiden sairaaloissa, CERN:ssä ja eurooppalai-

sessa ydinvoimalaitoksessa. (Mirion Technologies, a) 

Lisäksi DIS-teknologiaa perustuvia muita dosimetrejä on laajasti markkinoilla sairaalaso-

velluksista sotilaskäyttöön suunniteltuihin malleihin. Kuvassa 9.4 on esitetty markkinoilla 

olevat DIS-teknologiaan perustuvat dosimetrit. 

 

Kuva 9.3. DIS-teknologiaan perustuvia dosimetrejä. Ylärivi vasemmalta: radiologiaan suunniteltu Instadose+, 

sotilaskäyttöön soveltuva MBD-2. Alarivi vasemmalta: Sairaaloihin ja tutkimuslaitoksiin soveltuva Instadose 

2 ja kaikkiin edellä mainittuihin paikkoihin soveltuva DIS-1. (Mirion Technologies. 2021) 
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9.5 Yhteenveto testatuista dosimetrijärjestelmistä 

Taulukossa 9.2 on esitetty dosimetrijärjestelmien tärkeimpiä ominaisuuksia.  

Taulukko 9.2. Dosimetrijärjestelmien vertailutaulukko. Taulukossa on esitetty valmistajien ilmoittamat omi-

naisuudet, tarvittavan laitteiston määrä ja niiden karkeasti arvioidut hinnat. Lisäksi kappaleen 8 dosimetrites-

tien tulokset on tiivistetty taulukkoon. (Hirvelä, Miska. 2020b, Chiyoda Technol. 2021, Mirion Technologies. 

a) 

Valmistaja Alnor Oy / Rados Oy Chiyoda Technol Corpora-

tion 

Mirion Technologies 

Järjestelmä TLD RPL DIS 

Annosalue 0,05 mSv - 10 Sv 0,05 mSv - 10 Sv 0,001 mSv - 40 Sv 

Energia-alue Beeta: > 70 keV 

Fotonit: 30 keV - 1,3 MeV 

Beeta: 130 keV - 3 MeV 

Fotonit: 10 keV - 10 MeV 

Beeta: 100 keV - 3 

MeV 

Fotonit: 6 keV - 9 Me 

Neutronimittaus Termiset - 6 MeV neutronit 

LiB- ja LiF-kiteen eron 

avulla laskettuna 

Erillinen TechnoTrack 2-il-

maisin 

0,025 eV - 15 MeV 

Erillinen CR-39-mit-

talaite erillisellä luen-

nalla 

Standardit IEC 62387, IEC 61066 IEC 62387, neutronimittaus 

ISO 21909-1 

IEC 62387, IEC 

61066 

Tuen saatavuus Mirion/Rados Oy, Turku IRSN, Ranska/Chioyda Tech-

nol, Japani 

Mirion/Rados Oy, 

Turku 

Laitteiston 

määrä/koko 

Lukijalaite, säteilyttäjä, läm-

mitysuuni, tietokone 

RPL-lukijalaite, esilämmity-

suuni, nollausuuni, muovikal-

von poistokone, dosimetrin 

purku- ja kasauskone, dosi-

metrien etiketöintikone ja pal-

jon tietokoneita. Neutronimit-

tauksen lukijalaite 

Lukijalaite, lukijalait-

teen kalibrointilaite, 

tietokone. Neutroni-

mittauksen lukijalaite 

Käyttäjäkunta Ydinvoimalat, sairaalat Sairaalat, teollisuus ja ydin-

voimalat. Japanissa 400000 

luentaa kuukaudessa 

Armeija, sairaalat, 

ydinvoimalat, CERN 

Arvioitu käyttöikä 2 - 20 a > 20 a > 20 a 
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Valmistaja Alnor Oy / Rados Oy Chiyoda Technol Corporation Mirion Technologies 

Dosimetritestien tulokset 

Lineaarisuustestin 

tarkkuus nimelli-

sestä säteilyannok-

sesta 

6 % 9 % 3 % 

Havaitsemisraja Riittävä Ei riittävä Riittävä 

Säteilytys Loviisan 

lähdetermeillä 

(Annos verrattuna 

arvioituun annok-

seen) 

Co-60- ja Ag-110m-sätei-

lykentässä: + 10 % 

Ag-110m-säteilykentässä: 

+ 2 % 

Co-60- ja Ag-110m-säteilyken-

tässä: - 8 % 

Ag-110m säteilykentässä: - 10 

% 

Co-60- ja Ag-110m-sä-

teilykentässä: + 1 % 

Ag-110m-säteilyken-

tässä: - 10 % 

Käyttötesti Mukava käyttää, pieni Mukava käyttää, ei klipsiä ja 

pieni, tuntuu lelulta 

Isokokoinen 

Kalibrointi-iso-

tooppi 

Co-60 Cs-137 Cs-137 

 

