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Radiation protection is essential part of all operations in utilization of nuclear power. Nuclear 

power plants must have mandatory radiation protection organization demanded by authority 

which optimizes received radiation doses through ALARA-principle. This master’s thesis 

was made for radiation protection organization in Olkiluoto nuclear power plant. 

 

Nuclear power plants utilize radiation sources also outside of nuclear fuel related sources 
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As a result of this thesis, the need for extremity dosimetry during calibration of the reviewed 

systems can be seen as unnecessary. Also, it was concluded that most of the activity housed 

by sealed source capsules can’t be released to the environment even in large scale fire. Monte 

Carlo modelling concluded that high-density borated polyethylene is the best shield material. 



 

 

KIITOKSET 

 

Tämä diplomityö tehtiin Teollisuuden Voima Oyj:n säteilysuojeluorganisaatiolle 

Olkiluodossa syksyn 2021 ja kevään 2022 välisenä aikana. Haluan kiittää erityisesti työn 

ohjaajana toiminutta Kalle Vuorenmaata niin mielenkiintoisista säteilysuojeluun liittyvistä 

keskusteluista kuin itse työn ohjauksesta. Erityiskiitos myös Janne Vaherolle, joka 

mahdollisti tämän mielenkiintoisen aihepiirin diplomityön. Kiitos myös kaikille muille 

TVO:n työntekijöille, jotka osaltaan auttoivat työn edistymisessä.  

 

Tämä diplomityö päättää opiskeluni LUT-yliopistossa. Haluan kiittää työn tarkastajaa 

Professori Juhani Hyväristä innostavista ydinvoimatekniikan luennoista sekä diplomityön 

tarkastamisesta ja ohjauksesta. Kiitos kuuluu myös TkT Elina Hujalalle, joka kommentoi ja 

ohjasi työtä oikeaan suuntaan. Erityiskiitos myös LUT-yliopiston opiskeluajaltani kuuluu 

lähimmille opiskelukavereilleni, Niklakselle ja Roopelle, joiden kanssa pohdittiin yhdessä 

energiatekniikan tulevaisuuden suuntaa ja kysymyksiä niin yliopistolla kuin kuumissa 

löylyissä. 

 

Haluan kiittää myös perhettäni ja läheisiäni siitä kaikesta avusta, jonka olen teiltä saanut 

opiskeluiden aikana. Erityiskiitos etenkin äidilleni, joka on aina kannustanut ja auttanut 

mahdollisuuksien mukaan. Kiitos myös Anni sinulle, tukesi on ollut korvaamatonta.  

 

Eurajoella 7.3.2022 

Kalle Kari 

 

 

  



 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Roomalaiset 

A  Aktiivisuus     [Bq], [Ci] 

A  Massaluku     [-] 

D  Absorboitunut annos    [Gy] 

E  Efektiivinen annos    [Sv] 

Hp  Henkilöannosekvivalentti   [Sv] 

HT   Ekvivalentti annos     [Sv] 

n  Neutroni     [-] 

S  Kollektiivinen annos, keskihajonta  [manSv], [-] 

R  Suhteellinen virhe    [-] 

T½  Puoliintumisaika    [s] 

x  Keskiarvo     [-] 

Z  Protoniluku     [-] 

 

Kreikkalaiset 

α  alfasäteily     [-] 

β  beetasäteily     [-] 

γ  gammasäteily     [-] 

λ  hajoamisvakio     [s-1] 

ν  neutriino     [-] 

𝜈  antineutriino     [-] 



 

 

Lyhenteet 

EC  Euroopan komissio 

EU  Euroopan unioni 

FAO  YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 

HASS  Korkea-aktiivinen umpilähde 

IAEA  Kansainvälinen atomienergiajärjestö 

ICRP  Kansainvälinen säteilysuojelukomissio 

ILO  Kansainvälinen työjärjestö 

ISO  Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 

KKS  Merkintäjärjestelmä voimalaitoksille 

KPA  Käytetyn polttoaineen välivarasto 

LNT  Lineaarinen kynnyksetön malli 

LANL  Los Alamos National Laboratory 

NDT  Rikkomaton aineenkoetus 

NEA  OECD maiden ydinenergiajärjestö 

NPP  Ydinvoimalaitos 

PAHO  Amerikan terveysjärjestö 

RBE  Suhteellinen biologinen tehokkuus 

RTG  Ydinparisto 

SFS  Standardoinnin keskusjärjestö 

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 

STUK  Säteilyturvakeskus 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 



 

 

TLD  Termoluminenssidosimetri 

TVO  Teollisuuden Voima Oyj 

UN, YK Yhdistyneet kansakunnat 

UNSCEAR Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea 

VAL-ohjeet Valmiusohjeet 

VLJ-luola Voimalaitosjäteluola 

WHO  Maailman terveysjärjestö 

YVL-ohjeet Ydinturvallisuusohjeet 



8 

 

Sisällysluettelo 

 

Tiivistelmä 

Abstract 

Kiitokset 

Symboli- ja lyhenneluettelo 

1 Johdanto .......................................................................................................................... 11 

2 Säteily  ............................................................................................................................. 13 

2.1 Ionisoiva säteily ........................................................................................................ 13 

2.1.1 Alfasäteily ....................................................................................................... 15 

2.1.2 Beetasäteily ..................................................................................................... 16 

2.1.3 Gamma- ja röntgensäteily ............................................................................... 17 

2.1.4 Neutronisäteily ................................................................................................ 19 

3 Dosimetria ....................................................................................................................... 22 

3.1 Absorboitunut annos ................................................................................................. 22 

3.2 Ekvivalentti annos .................................................................................................... 23 

3.3 Efektiivinen annos .................................................................................................... 24 

3.4 Työntekijöiden annostarkkailu ................................................................................. 26 

4 Säteilyn terveysvaikutukset ............................................................................................. 27 

4.1 Deterministiset terveysvaikutukset ........................................................................... 28 

4.2 Stokastiset terveysvaikutukset .................................................................................. 29 

5 Säteilylähteet ................................................................................................................... 32 

5.1 Umpilähteiden rakenne ............................................................................................. 32 

5.2 Umpilähteiden käyttökohteita .................................................................................. 35 

5.3 Umpilähteet TVO:lla ................................................................................................ 37 

6 Umpilähteiden ja näiden säteilysuojeluun liittyvät viranomaisvaatimukset ................... 40 

6.1 Kansainväliset asiantuntijaorganisaatiot ja standardit .............................................. 41 



9 

 

6.2 Säteilylainsäädäntö Suomessa .................................................................................. 43 

6.2.1 Säteilylaki ja ydinenergialaki .......................................................................... 44 

6.2.2 STM:n ja valtioneuvoston asetukset ............................................................... 44 

6.2.3 STUK:n määräykset ........................................................................................ 45 

6.2.4 Viranomaisohjeet ............................................................................................ 46 

7 Säteilymittausjärjestelmien kalibrointityön arviointi ...................................................... 47 

7.1 Säteilymittausjärjestelmien kalibrointityö ................................................................ 47 

7.1.1 NGM 203S -jalokaasumonitorit ...................................................................... 48 

7.1.2 GIM 202K -gamma-aluemonitori ................................................................... 50 

7.1.3 GIM 209K -gamma-aluemonitori ................................................................... 52 

7.1.4 GIM 206K -gamma-aluemonitori ................................................................... 54 

7.2 Säteilylähteet ja näiden annosnopeudet .................................................................... 56 

7.3 Kalibrointityön erityishuomiot ................................................................................. 58 

7.4 Annosarviot .............................................................................................................. 59 

7.4.1 Työperäinen altistus ........................................................................................ 59 

7.4.2 Työperäinen altistus poikkeustilanteissa ......................................................... 61 

7.4.3 Työperäinen ja väestön altistus vakavissa säteilyturvallisuuspoikkeamissa ... 64 

7.5 Säteilyannosrajat ....................................................................................................... 69 

8 Umpilähteiden päästöarvio tulipalotilanteessa ................................................................ 71 

8.1 Tulipalot ja palontorjunta Olkiluodossa ................................................................... 71 

8.2 Umpilähteiden tulipalon kestävyys .......................................................................... 72 

8.2.1 Säteilysuojat .................................................................................................... 74 

8.2.2 Suojakapselit ................................................................................................... 74 

8.2.3 Suojakapselien sisäisen radioaktiivisen aineen käyttäytyminen ..................... 75 

8.3 Päästöarvio ............................................................................................................... 76 

9 Säteilysuojien MCNP -mallinnus .................................................................................... 78 

9.1 Monte Carlo -menetelmä .......................................................................................... 78 

9.2 MCNP 6.2 ................................................................................................................. 80 

9.3 Mallinnus .................................................................................................................. 80 

9.4 Tulokset .................................................................................................................... 85 



10 

 

9.4.1 Säteilylähde ..................................................................................................... 85 

9.4.2 Säteilysuoja ..................................................................................................... 87 

10 Yhteenveto ...................................................................................................................... 91 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 93 

  

Liitteet 

Liite 1. Tyypillisiä TVO:n umpilähteitä  



11 

 

1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskuntamme merkittävimmistä kansainvälisistä haasteista, jonka 

rajoittaminen on edelleen mahdollista sekä hiilidioksidipäästöjen että muiden 

kasvihuonekaasujen nopealla vähentämisellä (UN 2021). Ydinvoima nähdään tärkeänä 

osana vaadittavaa hiilidioksidivapaata sähkötuotantoa, minkä myötä ydinvoiman kannatus 

on noussut Suomessa uuteen ennätykseen (Leskelä 2021). Ydinvoima ei tuota suoria 

hiilidioksidipäästöjä, mutta ydinvoiman haittapuolena on ydinpolttoaineen käytöstä syntyvä 

ionisoiva säteily ja radioaktiivinen jäte. Ydinvoimalaitoksilla on erityinen 

säteilysuojeluhenkilöstö, joka vastaa viranomaisvalvonnan alla säteilysuojelun 

perusperiaatteiden toteutumisesta vaadittavia lakeja ja asetuksia noudattaen.  

 

Olkiluodon ydinvoimalaitos sijaitsee nimensä mukaisesti Olkiluodon saarella Eurajoella. 

Ydinvoimalaitoksen omistajana ja käyttäjänä toimii Teollisuuden Voima Oyj (TVO). 

Laitosalueella on yhteensä kolme voimalaitosyksikköä, joiden reaktorityypit eroavat 

toisistaan. Olkiluoto 1 ja 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä kiehutusvesireaktoreita ja Olkiluoto 

3 (OL3) on EPR-tyyppinen painevesireaktori. OL1 ja OL2 -laitosyksiköiden nettosähköteho 

on noin 890 MW ja OL3:n noin 1600 MW. OL1 ja OL2 ovat tuottaneet sähköä jo yli 40 

vuotta ja OL3:lla valmistaudutaan tällä hetkellä sähköntuotannon aloittamiseen. (TVO 2022) 

 

Tämä diplomityö on tehty Teollisuuden Voiman säteilysuojelu -yksikköön. Työn 

tarkoituksena on kehittää umpilähteiden käytön ja varastoinnin säteilyturvallisuutta. 

Diplomityö jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on kirjallisuusosuus, jossa 

käydään läpi säteilysuojelun ja umpilähteiden perusteoriaa. Toisessa osassa hyödynnetään 

ensimmäisen osan perusteoriaa, mallinnustuloksia, esimerkkikalibrointien ja -mittausten 

tietoja, joiden pohjalta on tavoitteena arvioida ja kehittää umpilähteiden säteilyturvallisuutta. 

Erityisesti arvioitavia tutkimuskohteita on aktiivisimmilla umpilähteillä tehtävät 

kalibroinnit, umpilähteiden paloturvallisuus ja reaktorin ulkopuolisen neutronivuon 



 12  

mittausjärjestelmän (JKT-järjestelmä) kalibrointiin tarkoitetun neutronisäteilylähteen 

varastointi- ja kuljetussuojan säteilysuojaus.  

 

Turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) mukaisesti säteilymittausjärjestelmät tulee 

toimintakoeistaa ja kalibroida määrätyin aikavälein. Osassa etenkin korkeamman 

mittausalueen järjestelmissä kalibrointiin käytettävät säteilylähteet omaavat varsin suuren 

aktiivisuuden, joten työhön liittyy säteilyturvallisuusriski, jos työssä ei noudateta 

säteilysuojeluun liittyviä ohjeita ja käytäntöjä. Kappaleessa seitsemän arvioidaan näistä 

kalibroinneista aiheutuvia säteilyannoksia sekä erillisten sormiannosmittarien tarpeellisuutta 

esimerkkikalibrointien kautta. Säteilyannosarviot esitetään myös näiden samojen 

umpilähteiden epätodennäköisille ongelmatilanteille ja säteilyturvallisuuspoikkeamille.  

 

Umpilähteiden paloturvallisuutta ja muita mekaanisen kestävyyden ominaisuuksia 

määrittelee kansainvälinen standardi ISO 2919. Kappaleessa kahdeksan arvioidaan 

umpilähteiden paloturvallisuutta tämän standardin ja muun kirjallisuudesta löytyvän 

materiaalin avulla. Tavoitteena on antaa luotettava arvio mahdollisesta radioaktiivisesta 

päästöstä säteilylähdevaraston altistuessa vakavalle tulipalolle.  

 

JKT-järjestelmän kalibrointiin tarkoitettu neutronisäteilylähde on varastoitu tällä hetkellä 

väliaikaiseen varastointi- ja kuljetussuojaan. Säteilysuojeluorganisaatiossa on todettu, että 

tämän säteilysuojaus voisi olla suunniteltu paremmin ja suoja voisi olla myös mahdollisesti 

fyysisiltä mitoiltaan pienempi. Kappaleessa yhdeksän mallinnetaan uuden säteilysuojan eri 

materiaalivaihtoehtoja ja tämän mittoja Monte Carlo -laskentaan perustuvalla MCNP6.2 

laskentaohjelmistolla. Uusi varastointi- ja kuljetussuoja suunnitellaan ja valmistetaan näiden 

mallinnusten pohjalta.  
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2 Säteily 

Säteily on energian tai hiukkasten siirtymistä säteilyn lähteestä ympäristöön. Säteily on 

luonnollinen osa ympäristöämme, koska kaikkialla ympäristössämme on säteilyä. 

Säteilylajit voidaan jakaa hiukkassäteilyyn ja sähkömagneettiseen aaltoliikkeeseen sekä 

edelleen ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. (Kenneth 2009, 610)  

 

Hiukkassäteilyä ovat esimerkiksi alfa (α)-, beeta (β)-, neutroni- ja protonisäteily. 

Hiukkasäteily koostuu nimensä mukaisesti eri hiukkasista, joilla on massa ja liike-energiaa. 

Sähkömagneettinen säteily on aineetonta aaltoliikettä, joka koostuu nopeasti värähtelevistä 

sähkö- ja magneettikentistä. Sähkömagneettisen aaltoliikkeen lajeja ovat muuan muassa 

magneettikentät, radioaallot, mikroaallot, infrapunasäteily, näkyvä valo ja 

ultraviolettisäteily. Sähkömagneettiseen aaltoliikkeeseen kuuluu myös hyvin pienen 

aallonpituuden omaavat gamma (γ)- ja röntgensäteily. Sähkömagneettinen säteily ei omaa 

massaa tai varausta, vaan aaltoliikkeen muodostavat valokvantit eli fotonit, joita voidaan 

toisaalta kuvata hiukkasluonteisina pieninä energiapaketteina. (Kim et al. 2012, 4-5) 

 

2.1 Ionisoiva säteily  

Ionisoivalla säteilyllä tarkoitetaan säteilyä, joka on riittävän energistä aiheuttaakseen 

säteilyn kohteessa atomien ionisaatiota ja virittymistä. Ionisaatiossa atomista irtoaa elektroni 

ionisoivan säteilyn vuorovaikutuksesta, joka aiheuttaa atomille sähköisen varauksen. 

Virittymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa atomi saa säteilyltä riittävän energian siirtyäkseen 

epävakaalle korkeammalle energiatasolle. Atomin palatessa perustasolle energia purkautuu 

säteilynä. Ionisoiva säteily voi olla sekä hiukkas- että sähkömagneettista säteilyä. (Mustonen 

& Salo 2002, 28)  
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Ionisaatio voi tapahtua joko suoraan tai epäsuorasti. Suoraan ionisoivassa säteilyssä 

varauksiset hiukkaset aiheuttavat voimakasta ionisaatiota liikkuessaan väliaineessa. Edellä 

mainittuja hiukkasia ovat alfahiukkaset, elektronit, protonit ja raskaat ionit. Epäsuorasti 

ionisoivassa säteilyssä ionisaation aiheuttaa sekundaarisäteily, joka on peräisin ionisoivan 

säteilyn ja kohdeaineen välisistä reaktioista. Epäsuorasti ionisoivaa säteilyä ovat sekä 

sähkömagneettinen säteily että varauksettomat hiukkaset, kuten neutronit. Ionisoivaa 

säteilyä esiintyy radioaktiivisten aineiden hajoamisreaktioissa, ytimien ydinreaktioissa ja 

lisäksi tätä voidaan tuottaa erilaisilla laitteilla, kuten röntgenlaitteilla ja 

hiukkaskiihdyttimillä. (Mustonen & Salo 2002, 28-29) 

 

Radioaktiivisessa hajoamisessa alkuperäinen epästabiili ydin muuttuu uudeksi ytimeksi, 

joka voi olla myös epästabiili ja hajota edelleen. Samalla emittoituu joko hiukkasäteilyä tai 

fotoneja. Radioaktiiviseen hajoamiseen ei voida vaikuttaa ulkoisilla vuorovaikutuksilla vaan 

tämä on täysin spontaani eksoterminen satunnaisilmiö (Dörschel 1996, 11). Säteilylähteessä 

tapahtuvien hajoamisreaktioiden lukumäärää sekunnissa kuvataan aktiivisudella A, jonka SI-

yksikkö on becquerel (Bq). Aktiivisuuden vanhentunut historiallinen yksikkö on curie (Ci), 

joka on 3,7·1010 Bq. Hajoamisen nopeutta voidaan kuvata tilastollisesti hajoamisvakiolla λ, 

joka kuvaa ytimen hajoamisen todennäköisyyttä aikayksikössä. Usein hajoamisen nopeuden 

kuvaamiseen käytetään kuitenkin puoliintumisaikaa T½, joka nimensä mukaisesti kertoo 

ajan, jossa säteilylähteen aktiivisuus on laskenut puoleen. (Sandberg & Paltemaa 2002, 19-

20) 

 

Ydinreaktioilla tarkoitetaan kahden eri ytimen tai ytimien ja alkeishiukkasen välistä 

reaktiota. Kyseessä ei ole siis radioaktiviinen hajoaminen vaan reaktio, johon voidaan 

merkittävästi vaikuttaa ulkoisten vuorovaikutusten kautta. Reaktiossa ydin tai ytimet 

järjestäytyvät uudelleen ja muodostavat uuden nuklidin sekä ionisoivaa säteilyä. Esimerkiksi 

vuonna 1934 ensimmäisen keinotekoisen radioaktiivisen nuklidin 30P luoneet Frédéric Joliot 

ja Iréne Curie käyttivät hyväksi ydinreaktiota 27Al(α,p)30P. (Sandberg & Paltemaa 2002, 30-

31) 
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2.1.1 Alfasäteily 

Alfasäteily on hyvin voimakkaasti ionisoivaa hiukkassäteilyä. Alfahiukkaset ovat 

rakenteeltaan kuin heliumatomin ytimet ( He2
4 ), eli alfahiukkaset koostuvat kahdesta 

protonista ja neutronista. Täten emonuklidi menettää reaktiossa sekä massaa että sähköistä 

varausta. Alfahiukkasia syntyy pääasiassa raskaiden nuklidien hajoamisissa, mutta myös 

muissa reaktioissa. Raskaiden atomien alfahajoamista voidaan kuvata hajoamisyhtälöllä 1. 

(Lilley 2001, 14-15) 

 

 XZ
A → YZ−2

A−4 + He2
4  (1) 

Jossa A on atomin massaluku, Z on atomin protoniluku, X on emonuklidi ja Y on tytärnuklidi. 

 

Alfahiukkasen massa on yli 7000 kertaa suurempi kuin elektronin. Tämän vuoksi 

alfahiukkanen kulkee väliaineessa suoraan muuttamatta kulkusuuntaansa 

vuorovaikutuksista elektronien kanssa.  Positiivisen varauksen vuoksi alfahiukkanen 

menettää energiaa aluksi epäelastisissa törmäyksissä väliaineen elektronien kanssa. 

Myöhemmin jarruuntumisen loppuvaiheessa alfahiukkasen hidastumiseen ja kulkusuuntaan 

vaikuttaa myös törmäykset väliaineen atomien kanssa, koska hiukkanen ei ole enää 

ionisoitunut ja tämän nopeus on laskenut merkittävästi. (Säteily ja sen havaitseminen 2002, 

39) 

 

Suuren positiivisen varauksen (+2 e) ja massansa vuoksi alfahiukkanen reagoi vahvasti 

ympäristönsä varattujen hiukkasten kanssa, minkä vuoksi alfahiukkasen väliaineessa 

etenemä välimatka jää hyvin lyhyeksi verrattuna muihin ionisoivan säteilyn lajeihin. 

Esimerkiksi Sandberg ja Paltemaa (2002) kirjoittavat: ”6 MeV:n α-hiukkasen kantama 

ilmassa on 4,6 cm, kudoksessa 56 μm ja alumiinissa 30 μm. Kun ihon orvaskeden paksuus 

on noin 50 μm, voidaan päätellä, että ihon pinnalle joutuneet alfahiukkaset absorboituvat jo 

yleensä tällä matkalla pääsemättä varsinaisesti vaurioittamaan elävää kudosta” (Sandberg 

& Paltemaa 2002, 40). Heikon läpäisykyvyn vuoksi alfasäteily ei vahingoita elävää kudosta 
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kehon ulkopuolelta, mutta kehonsisäinen alfasäteily on vaarallista. Alfa-aktiiviset aineet 

pääsevät kehon sisälle hengityksen tai ravinnon kautta, kuten esimerkiksi radon, joka on 

alfa-aktiivinen hajuton ja mauton jalokaasu, jota esiintyy ilmassa. Kaksi kolmasosaa 

keskimääräisen suomalaisen henkilön vuotuisesta säteilyannoksesta on peräisin radonista 

(STUK 2021a)  

 

2.1.2 Beetasäteily 

Beetasäteily on ionisoivaa hiukkassäteilyä, joka koostuu pääasiassa nopeista elektroneista ja 

positroneista. Hajoamisreaktiossa syntyvät myös joko neutriino tai antineutriino, mutta 

nämä jätetään usein huomioimatta, koska neutriinot eivät juurikaan reagoi materian kanssa. 

Beetahajoamista tapahtuu muun muassa, kun atomin neutroni-protoni suhde on liian korkea 

tai matala. Esimerkiksi useat radioaktiivisen hajoamisen tytärnuklidit ja fissiotuotteet 

hajoavat edelleen beetahajoamisen kautta. (Lilley 2001, 15-17) 

 

Beetahajoaminen voi tapahtua kolmella eri tavalla. β--hajoamisessa ytimen neutroni muuttuu 

protoniksi ja samalla ytimestä emittoituu β--hiukkanen (elektroni) sekä antineutriino. 

Vastaavasti β+-hajoamisessa ytimen protoni muuttuu neutroniksi ja samalla ytimestä 

emittoituu β+-hiukkanen (positroni) sekä neutriino. Kolmas mahdollinen hajoamisreaktio on 

elektronikaappaus, joka vastaa β+-hajoamista atomin ytimen protoniluvun laskiessa yhdellä. 

Reaktiossa ydin sieppaa elektronin useimmiten lähimmältä elektronikuorelta, joka muuntuu 

protonin kanssa neutroniksi ja neutriinoksi. Kaapatun elektronin korvaa ylemmän kuoren 

elektroni, jolloin emittoituu karakterista röntgensäteilyä.  β--, β+- ja elektronikaappaus 

hajoamisreaktiota voidaan kuvata yhtälöillä 2, 3 ja 4. (Lilley 2001, 15-17) 

 

 

 

XZ
A → YZ+1

A + e− + ν̅ 

XZ
A → YZ−1

A + e+ + ν 

X → YZ−1
A +Z

A  ν 

(2) 

(3) 

(4) 
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Jossa A on atomin massaluku, Z on atomin protoniluku, X on emonuklidi, Y on tytärnuklidi, 

e- elektroni, e+ on positroni, �̅� antineutriino ja 𝜈 neutriino. 

 

Beetahiukkaset reagoivat ympäristönsä varattujen hiukkasten kanssa oman sähköisen 

varauksensa vuoksi. Vuorovaikutus kuitenkin eroaa alfahiukkasesta merkittävästi, koska 

beetahiukkasella on pienempi sähköinen varaus ja huomattavasti pienempi massa. Tämän 

vuoksi beetahiukkasen kulkusuunta väliaineessa vaihtelee jatkuvasti, koska sekä 

beetahiukkanen että muiden atomien vuorovaikuttavat elektronit ovat luonnollisesti saman 

painoisia. Tämä mahdollistaa ikään kuin biljardipallojen väliset törmäykset, joissa siroavien 

beetahiukkasen suunta vaihtelee merkittävästi. Beetahiukkasen pienempi varaus ja suurempi 

nopeus mahdollistavat huomattavasti pidemmän keskimääräisen vapaan matkan 

väliaineessa beetahiukkaselle kuin alfahiukkaselle. Beetahiukkasen kantama voi olla ilmassa 

muutamia metrejä ja vastaavasti kudoksessa jopa muutaman senttimetrin. (Kenneth 2009, 

612) 

 

2.1.3 Gamma- ja röntgensäteily 

Gamma- ja röntgensäteily ovat välillisesti ionisoivaa sähkömagneettista säteilyä. 

Gammasäteilyä syntyy jo radioaktiivisesti hajonneen nuklidin ytimestä, kun tämä purkaa 

ylimääräisen energian emittoimalla gammasäteen eli fotonin. Vastaavasti röntgensäteily on 

fysikaalisesti täysin samantyyppistä säteilyä, mutta röntgensäteilyn alkuperä eroaa 

gammasäteilystä, koska röntgensäteily on peräisin elektronin kuorivaihdoksista eikä atomin 

ytimestä. Gamma- ja röntgensäteily etenevät väliaineessa huomattavasti alfa- ja 

beetasäteilyä syvemmälle, koska varauksettomat ja massattomat fotonit eivät reagoi 

sähköisten varausten kautta. Gammasäteet reagoivat väliaineen kanssa vain säteiden 

törmätessä sekä ohittaessa hyvin läheltä atomin elektronit tai ytimen. Gammasäteilyn 

reaktiotiheys on todennäköisyysperusteinen, joka riippuu fotonin energiasta ja väliaineen 

ominaisuuksista. Fotoneilla on pääasiassa kolme vuorovaikutustapaa materian kanssa, jotka 

ovat fotosähköilmiö, Comptonin ilmiö ja parinmuodostus. (Kenneth 2009, 612-614) 
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Fotosähköilmiössä fotoni absorboituu atomiin ja tämän energia siirtyy yhdelle elektronille, 

joka emittoituu ulos atomista. Elektroni saa liike-energiakseen tulleen fotonin energian 

vähennettynä elektronin sidosenergialla. Noin 80 % fotoelektroneista on peräisin sisimmältä 

K-kuorelta, eli ilmiö tapahtuu todennäköisemmin sisimmillä elektronikuorilla. Kuorelta 

poistunut elektroni korvautuu ylempien kuorien elektronilla, mikä saa aikaan karakterista 

röntgensäteilyä tai kevyillä aineilla augerelektroneja, jotka ovat ulommilta kuorilta 

emittoituvia elektroneja karakterisen röntgensäteilyn absorboituessa näihin. (Leroy & 

Rancoita 2012, 170-177) 

 

Comptonin ilmiössä osa fotonin energiasta siirtyy elektronille, jonka sidosenergia on 

huomattavan pieni. Tämän seurauksena sekä fotoni että elektroni siroavat. Matalaenerginen 

elektroni absorboituu nopeasti ympäristöön ja fotoni menettää elektronin sidosenergian 

verran energiaa jatkaessaan sirontakulman suuntaan. (Podgoršak 2006, 193-194) 

 

Parinmuodostuksessa fotoni häviää ytimen sähkömagneettisessa kentässä synnyttäen 

samalla kaksi uutta hiukkasta, elektronin ja positronin. Fotonin energian on ylitettävä kahden 

elektronin lepomassa, joka on noin 1,02 MeV (Epm ≥ 2mec
2). Vain tällöin parinmuodostus 

on mahdollisista. Elektroni ja positroni menettävät ensin energiaansa beetasäteilijän tavoin, 

jonka jälkeen lähes kaiken liike-energian menettäneenä positroni yhdistyy elektronin kanssa 

muodostaen häviämissäteilyä, jossa syntyy kaksi vastakkaisiin suuntiin emittoituvaa 0,51 

MeV:n fotonia. (Sandberg & Paltemaa 2002, 47) 

 

Lyhyen aallonpituuden omaava sähkömagneettinen säteily on hyvin läpitunkevaa, joten 

tämä muun muassa läpäisee ihmiskehon. Röntgensäteilyn energia on tyypillisesti 10-150 

kiloelektronivolttia (keV) ja gammasäteilijöiden jopa muutamia megaelektronivoltteja 

(MeV), mikä tekee gammasäteilystä läpitunkevampaa kuin röntgensäteily (Tapiovaara et al. 

2004, 19). Gamma- ja röntgensäteilyn intensiteettiä voidaan laskea tehokkaimmin 

tiheäatomisista aineista tehdyillä säteilysuojilla, kuten lyijyllä. Esimerkiksi hyvin tyypillisen 
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gammasäteilijän 60Co lähettämän gammasäteilyn vaimentamiseen kymmenkertaisesti 

tarvitaan 4 cm:n paksuudelta lyijyä. (Horton & Eaton 2017, 5-3) 

 

2.1.4 Neutronisäteily 

Neutronisäteily on välillisesti ionisoivaa säteilyä, kuten gamma- ja röntgensäteily. 

Neutronisäteilyä voidaan tuottaa keinotekoisesti erilaisilla ydinreaktioilla ydinreaktoreissa, 

säteilyherätteisillä neutronilähteillä, neutronigeneraattoreilla ja hiukkaskiihdyttimillä. 

Luonnon neutronisäteily on peräisin kosmisesta säteilystä ja spontaaneista fissioreaktioista. 

Neutroneilla ei ole sähköistä varausta, joten nämä eivät reagoi materian kanssa kuten varatut 

hiukkaset vaan pääasiassa vuorovaikutus tapahtuu neutronien ja ytimien välisten 

ydinvoimien kautta. Neutronisäteily ei siis suoraan ionisoi atomeja vaan ionisaatio tapahtuu 

syntyvien varattujen hiukkasten, fotonien ja rekyylienergian vuoksi. Neutronit reagoivat 

materian kanssa pääasiassa neljän eri reaktion kautta, jotka ovat elastinen sekä epäelastinen 

sironta, ydinreaktiot ja fissio. Neutronit luokitellaan energiansa mukaan useaan ryhmään, 

koska eri reaktioiden todennäköisyydet eli vaikutusalat vaihtelevat hyvin paljon neutronin 

energian mukaan. Eri neutronienergiat on luokiteltu taulukossa 1. (Sandberg & Paltemaa 

2002, 49-51) 

 

Taulukko 1. Neutronienergiat (Sandberg & Paltemaa 2002, 50) 

Erittäin nopeat neutronit > 10 MeV 

Nopeat neutronit 0,2-10 MeV 

Keskinopeat neutronit 0,1-200 keV 

Hitaat neutronit 0,4-100 eV 

Termiset neutronit 0,003-0,4 eV 

Kylmät neutronit < 0,003 eV 
 

 

Elastisella eli kimmoisella sironnalla tarkoitetaan reaktiota, jossa neutronin ja kohdeytimen 

kohtaamisen seurauksena osa neutronin liike-energiasta siirtyy kohdeytimelle. Reaktiossa 

kokonaisliike-energia säilyy, joten neutroni ja kohdeydin siroavat uusilla liike-energioilla ja 
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kulmilla neutronin alkuperäiseen kulkusuuntaan nähden. Klassisen mekaniikan kautta 

voidaan todeta, että kevyet alkuaineet ovat lähtökohtaisesti parhaimpia neutronihidasteita, 

koska mitä lähempänä kohdeytimen massa on neutronin massaa, sitä suurempi osa neutronin 

liike-energiasta voi siirtyä kohdeytimelle. Kevyimpänä alkuaineena vety hidastaa neutronit 

tehokkaimmin, koska vety-ytimen eli protonin massa on hyvin lähellä neutronin massaa. 

Elastisessa sironnassa vety-ytimen kanssa neutroni luovuttaa keskimäärin puolet liike-

energiastaan. Neutroni voi luovuttaa yhdessä törmäyksessä jopa kaiken liike-energiansa 

vety-ytimelle. (Podgoršak 2006, 171) 

 

Epäelastisella eli kimmottomalla sironnalla tarkoitetaan reaktiota, jossa kohdeydin absorboi 

ensin neutronin ja tämän jälkeen väliydin hajoaa emittoimalla neutronin, mutta osa 

alkuperäisen neutronin liike-energiasta jää ytimen viritysenergiaksi, joka purkautuu 

myöhemmin gammasäteilynä. Epäelastinen sironta ei ole mahdollista pienillä neutronin 

liike-energioilla, koska tämän täytyy olla suurempi kuin ytimen alin viritysenergia. 

Reaktiota voidaan kuvata yhtälöllä 5. (Podgoršak 2006, 172) 

 

 XZ
A + n → Y∗ → X∗ + n ⇒ X∗ → XZ

A + γZ
A

Z
A

Z
A+1  (5) 

 

Jossa A on atomin massaluku, Z on atomin protoniluku, X on emonuklidi, Y on tytärnuklidi 

ja * kuvaa virittynyttä ydintä. 

 

Ydinreaktioilla eli aktivoitumisreaktioilla viitataan muihin neutronin kaappausreaktioihin, 

joissa syntynyt väliydin hajoaa muilla tavoin kuin emittoimalla yhden neutronin. Näitä 

reaktioita on lukuisia, kuten muun muassa (n,γ), (n,p), (n,α), (n,2n) ja fissio. Etenkin 

säteilevä kaappaus eli (n,γ)-reaktio on reaktoritekniikassa säteilysuojelun kannalta hyvin 

merkittävä. Reaktiossa neutronin absorboinut virittynyt väliydin laukeaa emittoimalla yhden 

tai useamman γ-kvantin. Samalla reaktiotuoteydin saa γ-hajoamisesta jopa useamman 

elektronivoltin rekyylienergian, joka on riittävän suuri aiheuttamaan hilavirheitä ja 

kemiallisten sidosten katkeamista. Lisäksi reaktiotuotteet voivat edelleen olla 
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radioaktiivisia, koska neutronikaappauksen jälkeen ydin siirtyy usein kauemmas nuklidien 

stabiiliuskäyrältä. (Sandberg & Paltemaa 2002, 54-55) 

 

Fissiossa neutroni absorboituu raskaaseen kohdeytimeen, jonka jälkeen virittynyt kohdeydin 

hajoaa kahdeksi keskiraskaaksi ytimeksi ja vapauttaa samalla kohdeytimestä riippuen 

keskimäärin 2-4 neutronia. Lisäksi raskaiden nuklidien fissiossa vapautuu huomattava määrä 

energiaa, kuten 235U:n tapauksessa noin 200 MeV. Vapautunut energia jakautuu 

suurimmaksi osin fissiotuotteiden liike-energiaksi, joka absorboituu pääosin lämpönä 

reaktorin materiaaleihin, mutta pieni osa vapautuneesta energiasta karkaa säteilyenergiana 

reaktorin ulkopuolelle. Lähes kaikki ydinreaktorit käyttävät 235U:n fissiota pääasiallisena 

reaktiona lämmöntuotantoon, mutta myös monia muita nuklideja fissioituu reaktoreissa. 

Fissiotuotteet ovat usein radioaktiivisia, koska raskaat nuklidit ovat hyvin neutronipitoisia. 

Reaktiossa poistuu 2-4 neutronia, joten fissiotuotteet ovat edelleen liian neutronipitoisia 

stabiileiksi nuklideiksi, minkä vuoksi suuri osa näistä hajoaa edelleen β--hajoamisen kautta. 