9.6 Muut järjestelmät 

Työn tutkimusvaiheessa löytyi myös kaksi muuta kiinnostavaa dosimetrijärjestelmää. Kum-

paakaan ei voitu valita vielä todelliseksi ehdokkaaksi dosimetrijärjestelmien valintaan, sillä 

niistä puuttuu vielä joitakin tärkeitä toiminnallisuuksia. Dosimetrics:n järjestelmä ei tarjoa 

ollenkaan mahdollisuutta neutronimittaukselle ja Landauer:in tapauksessa järjestelmä on ke-

hitysvaiheessa ja/tai sitä ei ole vielä kaupallistettu siviilimarkkinoille sopivaksi tuotteeksi. 

Dosimetrics BeOSL 

Dosimetrics on saksalainen yritys, joka yhdistyi Mirionin kanssa vuonna 2020. Yritys tar-

joaa annosmittauspalvelua ja myös myy järjestelmäänsä. Dosimetrics BeOSL -dosimetrijär-

jestelmä täyttää standardin IEC 62387 ja järjestelmään kuuluu ympäristödosimetri sekä sa-

malla teknologialla toimivat silmä- ja sormidosimetri. (Dosimetrics. 2021a) 

Dosimetrics lupaa tilaajan kokoon mukautuvia palveluja ja tarjoaa myös pienikokoista 240 

dosimetrin lukija ja nollauslaitetta. Lukijalaitteessa voi lukea myös Dosimetrics:n sormi- ja 

silmädosimetrin. (Dosimetrics) Lisäksi dosimetrin paketointiin tarjotaan kovamuovista ko-

teloa metallikiinnikkeellä, jolloin se sopisi suoraan nykyisiin dosimetritauluihin Loviisan 

ydinvoimalaitoksen pääkenkärajoille (Dosimetrics. 2021b). Suurin puute dosimetrijärjestel-

mässä on kuitenkin neutronimittauksen puuttuminen, sillä muuten Dosimetrics BeOSL olisi 

erittäin varteenotettava vaihtoehto Loviisan uudeksi dosimetrijärjestelmäksi. 
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Landauer FNTD 

Landauer on kehittänyt pitkään uuteen materiaaliin pohjautuvaa ilmaisinta, joka perustuu 

FNTD-teknologiaan. Ensimmäisen kerran FNTD osoitettiin toimivaksi jo vuonna 2006. 

Vasta vuonna 2011 tutkimuksessa osoitettiin FNTD-teknologian toimivuus sekakentissä ja 

esitettiin luentaohjelma ja luentalaitteen prototyyppi. (Akselrod & Sykora. 2011, s. 1671) 

2014 Akselrod et al. julkaisivat raportin, jossa esiteltiin malli täysin optisesta automaattisesta 

lukijalaitteesta FNTD-ilmaisimelle. Pienikokoinen lukijalaite pystyy erottelemaan fotonit ja 

neutronit luotettavasti toisistaan. Neutroniannoksen mittaustarkkuus on 0,1 mSv - 20 Sv ter-

misistä neutroneista 20 MeV nopeisiin neutroneihin. Fotoniannoksen mittaustarkkuus on 50 

mSv - 30 Sv (US 2017/0023680 A1. 2017). Järjestelmä täyttää standardit passiivisten neut-

ronimittausjärjestelmien ISO-21909-1 ja amerikkalaisen ANSI N13.11 2009 standardit hen-

kilödosimetrien toiminnasta. 

Lisäksi 2016 on julkaistu patenttihakemus yhdistetystä OSL- ja FNTD-dosimetristä. Hake-

muksessa kuvataan passiivinen dosimetri, jossa neutronimittaus tehdään FNTD:llä ja muu 

säteily mitataan OSL-kiteen avulla. Patenttihakemus kuvaa myös mahdollisen reaaliaikaisen 

luennan, jossa passiivisia ilmaisia voitaisiin lukea jatkuvasti tehden siitä myös aktiivisen 

dosimetrin. (US 2017/0023680 A1. 2017) 

Landauer teki vuonna 2016 sopimuksen Yhdysvaltojen armeijan kanssa, jossa Landauer toi-

mittaa 280000 kappaletta OSL- ja FNTD-teknologiaan perustuvaa rannedosimetriä. Dosi-

metrimallissa on pienikokoinen lukija, joka lukee molemmat OSL- ja FNTD-signaalit. Dosi-

metrin mittaustarkkuus on neutroneille 5 µGy - 30 Gy ja fotoneille 5 µGy - 30 Gy. (Biospace. 