(Sandberg & Paltemaa 2002, 55-57) 
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3 Dosimetria 

Ihmiset altistuvat jatkuvasti ionisoivalle säteilylle, jonka määrää ja nopeutta kuvaamaan on 

kehitetty historiassa monia eri suureita. Nämä suureet auttavat vertailemaan 

säteilyaltistuksen aiheuttamaa terveydellistä haittaa eri säteilylajista ja -energiasta riippuen, 

oli sitten kyse joko luontaisesta tai keinotekoisesta säteilyaltistuksesta. Säteilyannoksen 

keskeisimmät käytössä olevat suureet ovat absorboitunut-, ekvivalentti- ja efektiivinen 

annos. (ICRP 2021, 9) 

 

Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICRP, International Commission on Radiological 

Protection) on riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka pyrkii erilaisten suositusten ja 

ohjeiden kautta minimoimaan ionisoivan säteilyn haittavaikutuksia. Seuraavissa kappaleissa 

esitetyt dosimetriasuureet määräytyvät näiden suositusten ja ohjeiden mukaan EU:n 

säteilysuojelua koskevissa standardeissa sekä Suomen lainsäädännössä. (STUK 2009, 3-4) 

  

3.1 Absorboitunut annos 

Absorboitunut annos D ilmaisee säteilyenergian määrän dE, joka absorboituu massa-alkioon 

dm. Absorboitunut annos voidaan esittää kaavalla 6. (ICRP 2007, 62) 

 

 
𝐷 =  

𝑑𝐸

𝑑𝑚
 

(6) 

 

SI-yksiköiden mukainen yksikkö absorboituneelle annokselle on J/kg ja yksikön nimi on 

Gray (Gy). Absorboitunutta annosta sovelletaan kaikille säteilytyypeille ja tämä on myös 

mitattavissa. Säteilysuojellussa käytännöllisempi suure on kuitenkin määrätyn kudoksen tai 

elimen keskimääräinen absorboitunut annos DT,R, jossa T kuvastaa määrättyä kudosta tai 

elintä ja R kuvastaa säteilylajeja. (ICRP 2021, 33) 
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3.2 Ekvivalentti annos 

Ekvivalenttiannoksen avulla huomioidaan eri säteilylajien absorboidun annoksen 

aiheuttamaa erisuurta terveydellistä haittaa. Säteilylajista ja -energiasta riippuvaa 

suhteellista biologista tehokkuutta kuvaamaan on kehitetty dimensioton suure RBE (relative 

biological effectiveness), jonka arvot on määritetty suhteessa gammasäteiden aiheuttamaan 

terveydelliseen haittaan. RBE:n pohjalta ekvivalenttiannosta varten on johdettu 

painotuskertoimet wR, jotka vaihtelevat säteilylajista ja -energiasta riippuen. 

Ekvivalenttiannos lasketaan kaavalla 7. Kaavassa tarvittavat painotuskertoimet esitetään 

taulukossa 2 ja kuvassa 1. (ICRP 2021, 33-34) 

 

 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅

𝑅

𝐷𝑇,𝑅  (7) 

Jossa HT on ekvivalentti annos, wR säteilyn painotuskerroin ja DT,R absorboitunut annos. SI-

yksikkö ekvivalenttiannokselle on Sievert (Sv), jossa 1 Sv = 1 J/kg. (ICRP 2021, 34) 

 

Taulukko 2. Suositellut säteilyn painotuskertoimet (ICRP 2007, 64) 

Säteilytyyppi Painotuskerroin wR 

Fotonit, kaikki energiat 1 

Elektronit ja myonit, kaikki energiat 1 

Protonit, kaikki energiat 2 

Alfahiukkaset, fissiofragmentit, raskaat ytimet 20 

Neutronit 
Kerroin kuvan 1 

funktion  mukaan.  
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Kuva 1. Neutronisäteilyn painotuskertoimet wR energian funktiona (muokattu lähteestä: ICRP 2007, 66) 

 

3.3 Efektiivinen annos 

Säteilyannoksen aiheuttama mahdollinen terveydellinen haitta vaihtelee altistuneesta 

elimestä ja kudoksesta riippuen. Tämän vuoksi säteilyannoksia arvioitaessa tulee huomioida 

onko koko keho altistunut vai muu määrätty osa kehon kudoksista. Efektiivinen annos on 

siis eri kudosten ekvivalenttiannoksien painotettu summa, jota käytetään yksinkertaisena 

säteilysuojelusuureena arvioimaan henkilölle aiheutuvaa kokonaishaittaa altistustilanteesta 

riippuen. Efektiivinen annos E lasketaan kaavalla 8 ja painotuskertoimet esitetään taulukossa 

3. (ICRP 2021, 36) 

 

 𝐸 = ∑ 𝑤𝑇

𝑇

∑ 𝑤𝑅

𝑅

𝐷𝑇,𝑅 = ∑ 𝑤𝑇

𝑇

𝐻𝑇 
(8) 

 Jossa wT  on määrätyn kudoksen tai elimen painotuskerroin, ∑wT = 1 ja HT on ekvivalentti 

annos. SI-yksikkö myös efektiiviselle annokselle on Sievert (Sv), jossa 1 Sv = 1 J/kg. (ICRP 

2021, 37) 
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Taulukko 3. Kudosten painotuskertoimet. (ICRP 2007, 26) 

Kudos Painotuskerroin wT ∑wT 

Luuydin, paksusuoli, keuhkot, mahalaukku, rinta, 

muut kudokset* 

0,12 0,72 

Sukurauhaset 0,08 0,08 

Virtsarakko, ruokatorvi, maksa, kilpirauhanen 0,04 0,16 

Luun pinta, aivot, sylkirauhaset, iho 0,01 0,04 
 Yht. 1 

* Muut kudokset: lisämunuaiset, rintakehän ulkopuoliset hengitystiet, sappirakko, sydän, 

munuaiset, imurauhaset, lihakset, haima, eturauhanen, ohutsuoli, perna, kateenkorva, 

kohtu/kohdunkaula. 

 

Eri kudosten painotuskertoimet wT on määritelty siten, että kertoimet ovat samat altistuneen 

henkilön fyysisistä ominaisuuksista riippumatta, eli painotuskertoimissa on huomioitu 

keskiarvot eri ikäluokista ja sukupuolista, minkä pohjalta kertoimet on luotu niin kutsutulle 

perushenkilölle. Näiden yksinkertaistuksien ja kasvavien deterministisien terveyshaittojen 

vuoksi efektiivistä annosta ei tulisi suoraan soveltaa enää noin 1 Sv:n henkilöannoksilla. 

Myös yli 100 mSv henkilöannoksilla tulee ottaa huomioon sekä kasvava deterministisien 

haittojen riski säteilyannoksen keskittyessä vain määrättyyn kudokseen että syöpäriskin 

mahdollinen epälineaarinen kasvu. (ICRP 2021, 36-39) 

 

Kollektiivinen efektiivinen annos S määritellään ryhmälle henkilöitä summaamalla 

henkilöiden efektiiviset annokset yhteen määrätyn ajanjakson ajalta. Suureen yksikkö on 

mansievert (manSv). Efektiivisiä annoksia voidaan summata yhteen vain, jos oletetaan 

annosvaikutussuhteen käyttäytyvän lineaarisesti (LNT-malli). Kollektiivista annosta ei tule 

esimerkiksi käyttää epidemiologiassa. Erityisesti tulisi välttää pitkän aikavälin kuluessa 

saatujen matalien annosten laskemista yhteen. Kollektiivinen efektiivinen annos on 

kuitenkin oiva apuväline käytännön säteilysuojelutoimenpiteiden optimointiin esimerkiksi 

valmiustilanteita suunnitellessa. (ICRP 2021, 40-41) 
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3.4 Työntekijöiden annostarkkailu 

Ekvivalentti- ja efektiivisiä annoksia ei voida käytännössä suoraan mitata, joten käytännön 

henkilöannostarkkailuun on kehitetty apusuureita, jotka ovat suoraan mitattavissa ja ovat 

riittävän tarkkoja likiarvoja näille alkuperäisille suureille. Henkilöannoksien arviointiin 

käytetään henkilöannosekvivalenttia Hp(d), joka on annosekvivalentti kehon 

pehmytkudoksessa syvyydellä d. Efektiivisen annoksen likiarvona käytetään 

henkilöannosekvivalenttia 10 mm:n syvyydellä Hp(10), mutta tällöin dosimetrin tulee olla 

kehon kohdassa, joka kuvastaa koko kehon säteilyaltistusta. Vastaavasti ihoannoksen 

arviointiin käytetään henkilöannosekvivalenttia 0,07 mm:n syvyydellä Hp(0,07) ja silmän 

mykiön annosarviointiin käytetään henkilöannosekvivalenttia 3 mm:n syvyydellä Hp(3). 

Termien pitkistä nimistä johtuen, Hp(10) lyhennetään usein syväannokseksi, Hp(3) 

silmäannokseksi ja Hp(0,07) pinta-annokseksi. (ICRP 2021, 41-43) 

 

Työntekijöiden annosmittaus suoritetaan erilaisilla dosimetreillä. Näitä ovat elektroniset 

dosimetrit, joista työntekijä näkee annoskertymän reaaliaikaisesti sekä passiiviset dosimetrit, 

joista työntekijä ei näe reaaliaikaista annoskertymää, mutta tarkka annoskertymä saadaan 

luettua myöhemmin. Yleisin passiivinen dosimetriteknologia kevytvesireaktorilaitoksissa 

on TLD (termoluminenssidosimetri), jota käytetään myös TVO:lla työntekijöiden 

henkilökohtaiseen annosseurantaan. TLD:n toiminta perustuu ilmiöön, jossa osa ionisoivan 

säteilyn absorboituneesta energiasta varastoituu TL-materiaalin kiteiden metastabiileihin 

energiatiloihin, jotka voidaan purkaa lämmittämällä kidettä. Tällöin kiteestä emittoituu 

valoa, joka on vastaavasti verrannollinen aineeseen absorboituneeseen annokseen. Eri 

kudossyvyyksien henkilöannosekvivalentit voidaan mitata yhdellä dosimetrillä, jolloin 

dosimetrissä käytetään useampaa kidettä ja jokaisen kiteen edessä on tiettyä kudossyvyyttä 

vastaava määrä säteilyä absorboivaa materiaalia. Dosimetria pidetään yleisimmin 

työntekijän rinnan kohdalla, jolloin tämä kuvastaa parhaiten koko kehon kokemaa 

säteilyaltistusta. Poikkeuksellisen suurien ekvivalenttiannosten selvittämiseksi voidaan 

kuitenkin käyttää lisäannosmittareita, jotka ovat muun muassa niin kutsuttuja sormi- tai 

silmädosimetrejä. Näiden toiminta on myös yleisimmin TLD-tekniikkaan pohjautuvaa. 

(Prience 2012, 248-269) 
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4 Säteilyn terveysvaikutukset 

Säteilyn terveysvaikutukset jaetaan deterministisiin ja stokastisiin vaikutuksiin, joiden 

välillä on selviä eroja niin muodostumistavassa kuin terveyshaittojen oireissa. Näitä 

vaikutuksia käsitellään tarkemmin tulevissa kappaleissa. (Stabin 2007, 79-81) 

 

Terveysvaikutuksia käsitellessä tulee muistaa, että altistumme kaikki jatkuvasti ionisoivalle 

säteilylle. Suomalaisen henkilön vuodessa saama keskimääräinen efektiivinen annos on 5,9 

mSv, josta yli 80 prosenttia on peräisin luonnollisista säteilyn lähteistä. Lähes kaksi 

kolmasosaa tästä vuotuisesta kokonaisannoksesta on peräisin asuntojen sisäilman radonista, 

joka on alfa-aktiivinen hajuton ja mauton kaasu, jota esiintyy uraanin luonnollisessa 

hajoamisketjussa maaperässämme. Suomessa esiintyvistä keuhkosyövistä noin 15 prosenttia 

arvioidaan liittyvän radonaltistukseen. Vuosittainen efektiivinen annos vaihtelee 

huomattavasti muun muassa maaperän koostumuksesta radonin vuoksi, asuinpaikan 

korkeudesta kosmisen säteilyn vuoksi ja lääketieteellisten tutkimusten määrästä. Kuvassa 2 

esitetään keskimääräisen suomalaisen henkilön säteilyannos säteilyn lähteittäin. (STUK 

2020, 37) 

 

Kuva 2. Suomalaisen henkilön keskimääräinen efektiivinen annos vuodessa (STUK 2020, 37) 
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4.1 Deterministiset terveysvaikutukset 

Deterministiset eli suorat terveysvaikutukset ovat havaittavissa yleensä pian altistuksen 

jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukausien kuluessa. Terveysvaikutukset esiintyvät aina 

säteilyannoksen määrätyn kynnysarvon ylittyessä, joka voi kuitenkin hieman vaihdella 

henkilöstä riippuen, mutta kaiken kaikkiaan vaihtelu on melko pientä (Pryma 2014, 17). 

Tämän annosrajan ylittyessä terveysvaikutusten vakavuus kasvaa annoksen myötä. 

Annosnopeus vaikuttaa vahvasti sekä kynnysannokseen että koettavaan haitta-asteeseen, 

koska kehon luontaiset korjausmekanismit ehtivät korjaamaan säteilyannoksesta aiheutuvia 

haittoja, jos säteilyannos on saatu matalilla annosnopeuksilla pitkän aikavälin kuluessa. 

(Stabin 2007, 82-84) 

 

Deterministiset terveyshaitat liittyvät vain voimakkaisiin keinotekoisiin säteilylähteisiin, 

joita käytetään esimerkiksi lääketieteessä ja teollisuudessa. Luonnonsäteily ei ole riittävän 

voimakasta aiheuttaakseen suoria säteilyvammoja. Deterministiset terveysvaikutukset 

ilmenevät, kun suuri määrä soluja tuhoutuu suuren säteilyannoksen vaikutuksesta, mikä 

vaikuttaa suoraan kudoksen normaaliin toimintaan. Deterministisien terveysvaikutusten 

kohdalla tulee huomioida, että solukuoleman todennäköisyys vaihtelee vahvasti solutyypistä 

sekä altistuneesta kudoksesta. Jatkuvasti jakautuvat kudokset ovat erityisen herkkiä 

solukuolemalle, kuten sikiö kehityksen alkuvaiheessa, luuydin ja ruuansulatuskanavisto. 

Taulukossa 4 esitetään tyypillisiä deterministisiä terveysvaikutuksia säteilyannoksittain 

koko kehon altistuessa ionisoivalle säteilylle. (Cacuci et al. 2010, 1431-1433) 
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 Taulukko 4. Deterministisien terveysvaikutusten kynnysrajoja koko kehon altistuessa (Bryant 2019, 5-7) 

Annos (Gy) Tyypilliset terveysvaikutukset 

0,2 Kromosomimuutoksia havaittavissa verisoluissa 

0,5 Verisolujen määrän muutos havaittavissa 

1 Säteilysairauden oireita  

3 50 % todennäköisyys kuolemalle  

10 Näkyviä muutoksia altistuneissa kudoksissa; kuolema 

muutaman viikon kuluessa  

50 Ruoansulatuskanaviston ja keskushermoston vaurioita; 

kuolema pian altistuksen jälkeen 

 

 

4.2 Stokastiset terveysvaikutukset 

Stokastiset vaikutukset ilmenevät nimensä mukaisesti satunnaisesti. Nämä haittavaikutukset 

ilmenevät vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua altistuksesta, eli huomattavasti 

myöhemmin kuin deterministiset vaikutukset. Terveysvaikutusten haitta-aste ei kasva 

henkilöannoksen mukaisesti, kuten deterministisillä vaikutuksilla, vaan määrätyn 

haittavaikutuksen esiintymistodennäköisyys vain kasvaa. Stokastiset vaikutukset ovat 

selvästi havaittavissa suurten lyhyen ajan kuluessa saatujen henkilöannosten yhteydessä, 

mutta matalien pitkän ajan kuluessa saatujen henkilöannosten yhteydessä stokastisten 

vaikutusten esiintyvyystiheys on kiistelty aihe, koska säteilyn aiheuttamien 

haittavaikutusten, kuten syövän, suoraan erottaminen muista muilla tavoilla syntyneistä 

syövistä on mahdotonta. (ICRP 2007, 259-261) 

 

Luotettavaa tilastollista dataa eri sairauksien esiintymisestä suurten säteilyannosten jälkeen 

on saatavilla erityisesti Nagasakin ja Hiroshiman ydinpommituksista, mutta myös muista 

ydinonnettomuuksista. Suurilla henkilöannoksilla tästä datasta on kiistatta todettavissa, että 

syövän riski kasvaa lineaarisesti henkilöannoksen myötä. Syöpä on kuitenkin hyvin 

todennäköinen sairaus ihmisen elämän aikana, esimerkiksi Yhdysvalloissa 39 % 

kansalaisista sairastuu elämänsä aikana syöpään (National Cancer Institute 2020), minkä 

vuoksi matalilla henkilöannoksilla syöpäriskin tilastollisen kasvun todentaminen on 
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mahdotonta, koska tällöin keinotekoisen säteilyperäisen matalan syöpäriskin erottaminen 

tilastollisesti muista luonnollisista syöpäriskeistä on mahdotonta. (Bryant 2019, 5-7) 

 

Periytyvää säteilyn aiheuttamaa terveyshaittaa ei ole pystytty todentamaan millään 

tutkimusjoukolla, ei edes Nagasakin ja Hiroshiman pommitusten selviytyjillä. Tehdyt 

eläinkokeet kuitenkin viittaavat vahvasti suuntaan, että jälkeläisille periytyvät terveyshaitat 

ovat mahdollisia myös ihmisillä. Tämän vuoksi muun muassa ICRP sisällyttää periytyvät 

terveyshaitat säteilysuojeluun, vaikka näistä ei olekaan aukottomia todisteita hyvien 

tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Historiassa periytyvien terveyshaittojen 

esiintymistodennäköisyyttä on selvästi yliarvioitu. ICRP:n nykyisen arvion mukaan 

periytyvien terveyshaittojen riski kasvaa 0,2 % per Gy. (ICRP 2007, 53-54)  

 

Taulukossa 5 on tiivistetty determinististen ja stokastisten vaikutuksien pääpiirteet. Kuvassa 

3 tiivistetään säteilyn aiheuttamien terveyshaittojen muodostumistavat.  

 

Taulukko 5. Deterministisien ja stokastisten vaikutuksien pääpiirteet (Massiot et al. 2014, 118) 

Deterministiset vaikutukset (väistämättömiä) Stokastiset vaikutukset (satunnaisia) 

Solutuhosta johtuvia kudos- ja elinvaurioita Erilaisia syöpiä ja periytyviä geneettisiä vaikutuksia 

Vain riittävän suurilla annoksilla Myös pienillä annoksilla 

Kynnysarvo Ei kynnysarvoa 

Vaikutukset näkyvissä pian altistuksen jälkeen Vaikutukset näkyvissä myöhään altistuksen jälkeen 

Haitta-aste kasvaa annoksen myötä Todennäköisyys kasvaa annoksen myötä 
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Kuva 3. Säteilyn terveysvaikutusten kehittyminen (muokattu lähteestä: Ammerich et al. 2014, 119) 
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5 Säteilylähteet 

Säteilylähteellä tarkoitetaan säteilylain ensimmäisen luvun § 10 määritelmän mukaisesti 

”säteilylaitetta ja radioaktiivista ainetta, jota käytetään sen radioaktiivisuuden vuoksi” 

(Säteilylaki 2018/859 § 10). IAEA:n turvallisuussanastossa säteilylähde on määritelty 

hieman tarkemmin: ”1. Säteilylaite, säteilylähde tai muu radioaktiivinen materiaali, joka ei 

kuulu ydinpolttoainekiertoon. 2. Radioaktiivinen materiaali, jota käytetään 

säteilynlähteenä.” (IAEA 2018, 220). Mitä tahansa ionisoivan säteilyn altistusta aiheuttavaa 

ainetta ei siis suoraan määritellä säteilylähteeksi vaan näihin viitataan vain säteilyn lähteinä. 

Termi lähde määritellään IAEA:n mukaan seuraavalla tavalla: ”Mitä tahansa, joka voi 

aiheuttaa säteilylle altistumista - kuten lähettämällä ionisoivaa säteilyä, päästämällä 

radioaktiivisia aineita tai radioaktiivista materiaalia - ja voidaan pitää yksittäisenä 

kokonaisuutena säteilysuojelun ja turvallisuuden näkökulmasta.” (IAEA 2018, 219).  

 

Säteilyn lähteet jaetaan ominaisuuksiensa mukaan säteilylaitteisiin sekä avo- ja 

umpilähteisiin. Säteilylaitteella tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan tuottaa sähkön avulla 

ionisoivaa säteilyä tai muuta laitetta, jossa hyödynnetään radioaktiivisia aineita laitteen 

käyttötarkoitukseen. Avolähteellä tarkoitetaan säteilylähdettä, joka sisältää radioaktiivisia 

aineita, joiden leviämistä ympäristöön ei ole estetty säteilylähteen rakenteiden tai 

ominaisuuksien kautta. Umpilähde on avolähdettä vastaava radioaktiivisia aineita sisältävä 

säteilylähde, mutta umpilähteen rakenne ja ominaisuudet estävät radioaktiivisten aineiden 

leviämisen ympäristöön normaaleissa käyttöolosuhteissa. (Säteilylaki 2018/859) 

 

5.1 Umpilähteiden rakenne 

Umpilähteet ovat tyypillisesti sylinterin muotoisia, jossa halkaisija on 1-30 millimetriä. 

Sylinteri on usein suhteellisen lyhyt, koska pituus on harvoin yli kaksi kertaa suurempi kuin 

halkaisija. Toki umpilähteitä on erilaisia käyttösovelluksesta riippuen, esimerkiksi 

pinnankorkeusmittareissa säteilylähteen pituus voi olla jopa 40 kertaa halkaisijan mitta. 
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Sylinterimuodon vuoksi valmistajan on huomattavasti helpompi valmistaa ja hitsata 

suojakuori. Sylinterimuoto mahdollistaa myös radioaktiivisen aineen pellettimäisen 

muodon, joka on edelleen käytännöllisempää valmistajalle ja takaa tasaisen säteilykentän 

lähteen sivuilla. (IAEA 2012, 13) 

 

Umpilähteen kuorimateriaali valitaan suunnitellusta käyttökohteesta riippuen 

mahdollisimman hyvin ympäristön olosuhteita kestäväksi. Kuorimateriaalin valintaa 

rajoittaa umpilähteen säteilylaji. Esimerkiksi alfasäteilylähde ei voi olla heikon 

läpäisykyvyn vuoksi täysin kaksinkertaisen teräskapselin ympäröimä, kuten monet 

gammasäteilylähteet. Alfasäteilylähteessä tulee olla hyvin ohut säteilyikkuna, josta 

alfasäteily pääsee ympäristöön. Alfalähteen käsittelyssä tulee olla erityisen tarkka, koska 

hyvin ohut ikkunan kalvo vaurioituu helposti. Myös beetasäteilylähteessä tulee olla 

vastaavanlainen säteilyikkuna, joka voi olla tosin huomattavasti paksumpi kuin 

alfasäteilylähteessä. Gammasäteilylähteet ovat rakenteellisesti huomattavan kestäviä, koska 

hyvin läpitunkeva säteilylaji ei rajoita kuorimateriaalin valintaa. Selvästi yleisin 

kuorimateriaali on ruostumaton teräs. Myös muita metalleja käytetään, kuten alumiinia, 

titaania, platinaa, nikkeliä, zirkoniumia ja näiden seoksia. Lisäksi myös lasia ja muovia 

voidaan käyttää säteilyikkunana. Kuvissa 4 ja 5 näkyy tyypillisten alfa- ja gammalähteiden 

sisärakenne. (IAEA 2012, 14-16; Väisälä et al. 2004, 264) 

 

 

Kuva 4. Alfalähteen tyypillinen rakenne (muokattu lähteestä: Eckert & Ziegler  2021) 
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Kuva 5. Gammalähteen tyypillinen rakenne (muokattu lähteestä: Raims Limited 2021)  

 

Umpilähteen suojakuoren mahdollisen rikkoutumisen vuoksi radioaktiivinen aine lähteen 

sisällä valmistetaan mahdollisuuksien mukaan sellaiseen muotoon, että radioaktiivinen aine 

on mahdollisimman vähäliukoista ja heikosti leviävää. Eri radionuklidien fyysiset 

ominaisuudet vaihtelevat keskenään paljon. Esimerkiksi Co-60:lla on ideaalit ominaisuudet 

umpilähteen radioaktiiviseksi osaksi, koska tämän ominaisuudet muistuttavat hyvin paljon 

teräksen ominaisuuksia. Hyvin yleisen gammasäteilijän Cs-137 ominaisuudet ovat 

päinvastaisia, koska se on saatavina erilaisina suoloina, joista yleisimpänä cesiumkloridi. 

Tämä on hyvin helposti leviävää ja liukenevaa materiaalia, mutta toisaalta jauhemainen aine 

täyttää lähteen kapselin tiivisti ja täten aiheuttaa tasaisen säteilykentän. Lähteiden 

radioaktiivisten aineiden ominaisuksia, kuten liukenevuutta ja leviävyyttä voidaan muuttaa 

esimerkiksi muokkaamalla aine keraamiseen muotoon, mutta tämä vaikuttaa usein lähteen 

ominaisuusaktiivisuuteen heikentävästi. Kuvassa 6 esitetään erilaisia Co-60 ja Cs-137 

umpilähteitä ilman säteilysuojia. (IAEA 2012, 18-19)  
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Kuva 6. Erilaisia Co-60 ja Cs-137 umpilähteitä (IAEA 2013, 6) 

 

5.2 Umpilähteiden käyttökohteita 

Umpilähteitä käytetään monissa erilaisissa käyttökohteissa, kuten lääketieteessä ja muissa 

ei-lääketieteellisissä säteilytyssovelluksissa, erilaisissa mittausjärjestelmissä, radiografiassa, 

materiaalianalyyseissä ja muissa moninaisissa kohteissa. (IAEA 2007, 15) 

 

Lääketieteessä umpilähteitä käytetään sädehoidossa ja verensiirtojen säteilytyksessä. 

Sädehoidossa syöpäkasvain altistetaan hyvin suurelle ekvivalenttiannokselle, joka tuhoaa 

syöpäsolut tai auttaa rajoittamaan syövän oireita. Sädehoitoa annetaan kehon ulkopuolelta 

keskittämällä säteilykeila kasvaimeen eri suunnista. Myös kehon sisäinen sädehoito on 

mahdollista, jossa säteilylähde tai -lähteet asennetaan suoraan kasvaimen välittömään 

läheisyyteen.  (Murray & Holbert 2015, 221-223) 

 

Sekä umpilähteitä ja erilaisia säteilylaitteita käytetään säteilytykseen myös lääketieteen 

ulkopuolella esimerkiksi sterilisointiin, ruokatarvikkeiden säilöntäiän pidentämiseen, 

satokasvien ominaisuuksien muokkaamiseen ja hyönteisten torjuntaan. Erilaisia 

sairaalatarvikkeita sterilisoidaan ionisoivan säteilyn avulla, koska suurilla säteilyannoksilla 

mikrobit saadaan tuhottua säteilytettävästä materiaalista. Säteilyn avulla sterilisointi on 
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erityisen tehokas tapa, koska tuotetta ei tarvitse mitenkään muutoin vahingoittaa ja tuote voi 

olla jo pakattuna steriiliin pakkaukseen. Vastaavasti elintarvikkeiden säteilytyksellä voidaan 

parantaa tuotteen säilyvyyttä huomattavasti, koska elintarvikkeesta saadaan tuhottua vieraita 

bakteereita ja hyönteisten toukkia sekä myös elintarvikkeen itämistä voidaan estää. 

Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa vain kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja 

maustekasvien säteilytyksen (Kauppa- ja teollisuusministeriö 852/2000 7§). Satokasvien 

ominaisuuksia voidaan muokata haluttuun suuntaan siemeniä säteilyttämällä. Säteilytystä 

voidaan käyttää hyönteisten torjunnassa urosten sterilisaation kautta, koska tällöin 

hyönteispopulaatio ei voi lisääntyä normaalisti. (Murray & Holbert 2015, 224-230) 

 

Umpilähteitä käytetään hyvin laajasti erilaisissa mittausjärjestelmissä. Yleisimmät näistä 

ovat paksuus-, tiheys- ja pinnankorkeusmittausjärjestelmiä, joissa mitattavan tuotteen läpi 

kohdistetaan läpitunkevaa säteilyä ja läpäisevä osa säteilystä mitataan. Paksuus- ja 

tiheysmittauksissa läpäisevän säteilyn intensiteetistä voidaan laskea tuotteen paksuus tai 

tiheys toisen näistä pysyessä vakiona. Yleisimmissä pinnankorkeusmittauksissa säiliön 

toisella puolella sijaitsee säteilylähde, joka tuottaa kapean ja korkean säteilykeilan, jonka 

intensiteettiä korkeussuunnassa mittaamalla säiliön vastakkaisella puolella voidaan 

määrittää pinnankorkeus säiliössä. Lisäksi muita yleisiä radiometrisiä mittausjärjestelmiä 

ovat pintakytkimet, kuljetinvaa’at, kosteusmittarit ja pinta-alamassamittarit. (Väisälä et al. 

2004, 270-277) 

 

Radiografinen tarkastus on yksi tärkeimmistä ainetta rikkomattomista 

laadunvalvontamenetelmistä (NDT, Non Destructive Testing). Näitä menetelmiä vaaditaan, 

koska metallirakenteiden valmistuksen ja käytön aikana on tärkeää varmistua muun muassa 

materiaalin ja hitsausliitosten laadusta. Radiografiassa käytetään säteilyn lähteenä 

umpilähteitä, röntgenlaitteita ja lineeaarikiihdyttimiä. Yleisimpiä umpilähteiden isotooppeja 

ovat Co-60 ja Ir-192. Näiden isotooppien lähettämä gammasäteily läpäisee kuvattavan 

kohteen, joka aiheuttaa kohteen taakse asetetulle filmille tummenemia mahdollisten 

materiaalivirheiden kohdalle. (Väisälä et al. 2004, 256-258) 
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Umpilähteillä voidaan suorittaa myös materiaalianalyysejä, joilla saadaan selville 

tutkittavan materiaalin tarkka alkuainekoostumus. Yleisimmin umpilähteiden sijasta 

käytetään röntgenlaitteita säteilyn lähteenä, minkä vuoksi menetelmän nimi on 

röntgenfluorisenssianalyysi. Säteilyttämällä tutkittavaa materiaalia tämän alkuaineiden 

atomit virittyvät ja lähettävät karakterista röntgensäteilyä, jonka energia vaihtelee 

säteilytettävän alkuaineen mukaan. Tarkka alkuainekoostumus saadaan selville, kun 

karakterisen säteilyn energiaspektri analysoidaan. Umpilähteitä käytetään röntgenlaitteiden 

sijasta osassa laitteista, koska tällöin analysaattorista saadaan huomattavasti 

pienikokoisempi ja helposti liikuteltavampi. Käytetyn nuklidin lähettämän gamma- tai 

röntgensäteilyn tulee olla pienienergistä, joten sopivia nuklideja ovat esimerkiksi Fe-55, Cd-

109, Am-241 ja Cm-244. (Väisälä et al. 2004, 279) 

 

Umpilähteitä käytetään myös monissa muissa moninaisissa sovelluksissa, kuten muun 

muassa ydinparistoissa (RTG, radioisotope thermoelectric generator), palovaroittimissa, 

radioluminenssia hyödyntävissä kylteissä, aseiden tähtäimissä, staattisen sähkön 

poistamisessa ja ukkosen johtimissa. (IAEA 2007, 20) 

 

5.3 Umpilähteet TVO:lla 

Umpilähteitä käytetään TVO:lla pääasiassa erilaisten säteilymittausjärjestelmien 

kalibrointiin. Näistä umpilähteistä pientä osaa käytetään myös vuosittain voimalaitosalueen 

ulkopuolella sijaitsevien annosnopeusmittareiden kalibrointiin. Umpilähteiden ensisijainen 

käyttö- ja varastointipaikka on Olkiluodon ydinvoimalaitoksen eri voimalaitosyksiköiden 

valvonta-alue. Lähteet ovat käyttötarkoituksestaan riippuen joko kiinteillä laitepaikoilla tai 

siirrettävissä. Säteilyturvallisuuden varmistamiseksi kaikilta näiden säteilylähteiden luokse 

pääseviltä henkilöiltä vaaditaan riittävä erillinen säteilysuojelukoulutus. (Muistio 104078, 7) 
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Kiinteillä laitepaikoilla sijaitsevat umpilähteet on asennettu siten, että annosnopeus laitteen 

säteilysuojan ulkopuolella jää mitättömän pieneksi. Lisäksi suojaamattomaan 

säteilylähteiseen ei pääse vahingossa käsiksi, koska tämä edellyttäisi erilaisten työkalujen 

käyttöä. Kiinteille laitospaikoille asennetut säteilylähteet ovat taustalähteitä 

säteilymittausjärjestelmiin, 343-järjestelmän pinnankorkeusmittaukseen ja tl-dosimetrien 

lukijalaitteeseen liittyviä. Lisäksi TVO:lla on säteilyvalvonnan mittareiden kalibrointiin ja 

testaukseen kolme erityisen voimakasta umpilähdettä. Nämä säteilylähteet ovat asennettuina 

erityisiin kalibrointilaitteisiin (kalibrointiradat), jotka ovat etäohjattavia eri huonetilasta, 

joka on lukittu ja kyseiseen huoneeseen on avainoikeus vain koulutetuilla henkilöillä. 

Normaalitoiminnassa laitteiden käyttäjille aiheutunut säteilyannos jää hyvin pieneksi. 