2016), (Landauer. a) Todennäköisesti tulevan viiden vuoden aikana Landauer voi tarjota 

myös ydinvoimalaitoksiin soveltuvaa OSL- ja FNTD-teknologiaan perustuvaa henkilödosi-

metriä, jolloin siitä tulisi erittäin vahva ehdokas uudeksi dosimetrijärjestelmäksi. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

10.1 Pohdinta 

Teoriaosuuden perusteella TL-, RPL- ja DIS-dosimetrit vaikuttivat parhaimmilta yleisten 

ominaisuuksiensa perusteella. Lisäksi edellä mainituissa teknologioissa on joko neutroni-

mittaus tai sellainen on mahdollista liittää dosimetriin. Teoriaosuuden parhaimmat dosimet-

riteknologiat valittiin testattaviksi tutkimusosuuteen. Kolmen testin perusteella DIS-tekno-

logiaan perustuva dosimetri on paras vaihtoehto, mutta siihen on myös vaikeinta liittää neut-

ronimittaus. 

DIS-järjestelmän neutronimittauksen puutteen takia TL- ja RPL-teknologiaan perustuvat 

dosimetrijärjestelmät olivat parhaita vaihtoehtoja. TL-dosimetrijärjestelmän uusinnassa tai 

ylläpidossa saadaan pidettyä nykyiset laitteet ja taustaohjelmisto samana. Lisäksi neutronit 

mitataan samanaikaisesti muun annosmittauksen yhteydessä. RPL-teknologiaan perustuva 

dosimetrijärjestelmä olisi myös toimiva etenkin uusimman PNTD:n kanssa. Kehittyneem-

mällä PNTD:llä aikaisemmin luentaa varten tarvittua ratojen kaiverrusta kemikaaleilla ei 

enää tarvita, jolloin neutronien luenta helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Silti RPL-dosi-

metrijärjestelmä ei pärjää TL-dosimetrijärjestelmälle, sillä sen vaatima laitteisto vaatisi dosi-

metrialaboratorion tilojen huomattavaa laajentamista nykyisestä. Laitteiston käyttöön vaa-

dittaisiin hyvin todennäköisesti lisätyövoimaa.  

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkon ollessa vielä auki, paras valinta olisi ylläpitää 

nykyistä dosimetrijärjestelmää. Ylläpitovaihtoehto riippuu siitä, halutaanko odottaa ydinvoi-

malaitoksen laitosyksiköiden käyttöiän jatkon varmistumista ja hankkia uusi järjestelmä sil-

loin, vai halutaanko vain maksimoida nykyisen TLD-järjestelmän käyttöikä.  

Toisaalta dosimetrien tarve ei lopu, vaikka Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöikää ei jat-

kettaisi. Dosimetrien tarve annosmääritykseen säilyy myös ydinvoimalaitoksen purkamisen 

aikana, mutta silloin neutronimittauksen tarve poistuu lähes kokonaan. Ainoastaan käytetyn 

ydinpolttoaineen käsittelyvaiheessa tarvittaisiin neutronimittausta ja muista töistä kertyvää 

annosta voitaisiin seurata dosimetrijärjestelmällä, jossa ei olisi neutronimittauskykyä. 

Paras vaihtoehto olisi lisätä TL-dosimetrijärjestelmän käyttöikää noin 10 vuodella ennallis-

tamalla kiteitä ja uudistamalla dosimetrien kotelot. Pidennetyn käyttöiän lopussa tulisi tehdä 

uusi arvio käytettävästä dosimetrijärjestelmästä ja tarkastaa sen hetkinen tilanne uusista 
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dosimetrijärjestelmistä. Dosimetrijärjestelmän vaatimukset tulisi myös arvioida uudestaan 

riippuen Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkosta. 

Käytössä olevan TL-dosimetrijärjestelmän ohjelmisto on alun perin koodattu 1990-luvulla 

ja sen tuki voi loppua jo joidenkin vuosien kuluttua. Nykyisellään TLD-järjestelmälle on 

luvattu seitsemän vuotta tuen jatkumista. Kuitenkin TL-dosimetrijärjestelmän taustaohjel-

mia kehitetään jatkuvasti. Työn kirjoittamishetkellä TLD-järjestelmään tarjottiin tietokan-

nan päivitystä uudempaan versioon. Oletettavasti tuki ei tule loppumaan vielä seuraavan 10 

vuoden aikana. (Bäckström 2021a) 