Laitteiden säteilyturvallisuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, mutta väärinkäyttö ei 

ole täysin pois suljettua, josta voi aiheutua merkittäviä henkilöannoksia säteilylähteiden 

melko suuren aktiivisuuden vuoksi. (Muistio 189580, 23-26) 

 

Siirrettävät umpilähteet ovat käyttötarkoitukseltaan pääasiassa vain säteilymittareiden 

kalibrointia varten. Lähteet sijaitsevat varastointitiloissa voimalaitosyksiköiden valvonta-

alueilla pois lukien pieni osa, joka on varastoitu mittalaitevalvojien kaapissa. Kaikki 

varastointitilat ovat varustettu säteilyvaaramerkein ja ovat lukittuja. Siirrettävissä olevien 

säteilylähteiden sijaintia ja käyttöä seurataan säteilylähteen poiskuljetus- ja 

lainauslomakkeilla. Edellä mainittujen lähteiden aktiivisuustasot vaihtelevat todella paljon 

käyttötarkoituksesta riippuen. TVO:lla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole yhtään korkea-

aktiivista umpilähdettä (HASS, high-activity sealed source). Aktiivisuudeltaan korkein 

siirrettävä umpilähde on reaktorin ulkopuolisen neutronivuon mittausjärjestelmän 

kalibrointiin käytetty neutronilähde AS006/17 (referenssiaktiivisuus 37 GBq, Am-241/Be-

9). Henkilöannospotentiaaliltaan merkittävin siirrettävä umpilähde on tosin GAM-120 

radiografialaite, jota käytetään OL3-laitosyksikön onnettomuusdetektorien testauksessa 

(Referenssiaktiivisuus 19,39 GBq, Cs-137). Taulukossa 6 sekä liitteessä 1 on esitetty 

tyypillisiä TVO:n umpilähteitä. (Muistio 189580, 26-28; Muistio 181912, 3-4) 
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Taulukko 6. TVO:n tyypillisiä umpilähteitä (TVO säteilylähderekisteri) 

Sarjanumero Käyttötarkoitus Asennustapa Radionuklidi 
Aktiivisuus 

11/2021  

056/14                

69559 

Kannettavien 

annosnopeusmittareiden 

kalibrointi 

Kiinteä Cs-137 
66,1 GBq   

22,3 GBq 

AS006/17 

JKT-järjestelmän 

neutronivuon 

mittausjärjestelmän 

kalibrointi 

Siirrettävissä Am-241/Be 36,7 GBq 

002/12-A (GAM-

120) 

Onnettomuusdetektorien 

kalibrointi 
Siirrettävissä Cs-137 15,5 GBq 

2216GM 
E-dosimetrien 

kalibrointilaite 
Kiinteä Cs-137 5,2 GBq 

TR-220 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Cs-137 286 MBq 

0002/007 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Cs-137 269 MBq 

AL-6901 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Cs-137 3,21 MBq 

RX 178 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Co-60 80 kBq 

TK 753 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Co-60 2 kBq 

RY 733 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Tc-99 74 Bq 

50506 
Säteilymittareiden 

kalibrointi 
Siirrettävissä Pu-238 3 kBq 
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6 Umpilähteiden ja näiden säteilysuojeluun liittyvät 

viranomaisvaatimukset 

Säteilysuojelun perusperiaatteita ja vaatimuksia ohjataan kansainvälisellä tasolla erilaisilla 

standardeilla ja suosituksilla, joista kansalliset lainsäätöelimet ja instituutiot johtavat omat 

kansalliset lait ja säädökset, joita säteilynkäyttäjän tulee noudattaa. Tässä kappaleessa 

käydään läpi näitä sekä yleisesti säteilysuojeluun että umpilähteisiin liittyviä tärkeimpiä 

lakeja, standardeja ja suosituksia Suomen näkökulmasta. Taulukossa 7 on esitetty 

säteilysuojelun lakien, standardien ja suositusten muodostuminen. (NEA 2009, 15) 

 

Taulukko 7. Säteilysuojelun standardien ja normien kehitysketju (muokattu lähteestä: NEA 2009, 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieteelliset tutkimukset 

 

 

 

 

 

Tieteellisten tutkimusten arviointi 

(UNSCEAR) 

 

 

 

 

Säteilysuojelutoiminnan kehittäminen tutkimusten pohjalta  

(ICRP) 
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paikalliset standardit 
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Kansainväliset 
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FAO, ILO, NEA, 

PAHO, WHO, …) 

Kansainväliset 

teolliset standardit 

(ISO, IEC, …) 

Kansalliset lait ja säädökset 

(mm. valtioneuvosto, ministeriöt, 

STUK, …) 
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6.1 Kansainväliset asiantuntijaorganisaatiot ja standardit  

Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea (UNSCEAR, United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation) perustettiin vuonna 1955 YK:n toimesta 

arvioimaan ja tutkimaan ihmisten altistusta ionisoivalle säteilylle. Komiteaan kuuluu 

johtavia alansa asiantuntijoita 27 maasta, mukaan luettuna Suomesta. Komitea tuottaa ja 

kokoaa säteilyturvallisuuden johtavia asiantuntijaraportteja YK:n yleiskokoukselle, joita 

käytetään edelleen erilaisten standardien, lakien ja asetusten pohjatietona kansainvälisesti. 

Muun muassa ICRP:n suositukset perustuvat suurilta osin komitean tuottamiin raportteihin. 

(UNSCEAR 2021; NEA 2009, 16) 

 

ICRP:n suositukset perustuvat tieteelliseen tietoon, esimerkiksi edellä mainitun mukaisesti 

UNSCEAR:n raportteihin. Asiantuntijaharkinta on myös tärkeä osa suosituksia, koska 

säteilysuojelun yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset tulee myös arvioida tarkkaan 

riskien ja hyötyjen tasapainottamiseksi. ICRP:n julkaisuja seurataan hyvin tarkkaan ja 

näiden pohjalta monet alueelliset toimijat säätävät omat lait ja säädökset. Yleisen 

säteilysuojelun kannalta merkittävin julkaisu on ICRP:n yleiset suositukset säteilysuojelusta, 

jonka viimeisin numero on 103 ”The 2007 Recommendations of the International 

Commission on Radiological Protection”. Julkaisun päätavoite on tarjota riittävä tieto 

pääasiassa ihmisten, mutta myös ympäristön säteilyaltistuksen terveysvaikutuksista ja 

annosrajoista, joiden pohjalta voidaan varmistaa riittävä säteilysuojelu näiden 

terveysvaikutusten minimoimiseksi. ICRP julkaisee myös tarkemmin määriteltyihin 

aihealueisiin liittyviä julkaisuja, kuten esimerkiksi numero 147 ”Use of Dose Quantities in 

Radiological Protection”. (ICRP 2007, 3,41; ICRP 2021) 

 

Euroopan komissio (EC, European commission) ohjaa jäsenvaltioidensa säteilysuojelun ja 

säteilyturvallisuuden kansallisia lakeja ja säännöksiä Euratomin kautta direktiiveillä, joita 

jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom ”turvallisuutta 

koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 

suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641 Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom ja 2003/122 kumoamisesta” perustuu ICRP:n julkaisuun 103 ja määrittää 
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kansalliset säteilynsuojelun normit Euroopan unionin (EU, European Union) jäsenvaltioissa. 

(ENSREG 2021; 2013/59/Euratom 2014, 1-2)  

 

IAEA on kansainvälinen asiantuntijajärjestö, joka perustettiin vuonna 1957 yhdistyneiden 

kansakuntien (UN, United Nations) toimesta kehittämään rauhanomaista ydinenergian 

käyttöä ja vastaavasti rajoittamaan ydinenergian käyttöä sotilaallisissa tarkoituksissa, kuten 

ydinaseissa. Järjestö julkaisee erilaisia turvallisuusstandardeja ja suosituksia, joilla pyritään 

minimoimaan ionisoivasta säteilystä aiheutuvat haitat sekä ihmisille että ympäristölle. 

Järjestön julkaisemat turvallisuusperusteet luovat pohjan turvallisuusvaatimuksille, joita 

tulee noudattaa ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Eri turvallisuusvaatimuksista on 

edelleen johdettu turvallisuusohjeita, jotka auttavat säteilynkäyttäjää toimimaan vaatimusten 

mukaisella tavalla. Umpilähteiden säteilysuojelun kannalta tärkeimpänä 

turvallisuusvaatimuksena on yleisten turvallisuusvaatimusten osa 3 ”Radiation Protection 

and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards”, jossa käsitellään 

vaatimukset riittävästä säteilysuojelun tasosta kaikenlaisissa altistustilanteissa. (IAEA 2014; 

IAEA 2021) 

 

Kansainvälisiä turvallisuusstandardeja luovat myös muut IAEA:n kanssa taulukossa 7 olevat 

järjestöt omalla erityisosaamisalueellaan ja osittain järjestöt toimivat yhteistyössä 

päällekkäisyyksien välttämiseksi. Esimerkiksi OECD-maiden ydinenergiajärjestön (NEA) 

ohje ”Work Management to Optimise Occupational Radiological Protection at Nuclear 

Power Plants” ohjeistaa lukijaansa hyödyntämään erilaisia työnjohdon keinoja parhaalla 

mahdollisella tavalla käytännön säteilysuojelun optimoimiseksi. Muita järjestöjä ovat muun 

muassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), kansainvälinen työjärjestö (ILO), 

Amerikan terveysjärjestö (PAHO) ja maailman terveysjärjestö (WHO). (NEA 2009, 16)   

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO, International Organization for 

Standardization) on riippumaton ei-valtiollinen toimija, joka tuottaa kansainvälisiä 

standardeja. Järjestön jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt, joita on 165 eri 

maasta. Suomea järjestössä edustaa standardoinnin keskusjärjestö (SFS). Säteilysuojeluun 
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liittyviä standardeja löytyy ISO-kirjastosta yli 100, joista erityisesti standardit 2919 ”Sealed 

radioactive sources - Ganeral requirements and classification” ja 9978 ”Sealed sources - 

leakage test methods” liittyvät umpilähteiden säteilyturvallisuuteen. (ISO 2021, SFS 2021) 

 

6.2 Säteilylainsäädäntö Suomessa 

STUK:n pyramidikaaviossa (kuva 7) esitetään säteilylainsäädäntöön liittyviä lakeja, 

asetuksia, määräyksiä ja suosituksia. Perustuslaki toimii Suomessa kaiken lainsäädännön ja 

julkisen vallan perustana, joka toimii myös täten kaiken säteilylainsäädännön pohjana. 

Sitovia vaatimuksia säteilynkäyttäjälle ovat säteilylaki, ydinenergialaki, ministeriön ja 

valtioneuvoston asetukset sekä edellä mainittujen lakien ja asetusten pohjalta annetut 

STUK:n määräykset. STUK:n julkaisemat YVL- ja VAL-ohjeet eivät sinällään ole täysin 

sitovia vaatimuksia, vaan näitä viranomaisohjeita noudattamalla luvanhaltija varmistaa 

lakien ja määräyksien mukaisen turvallisuustason. Myöskään teollisten standardien 

noudattaminen ei ole pakollista, mutta myös standardeja käytetään viranomaisen osalta 

varmistamaan, että esimerkiksi tuotteet tai palvelut täyttävät lainsäädännössä asetetun tason. 

(STUK 2021b; STUK 2021c; TUKES 2021) 

 

 

Kuva 7. Taulukko säteilylainsäädännön eri laeista, asetuksista, määräyksistä ja ohjeista (STUK 2021b) 
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6.2.1 Säteilylaki ja ydinenergialaki 

Säteilylaki uusittiin kokonaisuudessaan vuonna 2018 EU:n uuden 

säteilyturvallisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Lain tarkoituksena on ”terveyden 

suojelu säteilyn aiheuttamilta haitoilta. Lain tarkoituksena on myös ehkäistä ja vähentää 

säteilystä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja muita haittoja” (Säteilylaki 2018/859 § 1). 

Kyseistä lakia sovelletaan muutamin poikkeuksin kaikkeen säteilytoimintaan, vallitsevaan 

altistustilanteeseen ja säteilyvaaratilanteeseen. Säteilylaissa säädetään muun muassa 

säteilylähteiden osalta laaja-alaisesti näiden säteily- ja käyttöturvallisuudesta, kuten 

esimerkiksi umpilähteiden osalta radioaktiivisen aineen puoliintumisajasta, kapselin 

tiiviydestä, suojuksen ja kapselin merkinnöistä, hallussapidosta sekä käytöstä. (Säteilylaki 

2018/859) 

 

Ydinenergialain tarkoituksena on ”Ydinenergian käytön pitämiseksi yhteiskunnan 

kokonaisedun mukaisena ja erityisesti sen varmistamiseksi, että ydinenergian käyttö on 

ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista eikä edistä ydinaseiden leviämistä, säädetään 

tässä laissa ydinenergian käytön yleisistä periaatteista, ydinjätehuollon toteuttamisesta, 

ydinenergian käytön luvanvaraisuudesta ja valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomaisista 

(Ydinenergialaki 1987/990 § 1). Ydinenergialaissa ei esitetä lisäyksiä säteilysuojelullisiin 

säädöksiin, vaan kyseisen lain pykälien käsitellessä säteilysuojelullisia asioita viitataan 

säteilylakiin. Ydinenergia-alan ylin johtava ja valvova elin on työ- ja elinkeinoministeriö 

(TEM). (Ydinenergialaki 1987/990) 

 

6.2.2 STM:n ja valtioneuvoston asetukset 

Vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tehtävänä on vastata säteilylain ylimmästä 

johdosta ja ohjata väestön, työntekijöiden ja potilaiden suojelua haitalliselta säteilyltä. 

Tehtäviin kuuluu myös säteilyturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja muun ohjeistuksen 

valmistelu, säteilysuojelukysymyksiin liittyvien lausuntojen antaminen, 

säteilysuojeluasioiden kehityksen ja toimeenpanon seuraaminen sekä ohjaus. STM toteuttaa 
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tehtäväänsä muun muassa antamalla erilaisia asetuksia, jotka tarkentavat säteilylakia. 

Esimerkkinä sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018, jossa 

säädetään erilaisista altistustilanteista ja kelpoistusvaatimuksista säteilyturvallisuuden 

asiantuntijoille. Myös valtioneuvosto tarkentaa säteilylakia asetuksillaan, kuten 

valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018, jossa määritetään muun muassa 

säteilytyöntekijöiden ja muun väestön annosrajat. (STM 2021) 

 

6.2.3 STUK:n määräykset 

Säteilyturvakeskuksesta on säädetty oma laki, jonka 1 §:ssä säädetään säteilyturvakeskuksen 

tehtävä: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja 

ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja 

tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen säteilyturvakeskus” (Laki 

säteilyturvakeskuksesta 1983/1069 § 1). Pääasiallinen käytännön viranomaistoimija siis niin 

säteilysuojelussa kuin muissakin säteilylain asioissa on STM:n alainen STUK. Myös muut 

viranomaisorganisaatiot valvovat omalla erikoistumisalallaan säteilylainsäädännön 

noudattamista, kuten kunnan terveydensuojeluviranomainen talousveden radioaktiivisuutta 

ja tulli radioaktiivisten aineiden tuontia ja vientiä. (Säteilylaki 2018/859) 

 

STUK antaa määräyksensä säteilylain 859/2018 ja ydinenergialain 990/1987 nojalla. STUK 

tarkentaa määräyksillään säteily- sekä ydinenergialain säännöksiä, kuten vastaavasti STM ja 

TEM. Säteilylain sekä yhteisesti säteily- ja ydinenergialain nojalla annetut määräykset 

esitetään taulukossa 8. Yksin ydinenergialain nojalta annettuja määräyksiä ei esitetä 

taulukossa. (STUK 2021d)  
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Taulukko 8. Säteilylain nojalla annetut STUK:n määräykset (STUK 2021d) 

Määräys Säteilylain nojalla annetut määräykset (voimassa olevat) 

S/1/2018 
Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, 

arvioinnista ja seurannasta 

S2/2018 
Säteilyturvakeskuksen määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien 

varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen 

S/2/2019 
Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten 

aineiden päästöistä avolähteiden käytössä 

S/3/2019 Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta 

S/4/2019 
Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun 

optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa 

S/5/2019 
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta 

säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä 

S/6/2019 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta 

 

 

6.2.4 Viranomaisohjeet 

STUK:n voimassa olevat ohjeet ovat ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) ja valmiusohjeet 

(VAL-ohjeet). YVL-ohjeiden tehtävä on varmistaa ydinenergialain ja tähän liittyvien 

turvallisuusvaatimusten mukainen turvallisuustaso. VAL-ohjeissa esitetään suojelutoimet 

säteilyvaaratilanteissa, ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille ja kannettavien 

säteilymittarien laatu- sekä tarkastusvaatimukset. STUK:lla on myös laaja kokonaisuus 

säteilyturvallisuusohjeita (ST-ohjeet), mutta nämä muutettiin suositusluontoiseksi vuonna 

2018 säteilynlainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Suositusluontoisuudesta 

huolimatta ST-ohjeet ovat linjassa ajantasaisen lainsäädännön kanssa. (STUK 2021e) 



 47  

7 Säteilymittausjärjestelmien kalibrointityön arviointi 

Voimalaitosyksiköiden turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE) määrittävät vaatimukset 

turvallisuuden kannalta tärkeiden säteilymittausjärjestelmien ja -laitteiden 

käyttökuntoisuudelle ja määräaikaiskokeille. Turvallisuustekniset käyttöehdot pohjautuvat 

säteilyturvakeskuksen määräykseen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (STUK Y/1/2018). 

Ydinvoimalaitosta on käytettävä TTKE vaatimusten ja rajoitusten mukaisesti ja 

mahdollisista poikkeamista raportoitava STUK:lle. TTKE ehtojen mukainen kalibrointiväli 

säteilymittausjärjestelmien kanaville vaihtelee laitosyksiköstä, mittausjärjestelmästä ja 

mittauskanavasta riippuen, mutta pääasiassa eri mittakanavat tulee kalibroida 12 kuukauden 

välein, mutta myös 6 tai 24 kuukauden kalibrointiväliä käytetään. (Muistio 101782; Muistio 

OL3-0002705365) 

 

7.1 Säteilymittausjärjestelmien kalibrointityö 

Olkiluodon kolmen laitosyksikön, käytetyn polttoaineenvaraston (KPA) ja 

voimalaitosjäteluolan (VLJ) vuoksi kalibroitavia mittauskanavia on todella paljon, 

esimerkiksi OL3:lla yksissään jo yli 100 kappaletta. Pienessä osassa näistä mittauskanavia, 

kalibrointiin vaaditaan kannettavia hyvin aktiivisia kalibrointisäteilylähteitä, joiden pinta-

annosnopeus on riittävän suuri aiheuttamaan merkittäviä ekvivalenttiannoksia lyhyessä 

ajassa. Kyseisten säteilylähteiden käyttöön on tunnistettu liittyvän huomioitava 

säteilyturvallisuusriski, jos säteilylähteitä ei käytetä parhaiden säteilysuojelukäytäntöjen 

mukaan. Tämän vuoksi tässä kappaleessa arvioidaan näillä säteilylähteillä tehtävien 

kalibrointien säteilysuojelukäytäntöjä ja pyritään löytämään näistä mahdollisia 

kehityskohteita, jotta kalibrointeja tekevien henkilöiden säteilyannos olisi ALARA-

periaatteiden mukaisesti hyvin sujuvien rutiinikalibrointien ja erilaisten ongelmatilanteiden 

yhteydessä mahdollisimman pieni. 
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OL3:lla käytetään KKS-järjestelmää (Kraftwerk-Kennzeichensystem), joka on yleispätevä 

voimalaitosten välinen universaali yksilöintijärjestelmä, jossa eri tilat, laitteet, instrumentit 

ja komponentit on nimetty saman standardin mukaan. Muualla Olkiluodossa ei ole kyseistä 

järjestelmää käytössä, vaan OL1/2:lla ja KPA:lla käytetään laitostoimittajan käyttämää 

ruotsalaista merkintäjärjestelmää. Tämän vuoksi OL3:n järjestelmätunnukset eroavat 

merkittävästi OL1/2 vastaavista tunnuksista.  

 

7.1.1 NGM 203S -jalokaasumonitorit 

Molemmat järjestelmät sijaitsevat OL3:lla, joista 30KUA66CR001 on aktiivisten nesteiden 

näytteenottojärjestelmän beeta-aktiivisuuden mittauskanava ja vastaavasti 30KPL83CR001 

on kaasumaisten jätteiden käsittelyjärjestelmän beeta-aktiivisuuden mittauskanava 

viivästyslinjan jälkeen. Kummatkin järjestelmät ovat kuvan 8 mukaisia Mirion 

Technologies:in toimittamia korkean mittausalueen NGM 203S -jalokaasumonitoreja. Tosin 

kuvan 8 jalokaasumonitori ei kuitenkaan vastaa täysin kyseisiä OL3:lle asennettuja 

monitoreja, mutta pääpiirteiltään nämä ovat samanlaisia. Kuvissa 9 ja 10 on lisäksi esitetty 

molempien mittauskanavien lohkokaaviot.  

 

 

Kuva 8. NGM 203S Jalokaasumonitori (Mirion Technologies 2019a) 
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Kuva 9. 30KPL83CR001 mittauksen lohkokaavio (Areva 2013a, 3) 

 

 

Kuva 10. 30KUA66CR001 mittauksen lohkokaavio (Areva 2013b, 3) 
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Kalibroinnin radiologinen osuus tehdään syöttämällä säteilylähde TR-219 (ref. aktiivisuus 

362 MBq, Cs-137) kuljetussuojastaan kuvan 8 punaisen ympyrän osoittamaan 

huoltoreikään, josta on ennen säteilylähteen käsittelyä poistettu reiän päällä oleva lyijysuoja. 

TR-219 on täysin vastaavanlainen säteilylähde, kun liitteessä 1 esitelty TR-220. Säteilylähde 

syötetään niin pitkälle huoltoreikään kuin on mahdollista. Tämän jälkeen itse 

kalibrointimittaus tehdään tietokoneen kautta, jolloin mittausarvosta otetaan vähintään viisi 

eri mittapistettä minuutin keskiarvoa käyttäen. Järjestelmän detektorin lyijysuoja on noin 2,5 

cm paksu, joten säteilylähteen ollessa lyijysuojan sisällä kalibroinnin aikana, jää suojan 

pinta-annosnopeus melko matalaksi aktiivisesta säteilylähteestä huolimatta. Kalibroinnin 

valmistuttua säteilylähde poistetaan järjestelmän lyijysuojasta päinvastaisessa järjestyksessä 

omaan kuljetussuojaansa. (Areva JYK-134-2) 

 

7.1.2 GIM 202K -gamma-aluemonitori 

30KLK66CR001 on OL3:n päävalvomon ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmän tuloilman 

gamma-aktiivisuuden mittauskanava. Järjestelmä on säädetty mittaamaan kerma-

annosnopeutta eli mittausarvon yksikkö on poikkeuksellisesti Gy/h eikä Sv/h. Järjestelmä 

on kuvan 11 mukainen Mirion Technologies:n laajan mittausalueen GIM 202K gamma-

aluemonitori, joka koostuu prosessointiyksiköstä ja hyvin yksinkertaisesta sekä mekaanisia 

rasituksia kestävästä ionisaatiokammiosta, jolla voidaan mitata kerma-annosnopeutta tai 

ekvivalenttiannosnopeutta. Kuvassa 12 on esitetty mittauskanavan lohkokaavio. OL3:lla on 

myös useampi vastaavan tyyppinen säteilymittausjärjestelmä, joille on myös omat vastaavat 

kalibrointinsa. (Areva JYK-110-2/4) 
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Kuva 11. 30KLK66CR001 gammasäteilyn aluemonitori (Mirion Technologies 2019b) 

 

Kuva 12. 30KLK66CR001 mittauksen lohkokaavio (Areva 2020, 11) 

 

Kalibroinnin radiologinen osuus tehdään asettamalla detektorin päälle kalibroinnin 

aputyökalu, joka kiinnittyy osittain kuvassa 11 näkyviin detektorin päällä oleviin nastoihin. 

Seuraavaksi liitteessä 1 esitetty säteilylähde TR-220 (ref. aktiivisuus 361 MBq, Cs-137) 

asetetaan kuljetussuojastaan aputyökaluun, minkä jälkeen laitteella mitataan tietokonetta 

apuna käyttäen keskiarvo 10 minuutin mittauksista kokonaismittausajan ollessa yksi tunti. 

Laitteen keskusyksikkö sijaitsee eri huonetilan puolella, joten pitkästä mittausajasta ei 
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aiheudu pidempiaikaista altistusta suojaamattomalle säteilylähteelle. Mittausten jälkeen 

säteilylähde poistetaan aputyökalusta takaisin kuljetussuojaansa ja aputyökalu irrotetaan 

detektorista. (Areva JYK-110-2/4) 

 

7.1.3 GIM 209K -gamma-aluemonitori 

Y.554K901 ja -K902 sijaitsevat KPA:lla, jossa kyseisten mittauskanavien tehtävänä on 

valvoa varastointialtaiden jäähdytysveden puhdistusjärjestelmän suodattimien C1 ja C2 

gamma-aktiivisuutta. Mittauskanavat ovat kuvan 13 mukaisia Mirion Technologies:n 

toimittamia laajan mittausalueen GIM 209K gamma-aluemonitoreja, jotka koostuvat 

prosessointiyksiköstä (LPDU) ja GM-putki tyyppisestä säteilyn ilmaisimesta. Lisäksi 

kuvassa 14 on esitetty mittauskanavan lohkokaavio, joka on vastaavan mittauskanavan 

554K921 kalibrointiohjeesta. Eri laitosyksiköiden välillä on useampia vastaavanlaisia 

mittauskanavia gamma-aktiivisuuden mittauksiin. (Muistio 189635) 

 

 

Kuva 13. Y.554K901 gammasäteilyn aluemonitori (Mirion Technologies 2021) 
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Kuva 14. 554K921 mittauksen lohkokaavio, joka on vastaava kuin Y.554K901 (Muistio 105354) 

 

Kalibroinnin radiologinen osuus tehdään vetämällä detektori ohjausputkestaan ulos, jolloin 

päästään käsittelemään paljasta detektoria, joka näkyy kuvassa 13 mustana sylinterinä. 

Säteilylähde 0002/007 (ref. aktiivisuus 377 MBq, Cs-137) asetetaan tämän jälkeen 

kuljetussuojastaan kuvassa 15 näkyvään kalibrointityökaluun, jolla voidaan säätää 

säteilylähteen etäisyyttä kalibroitavaan detektoriin. Edellä mainittu säteilylähteen asennus 

tapahtuu kalibrointikohteen sivussa, koska itse kalibrointipaikka on ahtaalla ritilätasolla. 

Säteilylähteen kiinnittämisen jälkeen avustava työntekijä ojentaa kalibrointityökalun toiselle 

työntekijälle ritilätasolle, jossa detektori asetellaan kalibrointityökaluun. Tämän jälkeen 

työntekijä poistuu ritilätasolta säteilyannoksen minimoimiseksi. Lopuksi aloitetaan itse 

kalibrointimittaus, joka kestää kokonaisuudessaan noin puoli tuntia. Tarvittavien 

mittauksien jälkeen työn radiologinen osuus lopetetaan suorittamalla edellä mainitut vaiheet 

päinvastaisessa järjestyksessä. (Muistio 105354, Ståhl 2021) 
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Kuva 15. Kalibrointityökalu 131467. 

 

7.1.4 GIM 206K -gamma-aluemonitori 

30JYK15CR101 on suunniteltu OL3 suojarakennuksen sisäisen annosnopeuden 

mittaamiseen onnettomuustilanteissa ja onnettomuuden jälkeen. Järjestelmä mittaa kerma-

annosnopeutta höyrystinbunkkerien päältä eli mittauskanavan detektori sijaitsee 

suojarakennuksen yläosissa. Järjestelmä on kuvan 16 mukainen Mirion technologies:n 

korkean mittausalueen GIM 206K gamma-aluemonitori, jonka mittausalue yltää 100 

kGy/h:n. Järjestelmä koostuu prosessointiyksiköstä (LPDU) ja ionisaatiokammio 

tyyppisestä säteilyn ilmaisimesta. Kuvassa 17 esitetään mittauskanavan lohkokaavio. (Areva 

2018) 
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Kuva 16. GIM 206K gammasäteilyn aluemonitori (Mirion technologies 2019c) 

 

 

Kuva 17. 30JYK15CR101 lohkokaavio (Areva 2016, 5) 
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Järjestelmän kalibrointikokeen radiologinen osuus tehdään kiinnittämällä kalibrointituki 

detektoriin ja säteilylähteen ohjausputki kalibrointitukeen oikealle paikalleen. Seuraavaksi 

säteilylähde 002/12-A (ref. aktiivisuus 19,4 GBq, Cs-137) ajetaan kauko-ohjainlaitteella 

suojasäiliöstä säteilytysasentoon, jolloin kalibroitavalla kanavalla mitataan viiden minuutin 

keskiarvo annosnopeudesta yhden minuutin osissa. Tämän jälkeen radiologinen osuus 

lopetetaan suorittamalla edellä mainitut työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. 

Säteilylähteen korkean annosnopeuden vuoksi työssä käytetään GAM-120 

gammakuvauslaitetta, jossa säteilylähde voidaan siirtää säteilytysasentoon vain 

manuaalisella kauko-ohjainlaitteella siirtovaijerin ja -koneiston avulla. Kauko-ohjaus 

mahdollistaa laitteen käyttämisen tiloista, joissa taustasäteily ei nouse huomattavasti 

säteilylähteen ollessa säteilytysasennossa. Kalibroinnin vuoksi detektorin eteen on myös 

tehty lyijyverho minimoimaan mahdollisia altistustilanteita. (Areva OL3-JYK-110-2/2) 

 

7.2 Säteilylähteet ja näiden annosnopeudet 

Esiteltyjen OL3:n säteilymittausjärjestelmien kanavien kalibroinnissa käytetyt säteilylähteet 

TR-219 ja TR-220 ovat hyvin tyypillisiä Cs-137 umpilähteitä. Umpilähteen rakenne on 

kuvassa 5 esitellyn mukainen, mutta tässä tapauksessa lähde on kiinnitettynä muoviseen 

manipulaattoriin, joka on nähtävissä liitteen 1 kuvassa 5. Myös KPA:lla 

esimerkkikalibroinnissa käytetty säteilylähde 0002/007 on hyvin vastaavanlainen 

rakenteeltaan sekä aktiivisuudeltaan ja täten myös annosnopeudeltaan kuin edellä mainitut 

säteilylähteet. 0002/007 säteilylähteen manipulaattori tosin poikkeaa merkittävästi TR-

219/220:n vastaavasta, koska manipulaattori on metallinen ja lähde on sijoitettu 

manipulaattorissa ikään kuin läpinäkyvän muovin sisään, jolloin suora kontakti 

säteilylähteen kanssa ei ole mahdollista, vaan minimietäisyys säteilylähteeseen on aina 

vähintään noin 1 cm. Säteilylähde 002/12-A on huomattavasti aktiivisempi kuin muut edellä 

mainitut säteilylähteet. Siksi tämä eroaa myös rakenteeltaan siten, että säteilylähde on 

kiinnitetty erityisen gammakuvauslaitteen sisälle eikä tämä ole itsenäisenä helposti 

liikuteltavana säteilylähteenä kuten edellä mainitut. Taulukossa 9 esitetään sekä mitatut että 

mallinnetut annosnopeudet kyseisille säteilylähteille. 
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Taulukko 9. Mitatut ja mallinnetut annosnopeudet säteilylähteille TR-219, TR-220, 0002/007 ja 002/12-A. 

Säteilylähde 
Annosnopeus 

Säteilylähde 
Annosnopeus 

     Etäisyys [cm] Mitattu 

[mSv/h] 

Mallinnettu 

[mGy/h] 
     Etäisyys [cm] Mitattu 

[mSv/h] 

Mallinnettu 

[mGy/h] 

         

TR-219     0002/007   

     Kontakti 128 -      Kontakti - - 

     1 cm 40.2 62.9      1 cm 41.85 39.55 

     2 cm 21.25 27.1      2 cm 19.55 18.65 

     5 cm  6.37 6.34      5 cm  6.04 4.9 

     10 cm 2.04 1.79      10 cm 1.98 1.5 

     20 cm 0.6 0.48      20 cm 0.59 0.43 

     30 cm 0.31 0.22      30 cm 0.28 0.2 

     50 cm 0.12 0.08      50 cm 0.0925 0.073 

     100 cm 0.03 0.021      100 cm 0.024 0.018 

        

TR-220    002/12-A   

     Kontakti 136 -      Kontakti - - 

     1 cm 43.75 62.9      1 cm - 3870 

     2 cm 22.4 27.1      5 cm  - 357 

     5 cm  6.41 6.34      10 cm - 100 

     10 cm 2.11 1.79      20 cm - 27 

     20 cm 0.61 0.48      50 cm - 4,42 

     30 cm 0.31 0.22      100 cm - 1,12 

     50 cm 0.12 0.08      200 cm - 0,28 

     100 cm 0.031 0.021      500 cm - 0,045 

 

Mitatut arvot ovat kahden erityyppisen annosnopeusmittarin keskiarvoja, koska näiden 

mittareiden mittaustarkkuus on vain ± 30 %. Säteilylähteen 002/12-A annosnopeuksista ei 

ole tarkkaa mitattua dataa eri etäisyksittäin, koska annosnopeus nousee hyvin korkeaksi, 

jolloin mittausta ei ole järkevää toteuttaa säteilyannosten minimoimiseksi. Mallinnetut arvot 

on laskettu MicroShield Pro -laskentaohjelmalla, jolla voidaan mallintaa annosnopeuksia ja 

säteilysuojia erilaisille gammasäteilyn lähteille. Mallinnuksessa on otettu huomioon 

umpilähteiden nykyhetken aktiivisuus, joka on lähteiden iän vuoksi jo huomattavasti 

pienempi kuin lähteiden referenssiaktiivisuus. Kontaktiannosnopeuksia ei mallinnettu, 

koska näitä ei tulisi huomioida ohjelman käyttämän laskentalogiikan vuoksi, jossa alle 1 cm 

etäisyyksillä annosnopeus voi olla laskettu merkittävästi väärin. 
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7.3 Kalibrointityön erityishuomiot 

Edellä mainittujen KUA66CR001, KPL83CR001 ja KLK66CR001 mittauskanavien 

kalibrointi on nopea rutiininomainen toimenpide, jossa suojaamattoman säteilylähteen 

käsittelyaika on hyvin lyhyt. Säteilylähteiden asennuskohteet radiologisen osuuden ajaksi 

ovat kaikki hyvin luokse päästävissä sekä ympärillä on riittävästi tilaa turvallisen 

työskentelyn varmistamiseksi. Tämä vapaa tila mahdollistaa myös riittävien 

kulkualuerajauksien järjestämisen kalibrointikohteen ympärille, millä varmistetaan, että 

rutiinityön tai odotettujen ongelmatilanteiden yhteydessä muut työntekijät eivät altistu 

käytössä olleelle säteilylähteelle.  

 

KPA:lla sijaitsevien mittauskanavien 554K901/902 kalibrointipaikka on huomattavasti 

vaikeammin luokse päästävissä kuin OL3:lla tehdyt esimerkkikalibroinnit. Näitä vaikeassa 

paikassa sijaitsevia kalibrointikohteita on myös muun muassa mittauskanavat 554K903/904. 

Tämän vuoksi altistusaika suojaamattomalle säteilylähteelle kalibrointityökalussa on 

huomattavasti suurempi. Säteilylähde asennetaan ensin kalibrointityökaluun, jonka jälkeen 

se ojennetaan yläpuolella sijaitsevalle ritilätasolle, jossa toinen työntekijä ottaa tämän 

vastaan ja kiinnittää detektorin työkaluun. Tämän vuoksi kyseinen työ tulee tehdä 

tarkkaavaisesti, jotta vältytään esimerkiksi kalibrointityökalun ja säteilylähteen putoamiselta 

ritilätasolta. Edellä mainitut kalibrointipaikat ovat myös muun työturvallisuuden kannalta 

vaativia kohteita, joka vaikeuttaa edelleen kalibroinnin suorittamista ja lisää työhön 

käytettyä aikaa.  

 

JYK15CR101 eroaa muista kalibroinneista merkittävästi sekä käytetyn säteilylähteen että 

detektorin sijainnin vuoksi. Säteilylähteen kaukokäyttölaitteen takia työtä suorittavat 

henkilöt voivat välttää normaalitilanteessa kokonaan suojaamattomalle säteilylähteelle 

altistumisen suojautumalla läheisten betonirakenteiden taakse. Detektori taas sijaitsee 

höyrystinbunkkerin päällä, josta on suora näköyhteys läheisiin huonetiloihin, jonka vuoksi 

suojarakennuksen ylätiloihin tulee asettaa kulkurajoituksia säteilytyksen ajaksi tai 

vaihtoehtoisesti rakentaa paksu lyijyseinä detektorin taakse. Höyrystimien yläpuoliset tilat 

ovat myös korkean irto-osariskin aluetta, joka tulee ottaa huomioon. 
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Säteilylähteiden TR-219, TR-220 ja 0002/007 kuljetussuojat ovat hyvin vastaavanlaisia 

keskenään sekä käyttötarkoitukseensa hyviä. Säteilysuojaus kuljetuksen aikana henkilöiden 

suuntaan on riittävä ja suurempi annosnopeus kohdistuu lattiaa kohti. Kuljetussuojat ovat 

kuitenkin vielä riittävän kevyitä ja kompakteja, jotta suojan turvallinen ja tehokas käsittely 

on mahdollista. Säteilylähteellä 002/12-A ei ole varsinaista kuljetussuojaa, vaan säteilylähde 

on osa GAM-120 gammakuvauslaitetta, jonka kuva on nähtävissä liitteen 1 kuvassa 3. 

Laitteessa on tehokas säteilysuojaus, joka on osittain köyhdytettyä uraania. Säteilylähteen 

ollessa laitteen sisällä kuljetuspositiossa laitteen ulkopuolen pinta-annosnopeudet ovat hyvin 

maltillisia. 

 

7.4 Annosarviot 

Säteilysuojelun hyvien käytäntöjen mukaan kaikista säteilytyön vaiheista tehdään ennen 

työn aloitusta henkilöannosarvio, jossa tunnistetaan työn säteilyturvallisuusriskit ja 

arvioidaan karkeasti työstä aiheutuva sekä paikallinen- että kokokehoannos. Seuraavissa 

kappaleissa arvioidaan näitä säteilyannoksia sekä rutiininomaisissa työtilanteissa että 

odotetuissa ongelmatilanteissa, jotka ovat tapahtumasta riippuen hyvin epätodennäköisiä. 