Tulevaisuudessa hankittavasta uudesta dosimetrijärjestelmästä Dosimetrics BeOSL -järjes-

telmä olisi muuten paras vaihtoehto, mutta siitä puuttuu neutronimittaus. Nykyisellään jär-

jestelmään kuuluu jo henkilö-, ympäristö-, silmä- ja sormidosimetrit, jotka kaikki voi lukea 

samalla pienikokoisella lukijalaitteella. Lisäksi järjestelmässä oleva ohjelmisto olisi moderni 

ja helpottaisi todennäköisesti koko dosimetrijärjestelmän hallintaa merkittävästi. Ei ole tie-

dossa ollaanko BeOSL-järjestelmään kehittämässä niin, että siihen liitettäisiin neutronimit-

tausmahdollisuus, mutta järjestelmän kehittymistä kannattaa seurata. Tulevaisuudessa myös 

Landauerin FNTD- sekä Mirionin DIS-dosimetrit voivat olla kaupallisesti saatavilla ydin-

voimalaitosympäristöön, joten niidenkin kehittymistä kannattaa seurata. 

10.2 Ehdotettu toimintatapa 

Valitaan toteutusvaihtoehdoksi nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän ylläpito seuraavaksi 10 

vuodeksi. 6 - 7 vuoden kuluttua tarkastellaan Dosimetrics BeOSL-, Landauer FNTD-, Mi-

rion DIS- tai jotakin muuta soveltuvaa dosimetrijärjestelmää. Dosimetrijärjestelmän ostoon 

ja sen vaatimuksiin vaikuttaa jossain määrin Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöluvan jatku-

minen. Jos käyttölupaa jatketaan, dosimetrejä tarvitaan todennäköisesti enemmän ja niihin 

tarvitaan neutronimittaus. Jos käyttölupaa ei jatketa, dosimetrejä tarvitaan todennäköisesti 

vähemmän ja neutronimittauksen tarve vähenee ja rajautuu ainoastaan käytetyn polttoaineen 

käsittelyyn. Käytöstä poistossakin tarvitaan neutronimittaukseen kykeneviä dosimetrejä esi-

merkiksi polttoaineensiirroissa ja tarvittavat neutronimittaavat dosimetrit voitaisiin myös 

hankkia annosmittauspalveluna. 

TL-dosimetrijärjestelmän ylläpitoon suositellaan vaihtoehtoa 3, jolla saadaan kustannuste-

hokkaasti ja varmasti dosimetrijärjestelmälle 10 vuotta lisäaikaa. Vaihtoehdossa poistetaan 
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käytöstä dosimetrin varakide ja dosimetreille hankitaan uudet kotelot vanhojen tilalle. Ny-

kyiset LiB-kiteet ennallistetaan ja niiden käyttöä jatketaan dosimetrin luistin paikoissa 3 ja 

4. 

TL-dosimetrijärjestelmän uusintaa varten tehtävät toimenpiteet tulisi aloittaa mahdollisim-

man pian, sillä nykyisen järjestelmän toimintakyky on alle kaksi vuotta kiteiden vanhenemi-

sen ja koteloiden hajoamisen seurauksena, kuten taulukossa 9.2 on esitetty. 

Tulevaisuutta ajatellen olisi suositeltavaa tehdä vuosittainen saatavilla olevien dosimetrijär-

jestelmien katselmus ja seurata niiden kehittymistä. Silloin noin 10 vuoden kuluttua uuden 

järjestelmän valitseminen olisi huomattavasti helpompaa. Seurattavia dosimetrivalmistajia 

ja teknologioita ovat ainakin Dosimetrics BeOSL-, Landauer FNTD-, Mirion DIS- sekä 

Chiyoda Technol RPL -dosimetrit ja niiden järjestelmät. 

  



97 

 

11 YHTEENVETO 

Loviisan ydinvoimalaitoksen dosimetrijärjestelmä on lähestymässä käyttöikänsä loppua ja 

järjestelmälle on tehtävä uudistuksia tai se on vaihdettava uuteen dosimetrijärjestelmään. 

Työn alussa käsiteltiin ionisoivan säteilyn vaikutukset ihmiskehoon ja dosimetriassa käytet-

tävät laskentasuureet. Lisäksi annoslaskentaa ohjaavat lait, asetukset, määräykset, ohjeet 

sekä standardit on esitelty ja ne ovat asetettu hierarkkiseen järjestykseen taulukossa 4.1.  

Teoriaosuudessa selvitettiin ja avattiin TLD:n, OSLD:n, RPLGD:n, DIS:n, filmidosimetrin, 

kvartsikuitudosimetrin ja ratailmaisimen toiminnat. Dosimetriteknologioista koostettiin tau-

lukko liitteeseen I vertailua varten. Lisäksi nykyinen TL-dosimetrijärjestelmä ja sen haasteet 

esiteltiin kappaleessa 6. Suurimpina haasteina ovat nykyisen kaltaisten kiteiden hyvin heikko 

saatavuus, sillä käytössä olevat kiteet ovat käyttöikänsä lopussa sekä nykyisen mallisten 

dosimetrikoteloiden tuotannon loppuminen. 

Tutkimusosuudessa pyrittiin ennallistamaan nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän käyttämiä 

LiB-kiteitä ultraäänipesulla ja uunissa hehkuttamalla. Lisäksi verrattiin TL-, DIS- ja RPL-

teknologioihin perustuvia dosimetrejä toisiinsa lineaarisuustestissä, säteilytyksessä Loviisan 

lähdetermeillä ja käyttökokemustestissä.  

Teoria- ja tutkimusosuuden tulosten perusteella määriteltiin vaihtoehdot Loviisan ydinvoi-

malaitoksen nykyisen dosimetrijärjestelmän tulevaisuudelle ja selvitettiin mahdollisia uusia 

dosimetrijärjestelmiä. Vertailujen pohjalta valittiin paras vaihtoehto dosimetrijärjestelmän 

ylläpitämiseksi. 

Teoriaosuuden perusteella havaittiin, että Loviisan ydinvoimalaitokselle olisi olemassa 

useita mahdollisia dosimetrijärjestelmiä, joista jokaisella on hyviä ja huonoja puolia. Osa 

teknologioista erottui edukseen, kuten TLD monikäyttöisyyden, pienen kokonsa ja neutro-

nimittauksen helppouden perusteella, DIS tarkkuutensa ja luennan helppouden perusteella 

sekä RPL tarkkuutensa ja pienen kokonsa perusteella.  

Tutkimusvaiheen tuloksiin päädyttiin keräämällä dataa eri ultraäänipesun pesuajoilla sekä 

uunissa lämpökäsittelemällä eri hehkutusajoilla ja viilennystekniikoilla. Lisäksi tarkasteltiin 

kiteiden kulumista ennallistamisen aikana. Tutkimusosassa havaittiin, että ultraäänipesun 

vaikutus kiteiden herkkyyteen on merkittävä ja lyhyellä 4 minuutin pesulla kiteiden herk-

kyys kasvoi 13 prosenttiyksikköä verrattuna pesemättömiin kiteisiin. Uunissa hehkutuksella 
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ei ollut kiteiden toimintaa parantavaa vaikutusta eikä pitkäaikainen pesu ole suositeltavaa 

kiteiden vaurioitumisen takia. TL-kiteiden ennallistaminen on mahdollista ja vanhoja ennal-

listettuja kiteitä voi käyttää TL-dosimetreissä.  

Dosimetriteknologioiden testauksessa havaittiin, että DIS-1-dosimetri soveltuisi ominai-

suuksiensa perusteella parhaiten Loviisan ydinvoimalaitokselle, jos neutronimittausta ei 

huomioida. Jos neutronimittaus huomioidaan, TL-dosimetri on edelleen paras vaihtoehto 

dosimetrijärjestelmän teknologiaksi. Dosimetrijärjestelmien vertailussa TL-dosimetrijärjes-

telmä arvioitiin ylivoimaisesti halvimmaksi järjestelmäksi ja sen vaatima laitteisto vaatii pie-

nimmän tilan. Järjestelmien vertailu on esitetty taulukossa 9.2. Lisäksi esiteltiin lyhyesti 

Dosimetrics BeOSL- ja Landauer FNTD -dosimetrijärjestelmät. Ne ovat erittäin vahvoja eh-

dokkaita dosimetrijärjestelmiksi, kun niihin saadaan riittävä toiminnallisuus, kuten neutro-

nimittaus tai ne saadaan kaupallistettua siviilimarkkinoille. 

Dosimetriteknologioiden testeissä vertailtiin suoritettujen testien tuloksia ja valittiin koko-

naisuudessaan parhaiten selvinnyt dosimetri. DIS-1-dosimetri oli ylivoimaisesti tarkin ver-

rattuna RPL- ja TL-dosimetreihin. RPL-dosimetrin tarkkuus oli huono Co-60-säteilytyk-

sessä, sillä IRSN:n lähettämissä dosimetreissä ei ollut asennettuna koboltille tarkoitettua 

suodatinta. RPL-dosimetrin tarkkuus ei ollut paras edes Cs-137-säteilyssä, vaikka dosimetri 

oli kalibroitu kyseiselle säteilylle. Loviisan lähdetermeillä säteilytyksessä DIS-1- ja TL-

dosimetrit mittasivat lähestulkoon samoja tuloksia Co-60- ja Ag-110m-säteilykentissä, 

mutta pelkästään Ag-110m-säteilytyksessä DIS-1-dosimetrin tulos oli jo selkeästi matalampi 

kuin TL-dosimetrillä. Käyttötestissä ei saatu haastattelun vastauksien tai annosmittauksen 

perusteella selkeää voittajaa. Huomionarvoista on kuitenkin, että jokaisella dosimetrillä ylit-

tyi eri henkilön kirjausraja. 