Myös näiden lähteiden käyttöön liittyviä vakavia säteilyturvallisuuspoikkeamia arvioidaan, 

vaikkakin nämä tilanteet ovat äärimmäisen epätodennäköisiä. 

 

7.4.1 Työperäinen altistus 

Rutiinitöissä TR-219, TR-220 ja 0002/007 säteilylähteitä käsitellään erilaisilla 

manipulaattoreilla, jotka ovat useimmiten noin 20-40 cm pitkiä pinsettejä tai pihtejä. Lisäksi 

kaikkien kolmen säteilylähteen yhteydessä oleva oma säteilylähteen pidin tuo jo valmiiksi 

noin 10 cm lisää työskentelyetäisyyttä säteilylähteen ja käden välille. Kokonaisuudessaan 

edellä mainittu lisäetäisyys käden ja säteilylähteen välillä riittää laskemaan paikallisesti 

kädelle aiheutuvia säteilytasoja huomattavasti ja myös efektiivinen säteilyannos pienenee. 
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Tämä voidaan todeta taulukosta 9, josta nähdään, miten nopeasti annosnopeus laskee 

etäisyyden kasvaessa. 

 

Manipulaattorin käyttö kasvattaa kuitenkin suojaamattoman säteilylähteen käsittelyaikaa, 

koska tämä vaikeuttaa säteilylähteen käsittelyä, jolloin esimerkiksi säteilylähteen asennus 

kalibrointitukeen voi viivästyä useita kymmeniä sekunteja tai jopa minuutteja, jos lähde 

tulee asentaa esimerkiksi kierteille. Ilman manipulaattoria työskennellessä erityisesti 

käsittelykäden paikallisesti kokema annosnopeus kasvaa, mutta suojaamattoman 

säteilylähteen käsittelyaika lyhenee myös, koska suoraan käsin työskentely tehostaa 

merkittävästi säteilylähteen käsittelyä, jolloin lähde on nopeammin asennettu esimerkiksi 

kalibrointitukeen, joka vastaavasti pienentää efektiivistä annosta.  

 

Säteilylähteen 002/12-A käytössä henkilöannokset pysyvät normaalitilanteissa hyvin 

pieninä, koska laitetta käytetään kauko-ohjauksella paksujen betonirakenteiden takaa sekä 

merkittävän etäisyyden päästä. Mitattu annosnopeus laitteen käyttöpaikalla säteilytyksen 

aikana on ollut noin 1 µSv/h. Laitteen tehokkaan säteilysuojauksen vuoksi, laitteen 

kuljetuskaan kalibrointipaikalle ei aiheuta kuin korkeintaan muutaman mikrosievertin 

paikallisen säteilyannoksen kädelle. 

 

Taulukossa 10, 11 ja 12 on esitelty karkeasti arvioidut ihoannokset sormille sekä efektiiviset 

säteilyannokset. Kaavassa 9 ja 10 esitetään konservatiiviseen yksinkertaistettuun 

annoslaskentaan käytetyt yhtälöt. Altistusajat t ja annosnopeudet �̇� on arvioitu 

esimerkkikalibrointien ja -mittausten sekä -mallinnusten pohjalta. Laskut ovat 

konservatiivisia, koska niissä ei huomioida esimerkiksi mahdollisia suojavaatteita, jotka 

suojaavat kehoa etenkin beetasäteilyltä. Tosin tämän työn altistustilanteissa beetasäteily ei 

aiheuta merkittävää lisäsäteilyannosta gammasäteilyn lisäksi muulloin kuin 

kontaminaatiotilanteissa. Ekvivalenttiannos voidaan arvioida tietylle kudokselle T kaavalla 

9. Efektiivinen annos voidaan vastaavasti tämän jälkeen arvioida kudosten 

painostuskertoimilla wT kerrottujen ekvivalenttiannosten HT summana kaavalla 10.  
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 𝐻𝑇,𝑅 = 𝑤𝑅 ∙ 𝐷𝑇,𝑅 

𝐻𝑇,𝑅 = 𝑤𝑅 ∙ �̇�𝑇,𝑅 ∙ 𝑡 

 

(9) 

 

Jossa wR säteilyn painotuskerroin, �̇� on absorboitunut annosnopeus, t altistusaika ja HT,R 

ekvivalenttiannos. 

 

 𝐸 = 𝛴𝑤𝑇 ∙ 𝛴𝑤𝑅 ∙ �̇�𝑇,𝑅 ∙ 𝑡 (10) 

jossa ∑wt on kehon kudosten summapainotuskerroin, wR säteilyn summapainotuskerroin, �̇� 

on absorboitunut annosnopeus, t altistusaika ja E efektiivinen annos. 

 

Taulukko 10. Ihoannokset sormille sekä efektiiviset annokset kalibrointityöstä.  

Säteilylähteet TR-219 ja TR-220 0002/007 002/12-A 

Manipulaattori käytössä      

Ihoannos sormien alueella 3 µSv 7 µSv   

Efektiivinen annos 2 µSv 3 µSv   
      

Ilman manipulaattoria      

Ihoannos sormien alueella 8 µSv 6 µSv   

Efektiivinen annos 1 µSv 2 µSv   
      

Normaalityö      
Ihoannos sormien alueella     3 µSv 

Efektiivinen annos     0 µSv 

 

7.4.2 Työperäinen altistus poikkeustilanteissa 

Mahdollisia ylimääräistä säteilyaltistusta aiheuttavia tilanteita voivat olla esimerkiksi 

säteilylähteen väärinkäsittely, väärän lähteen käyttö, lähteen tahaton irtoaminen omasta 

pitimestään tai kalibrointityökalusta sekä gammakuvauslaitteen säteilylähteen juuttuminen 

kuvausasentoon. Näitä poikkeavia tilanteita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  
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Säteilylähteen väärinkäsittely on annospotentiaaliltaan merkittävä tapahtuma, joka on myös 

toisaalta hyvin epätodennäköinen, koska kaikki TVO:lla säteilylähteitä käsittelevät henkilöt 

ovat käyneet kattavat koulutukset niin itse säteilylähteistä kuin säteilysuojelusta. 

Potentiaalisin tapahtuma voisi olla välinpitämätön toiminta säteilylähteen kanssa tarkoittaen 

säteilysuojelun perusperiaatteiden (aika, suoja ja etäisyys) laiminlyömistä, josta seuraisi 

huomattavasti pidemmät altistusajat ja myös mahdollisesti suuremmat annosnopeudet 

etenkin työskennellessä ilman manipulaattoreita.  

 

Väärän säteilylähteen käyttö on mahdollista, joskin hyvin epätodennäköistä. Erityisesti 

viime vuosina entistä enemmän huomiota saaneet HU-menetelmät auttavat pienentämään 

sekaannuksia säteilylähteiden lainauksessa ja kirjanpidossa. Mikäli väärää säteilylähdettä 

päädyttäisiin syystä tai toisesta käyttämään, tämä ei kuitenkaan aiheuta merkittävää 

ylimääräistä säteilyannosta, koska aktiivisemman säteilylähteen käyttö on hyvin 

epätodennäköistä ja saman aktiivisuustason täyttävä lähde kaksinkertaistaa säteilyannoksen, 

koska työ tulisi toistaa uudelleen oikealla säteilylähteellä. 

 

Säteilylähteen tahaton irtoaminen kalibrointityökalustaan tai etenkin omasta pitimestään voi 

lisätä säteilyannoksia merkittävästi, joskin kokonaisuudessaan henkilöannokset jäävät 

edelleen pieniksi, jos työ tehdään säteilysuojelu huomioiden. Säteilylähteen irtoaminen 

kalibrointityökalustaan kasvattaa oletetusti säteilyannoksia vain vähän, koska säteilylähde 

voidaan yksinkertaisesti asettaa työkaluun takaisin tai omaan kuljetussuojaansa jos työkalu 

on vaurioitunut. Säteilylähteen irrotessa omasta pitimestään säteilyannokset ovat 

todennäköisesti huomattavasti suurempia. Tällöin esimerkiksi TR-219/220 -tapauksessa 

säteilylähde on täysin suojaamaton joka puolelta, joten jos säteilylähdettä käsitellään väärin, 

esimerkiksi ilman manipulaattoria, paikalliset säteilyannokset voivat nousta merkittäviksi 

korkean annosnopeuden vuoksi. Vastaavissa tilanteissa tulee ottaa yhteys aina 

säteilyvalvojiin, koska he voivat pienentää merkittävästi säteilylähteen huollosta syntyviä 

henkilöannoksia esimerkiksi erilaisilla manipulaattoreilla ja säteilysuojilla.  
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Käytettäessä GAM-120 -laitetta tulee huomioida, että säteilylähde voi jumittua 

säteilytysasentoon tai suojaputkeen, minkä vuoksi mentäessä takaisin kuvauspaikalle tulee 

aina ensimmäisenä varmistaa annosnopeusmittarilla, että säteilylähde on varmasti palannut 

kuljetuspositioon laitteen sisälle. Lähde voi myös irrota tai olla vain osittain säteilysuojan 

sisällä. Vastaavanlaisissa tapauksissa säteilyannokset voivat nousta nopeasti korkeiksi, 

kuten taulukon 9 mallinnetuista annosnopeuksista nähdään. Tämän vuoksi säteilyvalvoja on 

lähtökohtaisesti aina paikalla kyseisellä laitteella tehtävissä töissä. Edellä mainituissa 

poikkeamissa alue rajataan ja säteilylähde mahdollisesti suojataan, minkä jälkeen tehdään 

tarvittavat jatkotoimenpiteet. Suurin riski merkittäville säteilyannoksille on, jos työryhmään 

kuulumaton henkilö pääsee syystä tai toisesta käsiksi säteilytysasennossa olevan lähteen 

kanssa. Konservatiivinen annosarvio esitetään taulukossa 11 tilanteesta, jossa juuttunut 

säteilylähde suojataan säteilyvalvojan toimesta ja siirtolaite saadaan toimimaan tämän 

jälkeen. Tarkemmat kuvaukset arvioiduista annosnopeuksista ja altistusajoista esitetään 

taulukkoa seuraavassa kappaleessa.  

 

Taulukko 11. Säteilyannosarviot poikkeustilanteissa. 

Säteilylähteet TR-219 ja TR-220 0002/007 002/12-A 

Säteilylähteen väärinkäsittely      

Ihoannos sormien alueella 4200 µSv 2550 µSv   

Efektiivinen annos 20 µSv 35 µSv   
      

Väärä säteilylähde      

Ihoannos sormien alueella 7 µSv 13 µSv   

Efektiivinen annos 3 µSv 7 µSv   

      

Säteilylähteen irtoaminen 

omasta pitimestään      

Ihoannos sormien alueella 5000 µSv 1750 µSv   

Efektiivinen annos 10 µSv 10 µSv   
      

Säteilylähteen juuttuminen 

säteilytysasentoon      

Ihoannos sormien alueella    200 µSv 

Efektiivinen annos    100 µSv 
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Valvonta-alueella käytettävät hälyttävät elektroniset dosimetrit varottaisivat työntekijää 

korkeasta annosnopeudesta säteilylähteen 002/12-A juuttuessa säteilytysasentoon, mutta 

muiden säteilylähteiden edellä kuvatuilla tapahtumilla annosnopeuden oletetaan jäävän juuri 

hälytysrajan alapuolelle. Taulukon 11 annoslaskuissa on arvioitu, että säteilylähdettä väärin 

käsiteltäessä ihon pinta-annosnopeuden oletetaan olevan sormien alueella 30-50 mSv/h, 

muun kehon alueen keskimääräinen annosnopeus 0,2 mSv/h ja altistusajat ovat arviolta viisi 

minuuttia. Realistisesti edellä mainituista säteilylähteistä vain TR-219 ja TR-220 voisivat 

mennä keskenään sekaisin, jolloin säteilyannos kasvaisi vain kaksinkertaiseksi, koska 

kyseiset säteilylähteet ovat hyvin lähellä toisiaan malliltaan ja annosnopeudeltaan. 

Säteilylähteen irrotessa omasta pitimestään arvioidut ihon pinta-annosnopeudet kasvavat 

hieman, mutta toisaalta myös altistusaika on hieman pienempi. Ihon pinta-annosnopeus on 

säteilylähteestä vaihdellen 35-100 mSv/h, jolloin muun kehon alueen annosnopeus olisi 

edelleen noin 0,2 mSv/h ja altistusaika olisi kolme minuuttia. Säteilylähteen 002/12-A 

juuttuessa säteilytysasentoon annosarviot ovat huomattavasti epätarkempia, koska 

altistusajat ja annosnopeudet voivat vaihdella huomattavasti.    

 

7.4.3 Työperäinen ja väestön altistus vakavissa säteilyturvallisuuspoikkeamissa 

Säteilylähteisiin liittyy aina vähintäänkin teoreettinen todennäköisyys normaalitilanteesta 

eroavalle säteilyturvallisuuspoikkeamalle, joita ovat esimerkiksi säteilylähteen katoaminen 

tai tahallinen vaurioittaminen. Säteilyturvallisuuspoikkeamiin varaudutaan erilaisilla 

riskienarvioinneilla ja näiden pohjalta turvajärjestelyillä, joilla pyritään pienentämään 

tapahtumien todennäköisyys mahdollisimman pieneksi. Aktiivisudeltaan vapaarajan 

ylittävät säteilylähteet luokitellaan STUKin määräyksessä S/9/2021 aktiivisuuden, nuklidin 

sekä käyttöpaikan mukaan turvallisuustasoihin A, B ja C. Turvallisuustaso C on näistä 

matalin, johon myös lähes kaikki TVO:n umpilähteistä ja käyttöpaikoista kuuluu. Tämän 

turvallisuustason turvajärjestelyt täyttyvät selvästi. TVO:n turvallisuusluvan säteilylähteitä 

käytetään pääasiassa vain ydinvoimalaitosten valvonta-alueella, joka tehostaa 

turvajärjestelyjä edelleen esimerkiksi kattavan kulunvalvonnan vuoksi. Huolimatta laajoista 

turvajärjestelyistä ja teoreettisen pienestä tapahtumatodennäköisyydestä, tulee näihin 



 65  

poikkeamiin sekä niiden seurauksiin varautua. Tulevissa kappaleissa pyritään arvioimaan 

konservatiivisesti säteilyannoksia ja seurauksia, joita voisi syntyä erilaisissa 

säteilyturvallisuuspoikkeamissa edellä käytettyjen säteilylähteiden kanssa. Nämä 

yksinkertaistetut konservatiiviset annosarviot esitetään taulukossa 12. (STUK 2021f) 

 

Todennäköisyys tilanteelle, jossa umpilähteen suojakapselin tiiviys menetetään siten, että 

umpilähteen radioaktiivinen materiaali pääsisi vapautumaan ympäristöön tulee minimoida. 

Säteilylähteet TR-219, TR-220, 0002/007 ja 002/12-A ovat kaikki Cs-137 -umpilähteitä, 

joiden radioaktiivinen aine suojakapseleiden sisällä on keraamista cesiumkloridia, joka ei 

ole aivan niin liukoista ja leviävää kun ei-keraaminen muoto. Esimerkkejä cesium-

umpilähteiden onnettomuuksista löytyy maailmalta lukuisia. Myös Suomessa on tapahtunut 

cesium-umpilähteen suojakuoren vuoto radioaktiivista pienjätettä käsitelleessä yrityksessä, 

jonka toimitilat sijaitsivat STUKin kanssa samassa rakennuksessa. Tapahtuman seurauksena 

STUKin arvion mukaan noin kolme prosenttia umpilähteen aktiivisuudesta vapautui 

tapahtumapaikan välittömään läheisyyteen sekä tilojen ilmastointijärjestelmiin. Kyseisen 

umpilähteen aktiivisuus tapahtuma-aikaan vuonna 2016 oli noin 360 MBq, joka on melko 

lähellä edellä mainittujen lähteiden aktiivisuutta. Kyseisestä Cs-137 vuodosta ei aiheutunut 

merkittäviä terveyshaittoja, mutta säteilylähteen käsittelypaikkana ollut tila kontaminoitui. 

Dekontaminoinnista aiheutui noin yhden manmSv kokonaisannoskertymä 

dekontaminointiryhmälle sekä useita kuutiometrejä matala-aktiivista jätettä. (Otkes 2017) 

 

Vastaavanlainen umpilähteen suojakapselin tiiviyden menettäminen TVO:n umpilähteiden 

kanssa on hyvin epätodennäköistä, koska umpilähteet eivät altistu käytössä tai varastoinnissa 

merkittävästi korroosiolle, mekaaniselle rasitukselle tai lämpötilan vaihteluille. Mikäli 

suojakapseli kuitenkin vaurioituisi riittävästi eheyden menettääkseen, vuodot havaittaisiin 

oletetusti melko nopeasti, koska seurauksena olisi todennäköisesti henkilökontaminaatioita 

säteilylähteen käyttäjille, mitkä havaittaisiin valvonta-alueen henkilömonitoreissa. Koko 

umpilähteen aktiivisuuden vapautuminen on epätodennäköistä ja tällöin suojakapselin 

vauriot pitäisivät olla selkeästi silmällä nähtävissä. Todennäköisempää on, että 

aktiivisuudesta vapautuisi vain pieni osa, kuten edellä mainitussa esimerkkitapauksessa. 

Tällöin annospotentiaaliltaan vaarallisimpana ovat merkittävät henkilökontaminaatiot ja 
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dekontaminointityöt mahdollisesti prosessijärjestelmien vuoksi säteilevissä tiloissa, joka on 

tosin varsin epätodennäköistä, koska säteilylähteitä käsitellään lähes poikkeuksetta 

taustasäteilyltään matalissa huonetiloissa.  