Tutkimusten perusteella Loviisan ydinvoimalaitoksen nykyistä annosmittausjärjestelmää 

uudistetaan ennallistamalla LiB-kiteitä ja hankkimalla uudet dosimetrikotelot sekä mahdol-

lisesti uudet LiF-kiteet. Toimenpiteillä saadaan noin 10 vuotta lisää käyttöikää, jonka jälkeen 

olisi suositeltavaa vaihtaa uuteen järjestelmään pelkästään taustaohjelmien vanhentumisen 

ja mahdollisen järjestelmän tuen poistumisen takia.  

Raportissa haluttiin ratkaista Loviisan ydinvoimalaitoksen dosimetrijärjestelmän LiB-kitei-

den saatavuusongelma joko ennallistamalla olemassa olevia kiteitä, tai päivittämällä TL-

dosimetrijärjestelmää uusilla kiteillä ja muilla tarvittavilla osilla. Vaihtoehtona oli myös 
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täysin uuden järjestelmän hankkiminen. Tutkimusten ja dosimetrijärjestelmien arviointien 

perusteella saatiin muodostettua useita eri vaihtoehtoja Loviisan dosimetrijärjestelmän uu-

distamista varten. Lopulliseksi vaihtoehdoksi valikoitui nykyisen TL-dosimetrijärjestelmän 

ylläpito ja täysin uuden järjestelmän hankkiminen noin 10 vuoden kuluttua, kun Loviisan 

ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatko on selvinnyt ja muut dosimetrijärjestelmät ovat kehitty-

neet riittävästi. 
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Taulukko dosimetriteknologioista 

Teknologia Termoluminesens-

sidosimetri, 

TLD 

Optisesti stimu-

loitu lasidosimetri, 

OSLD 

Suora ioniva-

rastointi, 

DIS 

Radiofotolumi-

nesenssilasidosi-

metri, 

RPLGD 

Filmidosimetri Kvartsikuitudosi-

metri 

Muoviratailmaisin, 

PNTD 

Fluoresoiva ratailmai-

sin, 

FNTD 

Annosalue /   

Lineaarisuus 

1 µSv - 10 Sv 10 µSv - 10 Sv 1 µSv - 40 Sv 10 µSv - 10 Sv 300 µSv - 25 Sv Riippuu dosimetri-

mallista 

0,1 mSv - 60 mSv Fotonit: 50 mSv - 30 Sv 

Neutronit: 0,1 mSv - 20 

Sv 

Häipymä Riippuu materiaa-

lista (5 - 20 % / 4 

kk) 

Riippuu materiaa-

lista (0 - 10 % / 

vuosi) 

Merkityksetön < 5 % / vuosi Kehitettynä ei häi-

pymää 

Varaus vuotaa pois 

verrattain nopeasti 

7,5 % / 6 kk Merkityksetön 

Teknologian 

ikä 

Vanha Uusi Uusi Uusi Vanha Vanha Uusi Uusi 

Mittauskyky: 

Beeta Kyllä Kyllä 6 keV - 9 

MeV 

100 keV - 3 MeV 1,71 - 5 MeV Ei Ei Ei 

Fotoni Kyllä Kyllä 15 keV - 9 

MeV 

10 keV - 10 MeV 5 keV - 3 MeV > 20 keV Ei Kyllä 

Neutroni Tietyillä kidekon-

struktioilla 

Ei Yksi malli ky-

kenee 

Ei Tietyillä filmeillä 

ja suodattimilla 

Joillakin malleilla 0,025 eV - 15 MeV 0,025 eV - 20 MeV 

Kestävyys: 

Lämpötila Suurilla lämpöti-

loilla vaikutusta lu-

ennan tulokseen 

Ei vaikuta toimin-

taan 

Käyttölämpö-

tila: - 10 °C - 

+ 50 °C 

- Ei kestä korkeita 

lämpötiloja 

- - On vakaa eri lämpöti-

loissa 

Valo Valolla ei suurta 

merkitystä 

Valoherkkä Ei valoherkkä - Valoherkkyys 

riippuu materiaa-

lista 

Ei valoherkkä - Ei valoherkkä 

Kosteus Kotelosta riippuen 

vedenkestävä 

Ei vaikuta toimin-

taan 

Vedenkestävä 

(IP67) 

- Ei kestä kosteutta - - - 

Tärähdykset Tärähdykset voivat 

aiheuttaa tribolumi-

nesenssia (kasvattaa 

annosta) 

Tärähdykset voivat 

aiheuttaa tribolumi-

nesenssia (kasvattaa 

annosta) 

Kestää useita 

1 m pudotuk-

sia betonille 

- - Tärähdykset voivat 

muuttaa näytettyä 

annosta 

- - 
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Teknologia Termoluminesens-

sidosimetri, 

TLD 

Optisesti stimu-

loitu lasidosimetri, 

OSLD 

Suora ioniva-

rastointi, 

DIS 

Radiofotolumi-

nesenssilasidosi-

metri, 

RPLGD 

Filmidosimetri Kvartsikuitudosi-

metri 

Muoviratailmaisin, 

PNTD 

Fluoresoiva ratailmai-

sin, 

FNTD 

Luenta Kuumennus hapet-

tomassa ympäris-

tössä satoihin astei-

siin. Syntynyt valo 

luetaan PMT:llä 

Lyhytpulssinen la-

servalo. Syntynyt 

valo luetaan 

PMT:llä 

Varauksen 

muutoksen 

tarkastus dosi-

metristä 

Lyhytpulssinen 

UV-laser. Synty-

nyt valo luetaan 

PMT:llä 

Kehitetään kuin 

valokuvafilmi. Sä-

teilyannos luetaan 

filmin tummene-

misesta 

Luetaan visuaali-

sesti ja ladataan nol-

lausta varten poten-

tiometrillä 

Uitetaan kemikaa-

leissa ja luetaan 

mikroskoopilla, 

jossa on kuvantun-

nistusteknologia. 

Uusimmassa mal-

lissa ei tarvita kemi-

kaaleja 

Automaattinen optinen lu-

kijalaite, ei tarvita mitään 

erillisisä toimenpiteitä. 

Syntynyt valo luetaan 

PMT:llä 

Luennan tois-

tettavuus 

Tuhoava luenta Useasti luettava, 

mutta valon intensi-

teetti laskee jokai-

sessa luennassa 

Loputtomasti 

uudelleen lu-

ettava 

Loputtomasti uu-

delleen luettava 

Voidaan lukea uu-

destaan kehite-

tystä filmistä 

Voidaan lukea uu-

destaan, jos dosi-

metriä ei ole nol-

lattu 

Voidaan lukea käsi-

tellystä CR-39-le-

vystä 

Uudelleen luettava 

Käyttökerrat Kestää useita satoja 

luentoja 

Uudelleen käytet-

tävä ja tyhjennet-

tävä 

Uudelleen 

käytettävä ja 

tyhjennettävä 

Uudelleen käytet-

tävä ja tyhjennet-

tävä 

Kertakäyttöinen Uudelleen käytet-

tävä ja tyhjennet-

tävä 

Kertakäyttöinen Uudelleen käytettävä ja 

tyhjennettävä 

Hinta Noin 75 € / kpl Kalliimpi kuin TLD - - - Noin 120 € / kpl Kustannustehokas Halpa 

Lähteet Bhatt & Kulkarni. 

2014,  

US.NRC. 2011a,  

Andreo et al. 2017. 

Akselrod. 2011,  

Ahmed. 2007,  

Dosimetrics. 2021a. 

Mirion Tech-

nologies. b,  

Mathur. 2001. 

Yamamoto. 2011. U.S.NRC. 2011b. Frame. 2007. Ahmed. 2007,  

Chiyoda Technol. 

2019, 

Franci et al. 2014. 

Akselrod et al. 2014,  

Akselrod & Sykora. 2011. 
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Käyttökokemustestin kysymysten vastaukset: 

Mikä kolmesta testatusta dosimetreistä on parhaimman tuntuinen käyttää? 

”Mutta mukavimmalta taskussa tuntuu se harmaa, kevyt, muovinen (RPL). Joissain työsken-

tely asennoissa joutuu välillä makaamaan mahallaan, ei siinä ollut mitään klipsua tms., joka 

olisi painanut rintaan.” 

”Enkä huomannut käytössä mitään eroa” 

”Minulle ei käytössä ollut mitään suosikkia. Olivat kaikki ok.” 

”Kaikki tuntuivat samoille.” 

Mitä dosimetriä haluaisit käyttää ja miksi? 

”Kaikki dosimetrit taas ovat yhtä helppoja laittaa telineestä taskuun. Jotenka parasta tulosta 

antavaahan sitä mieluiten käyttäisi.” 

”Enkä huomannut käytössä mitään eroa.” 

”Meillä nyt käytössä oleva dosi on tietysti tuttu ja hyvä käyttää, lisäksi sen saa roikkumaan 

hyvin sille varattuun paikkaan taulussa.” 

Onko missään dosimetrissä mitään häiritsevää ominaisuutta? 

”En koe, että olisi mitään häiritsevää tekijää missään versiossa. Se isoin (DIS-1) ei välttä-

mättä mahdu haalarin dosimetrille tehtyyn taskuun (en kokeillut).” 

”Ei häiritseviä ominaisuuksia” 

”Tietysti se muovissa oleva (RPL) tuntui leikkikalulta, eli helposti särkyvältä, muoviin voisi 

jatkuvassa käytössä tulla reikä. Toinen metallinen oli isompi, mutta jos sitä yksin käyttää 

niin se mahtuu hyvin siihen varattuun taskuun.” 

”En huomannut mitään häiritseviä ominaisuuksia.” 

Käytitkö aina kaikkia dosimetrejä? 

”Käytin aina kaikkia dosimetrejä samaan aikaan.” 

”Kerkesin käyttää niitä vain pari viikkoa, kun olin pari viikkoa lomalla.” 

”Käytin kaikkia joka päivä. Kulki mukana vierekkäin taskussa.” 

”Käytin kaikkia jatkuvasti.” 
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Haalarikankaan vaikutus annoksen kertymiseen 

Testissä koehenkilöt pitivät virallisen TL-dosimetrin rinnalla toista TL-dosimetriä laitos-

haalarin rintataskussa, jonka kankaasta muodostuu ylimääräinen este beetasäteilylle. Tes-

tissä pyrittiin selvittämään vaikuttaako dosimetrin väärin pitäminen annoksen kertymiseen. 

Viitteen taulukossa 1 on esitetty kaikkien dosimetrien mittaustulokset. Kuvissa 1 ja 2 on 

esitetty virallisen ja testidosimetrin syvä- ja pinta-annokset henkilöittäin. 

Taulukko 1. Tulokset haalarikankaan vaikutuksen selvityksestä annoskertymään. Taulukossa on esitetty tes-

tihenkilön toimenkuva, testi- ja virallisten dosimetrien pinta- sekä syväannokset. 

Testihen-

kilö 

Toimenkuva Testi pinta-

annos [µSv] 

Testi syväan-

nos [µSv] 

Virallinen pinta-

annos [µSv] 

Virallinen syvä-

annos [µSv] 

Henkilö 1 Jätehuolto 142 87 205 55 

Henkilö 2 Jätehuolto 221 117 265 118 

Henkilö 3 Säteilysuojelu 143 120 154 123 

Henkilö 4 Säteilysuojelu 83 38 115 43 

Henkilö 5 Säteilysuojelu 49 86 80 104 

Henkilö 6 Säteilysuojelu 271 176 234 212 

 

 

Kuva 1. Haalarikankaan vaikutus syväannoksen annoskertymään. 
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Kuva 2. Kuvaaja haalarikankaan vaikutuksesta pinta-annoksen annoskertymään. 

Kuvasta 1 nähdään, että henkilöiden 1 ja 6 virallisen ja testidosimetrin syväannokset eroavat 

toisistaan. Selkeää syytä syväannosten eroon ei löytynyt. Kuvassa 2 nähdään, että kaikilla 

muilla testidosimetrin pinta-annokset ovat pienemmät kuin virallisen dosimetrin annokset, 

paitsi henkilöllä 6. Voidaan päätellä, että TL-dosimetrin pitämisellä väärässä paikassa voi 

olla pientä vaikutusta pinta-annoksen kertymiseen.
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IEC 62387 -standardin tyyppitestin sisältö 

• Lineaarisuustesti syvä- ja pinta-annokselle. 

• Syvä- ja pinta-annoksen energia- ja kulmavaste pysty- ja vaaka-asennossa. 

• Pinta-annoksen energia- ja kulmavaste beetasäteilylle pysty- ja vaaka-asennossa. 

• Ympäristöannoksen säteilytykset. 

• Pudotustesti. 

• Valotesti. 

• Ylikuorman testaus. 

• Jälki-ilmiöiden testaus. 

• Uusittavuuden testaus. 

• Annoskasvun testaus. 

• Häipymän testaus. 

• Itsesäteilytyksen testaus. 

• Vaste luonnon säteilylle. 

• Ympäristön lämpötilan vaikutus mittaukseen. 

• Ilmankosteuden vaikutus mittaukseen. 