 

Umpilähteiden tiiveys varmistetaan kattavilla säännöllisillä tarkastuksilla. Uusien 

säteilylähteiden saapuessa Olkiluotoon näille tehdään vastaanottotarkastus, beetalähteille 

suoritetaan vuototesti viiden vuoden välein, gammalähteiden vuototesti suoritetaan 

suurempien huoltojen yhteydessä ja kaikille lähteille tehdään vuototesti, mikäli on syytä 

epäillä suojakapselin tiiviyttä, jonka merkkeinä voivat olla esimerkiksi ruoste tai naarmut 

lähteen pinnoilla.  Mahdollisesti hallussa oleville korkea-aktiivisille lähteille tehdään 

vuototesti sekä muu käyttökunnon tarkastus vuosittain. Lisäksi säteilylähteiden 

vastuuhenkilöiden tulee tarkistaa sekä lähteet että näiden varastointi- ja sijoituspaikat 

vuosittain. Tarkastusväliä voidaan tihentää, jos säteilylähde altistuu erityisen korkealle 

kosteuden tai lämpötilan vaihtelulle. (Muistio 104078) 

 

Hyvin räikeä säteilysuojelun vaatimusten ja ohjeiden vastainen toiminta säteilylähteiden 

kanssa voi aiheuttaa merkittäviä säteilyannoksia, etenkin paikalliset säteilyannokset voivat 

nousta suuriksi. Kappaleessa 7.4.2 käsitelty ajallisesti välinpitämätön työskentely 

säteilylähteen kanssa on huomattavasti todennäköisempää kuin tässä kappaleessa esitellyt 

skenaariot, joilla on lähinnä teoreettinen tapahtumatodennäköisyys. Yksi skenaario voisi olla 

säteilylähteen kuljettaminen ilman minkäänlaista kuljetussuojaa, jolloin paikalliset 

säteilyannokset sekä myös efektiiviset annokset voivat nousta suuriksi. Kuljetettaessa 

esimerkiksi vyötärötaskussa edellä mainittuja säteilylähteitä annosnopeus ei olisi 

elektronisen dosimetrin kohdalla riittävän suuri aiheuttamaan tämän hälytystä, jolloin 

henkilö voisi teoriassa huomaamattaan altistaa reitensä altistusajasta riippuen merkittävälle 

paikalliselle säteilyannokselle. Kynnysraja paikallisen deterministisen terveyshaitan 

esiintymiselle on varsin suuri. Esimerkiksi ensimmäinen merkki ihon altistumisesta 

säteilylle on eryteema eli ihon punoitus, joka vaatii vähintään 2 Gy säteilyannoksen (Paile 

2002, 57). Tämän ihoannosrajan ylittämiseksi edellä mainittuja säteilylähteitä tulisi säilyttää 

taskussa vähintään 40 tuntia, kun säteilylähteen annosnopeudeksi iholla arvioidaan 50 

mSv/h. Varsinaiset deterministiset terveyshaitat ovat siis vielä näillä kolmella lähteellä pois 
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suljettuja, mutta lähteiden annosnopeus on selvästi riittävän suuri aiheuttamaan merkittäviä 

paikallisia säteilyannoksia, jos lähteen kanssa ei työskennellä asianmukaisesti.  

 

Vastaavaan säteilylähteen väärinkäsittelyyn voidaan päätyä myös henkilön, joka ei tunne 

säteilylähteitä tai -vaaramerkintöjä, löytäessä hylätyn säteilylähteen ja ottaessa tämän 

mukaan esimerkiksi kotiinsa. Tämä skenaario on myös äärimmäisen epätodennäköinen, 

koska säteilylähteitä valvotaan tarkkaan ja näistä pidetään kirjaa sekä säteilylähteiden 

käyttäjät ovat käyneet kattavat koulutukset. Lisäksi kaikki valvonta-alueella työskentelevät 

henkilöt ovat käyneet vähintään säteilysuojelun peruskoulutuksen, joten 

säteilyvaaramerkintöjen odotetaan olevan ehdottoman tuttuja näille työntekijöille. 

Laitosalueen ulkopuolisissa kalibrointitöissä on hyvin pieni riski, että säteilylähde voisi 

päätyä ulkopuolisten henkilöiden haltuun tai henkilöt muuten altistua. Tämä voisi johtaa 

näiden henkilöiden osalta merkittäviin säteilyannoksiin etenkin, jos umpilähteen tiiveyttä 

vahingoitetaan. Todennäköisyys tälle on äärimmäisen pieni, koska erilaisten 

turvajärjestelyiden vuoksi riski koko tapahtumalle voidaan sulkea lähes kokonaan pois.  

 

Säteilylähde voidaan myös anastaa tietoisesti, mutta tämäkin on edellä mainituista syistä 

hyvin epätodennäköistä. Lisäksi säteilylähteen vieminen salassa ulos valvonta-alueelta tai 

ydinvoimalaitosalueelta on lähes mahdotonta kattavien turvajärjestelyiden vuoksi. 

Säteilylähteen tahallisesta vahingoittamisesta aiheutuisi todennäköisesti merkittäviä 

henkilökontaminaatioita, jotka tässäkin tapauksessa näkyisivät viimeistään valvonta-alueen 

henkilömonitoreissa, jolloin käynnistettäisiin asianmukaiset säteilysuojelutoimet, joilla 

rajattaisiin kontaminaation leviäminen ja aloitettaisiin tarvittavat dekontaminointityöt. 

Näiden tapahtumien säteilyannoksia on hyvin vaikea arvioida, koska erilaisia muuttujia 

tapahtumissa on lukuisia, mutta oletetusti tapahtumat johtaisivat korkeisiin säteilyannoksiin. 

Myös vakavat henkilökontaminaatiot kasvattaisivat ihoannoksia, koska Cs-137 

radioaktiviinen hajoaminen tapahtuu ensin beeta-miinus-hajoamalla Ba-137:ksi, joka vasta 

emittoi omassa radioaktiivisessa hajoamisessaan yleisesti vain cesiumiin yhdistettyä 662 

keV gammasäteilyä. Maailmalla säteilylähteiden varkauksia on tapahtunut lukuisia ja jos 

säteilylähdettä säilytetään suojaamattomana henkilön kodin oleskelutiloissa johtaa tämä ajan 

saatossa suuriin henkilöannoksiin. Vastaavanlaisia tapahtumia ei tosin ole ikinä raportoitu 
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Suomesta ja todennäköisyyttä vastaaville tapahtumille tulevaisuudessa voidaan pitää 

pienenä.  

 

Suojakapselin vuodosta aiheutuvaa annosta on arvioitu jo muualla sattuneiden 

esimerkkitapausten perusteella sekä Varskin 4 -laskentaohjelmistolla, jota käytetään 

ihokontaminaation aiheuttaman säteilyannoksen arviointiin. Oletuksena käytettiin 10 

kBq/cm2 kontaminaatiota kämmenellä 10 cm2 alueella ja yhden tunnin altistusaikaa kaikille 

säteilylähteille. Räikeän väärinkäsittelyn altistusajan oletuksena käytettiin puolikkaan 

työpäivän pituutta eli neljää tuntia, ihon pinta-annosnopeutena 25-50 mSv/h ja muun kehon 

alueen kokemana annosnopeutena 0,15-0,2 mSv/h. Anastustilanteen annosarviossa 

käytettiin kahden kuukauden altistusaikaa, koska säteilylähdettä säilytetään pahimmillaan 

henkilön kotona oleskelutiloissa ja lisäksi säteilylähteen arvioitiin olevan yhteensä 10 tunnin 

ajan henkilön kädessä, jolloin iholla pinta-annosnopeus voi olla jopa 3 Sv/h aktiivisimmalla 

002/12-A säteilylähteellä. Vastaavia esimerkkionnettomuuksia on sattunut maailmalla 

useita. Näiden vakavien säteilyturvallisuuspoikkeamien annosarviot esitetään taulukossa 12.  

 

Taulukko 12. Säteilyannosarviot vakavissa säteilyturvallisuuspoikkeamissa. 

Säteilylähteet TR-219 ja TR-220 0002/007 002/12-A 

Suojakapselin vuotaminen      

Ihoannos sormien alueella < 15 mSv < 15 mSv < 15 mSv 

Efektiivinen annos < 1 mSv < 1 mSv < 1 mSv 
      

Räikeä väärinkäsittely (säilytys 

taskussa 4h) 
  

   

Ihoannos reiden alueella 200 mSv 100 mSv - 

Efektiivinen annos 0,8 mSv 0,6 mSv - 

      

Tahallinen säteilylähteen 

vahingoittaminen tai anastaminen      

Ihoannos sormien alueella < 750 mSv < 450 mSv > 30 Sv 

Efektiivinen annos < 150 mSv < 150 mSv > 4 Sv 
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7.5 Säteilyannosrajat 

Taulukoista 10-12 nähdään, että kaikilla neljällä säteilylähteellä taulukon 12 äärimmäisen 

epätodennäköiset alkutapahtumat, kuten suojakapselin vuotaminen ja väärinkäsittely eivät 

johda säteilytyöntekijällä todennäköisesti vuosittaisten annosrajojen ylittymiseen. 

Rutiininomaisessa kalibrointityössä sekä ekvivalentti että efektiiviset annokset jäävät 

pieniksi. Poikkeustilanteissa etenkin sormien ihoalueen ekvivalenttiannokset voivat nousta 

huomattavasti korkeammiksi, mutta tällöinkin nämä jäävät arvion mukaan alle 5 mSv. 

Taulukosta 13 voidaan todeta, että ekvivalentti annos jää tällöinkin vielä alle prosenttiin 

säteilytyöntekijän vuosittaisesta annosrajasta. Huomioiden säteilyannosarvioiden hyvin 

konservatiivisen luonteen ja näiden tapahtumien epätodennäköisyyden voidaan todeta, että 

erillisen sormiannosmittarin käyttö näissä kalibroinneissa ei ole tarpeellista, koska 

kuukausittaisen sormiannoksen kirjauskynnyksen 1 mSv/kk ylittymistä voidaan pitää 

epätodennäköisenä (STUK 2019a). Edellä mainitut kalibroinnit lisäksi jakautuvat 

useammalle kuukaudelle, joka edelleen alentaa kirjauskynnyksen ylittävän annoksen 

todennäköisyyttä. Lisäksi näistä kalibroinneista on aikaisempaa sormiannosdataa. Keväällä 

2020 käytettiin vastaavien kalibrointien aikana sormiannosmittaria ja tällöin sormiannokset 

jäivät alle kirjauskynnyksen siitä huolimatta, että samalla sormiannosmittarilla suoritettiin 

useampi kalibrointi.  

 

Toisaalta väestön ja siihen rinnastettavan työntekijän sekä säteilytyöntekijän annosrajat 

ylittyvät todennäköisesti moninkertaisesti näiden säteilylähteiden päätyessä väestön haltuun. 

Vastaavasti myös lähes olemattoman pienen todennäköisyyden omaava tapahtuma, jossa 

säteilylähde 002/12-A päätyisi väestön haltuun voisi pahimmillaan johtaa hyvin vaikeisiin 

deterministisiin sekä stokastisiin terveysvaikutuksiin, jotka pahimmillaan johtavat vaikeisiin 

paikallisiin kudosvaurioihin ja jopa kuolemaan vauriosta riippuen. Sekä säteilytyöntekijän 

että väestön ja tähän rinnastuvan työntekijän vuosittaiset annosrajat esitetään taulukoissa 13 

ja 14. 
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Taulukko 13. Säteilytyöntekijän annosrajat (Valtioneuvoston asetus 1034/2018) 

Vuosittaiset säteilytyöntekijän annosrajat 

Efektiivinen annos ≤ 20 mSv 

Silmän mykiön ekvivalenttiannos 
Viiden peräkkäisen vuoden summa ≤ 100 mSv 

Yksittäisenä vuonna ≤ 50 mSv 

Ihon ekvivalenttiannos eniten 

altistuneella yhden neliösenttimetrin 

suureisella ihoalueella keskimääräisenä 

annoksena 

≤ 500 mSv 

Käsien, käsivarsien, jalkaterien ja 

nilkkojen ekvivalenttiannos 
≤ 500 mSv 

 

Taulukko 14. Väestön ja siihen rinnastuvan työntekijän annosrajat (Valtioneuvoston asetus 1034/2018) 

Vuosittaiset väestön ja siihen rinnastuvan työntekijän annosrajat 

Efektiivinen annos ≤ 1 mSv 

Silmän mykiön ekvivalenttiannos  ≤ 15 mSv 

 
Ihon ekvivalenttiannos eniten 

altistuneella yhden neliösenttimetrin 

suureisella ihoalueella keskimääräisenä 

annoksena 

≤ 50 mSv  
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8 Umpilähteiden päästöarvio tulipalotilanteessa 

Tässä kappaleessa arvioidaan OL3:n umpilähteiden tulipalokestävyyttä ja näistä tilanteista 

aiheutuvia säteilyturvallisuusriskejä, koska erilaiset tulipaloskenaariot aiheuttavat 

merkittävän riskin umpilähteiden eheyden menettämiselle ja näiden säteilysuojien 

vaurioitumiselle, mikä voi mahdollisesti johtaa pahimmillaan radioaktiiviseen päästöön sekä 

merkittäviin henkilöannoksiin.   

 

8.1 Tulipalot ja palontorjunta Olkiluodossa 

Umpilähteiden kokemaa lämpötilaa tulipalotilanteessa on vaikea määrittää, koska lämpötila 

vaihtelee paljon polttoaineen ja hapen määrän mukaan. Tulipalon voidaan kuitenkin 

karkeasti arvioida saavuttavan teollisuusympäristössä noin 1000 °C lämpötilan (Buchanan 

& Abu 2017). Todennäköisesti tosin suuri osa umpilähteistä ei kokisi näin korkeaa 

lämpötilaa, koska esimerkiksi säteilylähdevarastolla umpilähteet on varastoitu huoneen 

alaosassa, jossa ei ole juurikaan palavaa materiaalia ja kuumat savukaasut muodostuvat 

lähtökohtaisesti huonetilojen yläosiin. Hyvin pientä paikallista tulipaloa lukuun ottamatta 

tulipalon todennäköisyys on varsin pieni ydinlaitoksilla, koska näiltä edellytetään hyvin 

kattavia palotorjunnan keinoja, joita esitetään seuraavassa kappaleessa.  

 

STUK:n ohje YVL B.8 määrittää tarkkaan Suomessa ydinlaitoksilta vaaditut palotorjunnan 

suunnittelun ja toteutuksen kriteerit suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheen aikana 

(STUK 2019b). Ohjeessa määritetään muun muassa, että palontorjunnan on perustuttava 

syvyyspuolustusperiaatteeseen, jonka osat ovat: 

a) Palon syttymisen estäminen, joka toteutetaan käyttämällä luokan P1 ehdot täyttäviä 

rakennusmateriaaleja, suojaamalla ja valvomalla erityisen paloriskin aiheuttavia 

laitteita, palokuormien minimoinnilla sekä erityistä paloriskiä aiheuttavien töiden 

valvonnalla, ohjeistuksella ja työntekijöiden paloturvallisuuskoulutuksilla.  
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b) Palon havainnointi ja sammutus nopeasti, joka toteutetaan koko ydinlaitoksen 

kattavalla paloilmoitinjärjestelmällä, erityisen paloriskin laitteiden kiinteillä 

sammutusjärjestelmillä, kaikkien erityistä palovaaraa aiheuttavien töiden 

palontorjunnalla ja ydinlaitokselta vaaditulla omalla laitospalokunnalla. 

c) Palon kehittymisen ja leviämisen estäminen, joka tulee toteuttaa luotettavien keinoin, 

joita ovat muun muassa eri turvallisuuslohkojen ja rakennusten paloerottelu, erilaiset 

palosuojaukset, ilmanvaihdon pysäyttäminen tai ohjaaminen siten, että hapen saantia 

voidaan rajoittaa ja savukaasuja ohjata savun leviämisen estämiseksi ja 

poistamiseksi. 

d) Palon vaikutusten rajoittaminen siten, että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa 

luotettavasti palon vaikutuksista huolimatta. 

 

8.2 Umpilähteiden tulipalon kestävyys 

Kansainvälinen standardi ISO-2919 Radilogical protection – Sealed radioactive sources – 

General requirements and classification kuvaa luokittelujärjestelmän umpilähteiden 

erilaisille fyysisille ominaisuuksille, joihin kuuluu muun muassa yhtenä kategoriana 

lämpötilatesti, jolla voidaan kuvata umpilähteen suojakapselin tulipalokestävyyttä. 

Standardin mukainen ISO-koodi on muotoa, jossa ensimmäisenä on ISO/ -merkintä, joka 

viittaa standardiin. Seuraavaksi on kaksi numeroa, jotka kuvaavat standardin 

hyväksymisvuotta. Tätä seuraa kirjain C tai E, joka kuvaa ylittääkö umpilähteen aktiivisuus 

tietyn rajan. Tämän perään tulee viisi numeroa, jotka kuvaavat umpilähteiden kestävyyttä 

lämpötila-, ulkoinen paine-, törmäys-, tärinä- ja puhkaisukokeessa. Tapauksissa, joissa on 

tarpeellista perässä voi olla vielä sulkeissa numero, joka kuvaa umpilähteen kestävyyttä 

vääntökokeessa. Esimerkiksi umpilähteen TR-220 ISO-standardin mukainen 

luokittelukoodi on ISO/12/C66646, jolloin suojakapseli kestää ehjänä vähintään 800 °C 

lämpötilan yhden tunnin ajan, 170 MPa ulkoista painetta, 20 kg painon putoamisen yhden 

metrin korkeudelta tai vastaavan energian, ja niin edelleen. (ISO-2919; Eckert & Ziegler 

2011). ISO-standardin mukaisen luokittelukoodin eri luokat on kuvattu taulukossa 15.  
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Taulukko 15. ISO-2919 mukaiset luokat umpilähteiden fyysisille ominaisuuksille (ISO-2919) 

 

 

Tulipalon kannalta näistä luokista tärkeimpinä ovat kolme ensimmäistä: lämpötila, ulkoinen 

paine ja törmäysenergia. Lämpötilaluokan avulla voidaan arvioida umpilähteen kestävyyttä 

korkeita lämpötiloja vastaan ja ulkoinen paine sekä törmäysenergia kuvaavat umpilähteen 

fyysistä kestävyyttä umpilähteen pudotessa korkealta tai kokiessa muuta mekaanista 

rasitusta tulipalon vuoksi.  
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8.2.1 Säteilysuojat 

Useimpien umpilähteiden kuljetus- ja varastointisuojien pääasiallinen säteilyä absorboiva 

osa on lyijyä, mutta myös muita materiaaleja käytetään, kuten esimerkiksi terästä ja 

köyhdytettyä uraania. Neutronilähteiden suojaamiseen käytetään myös lukusia muita 

materiaaleja. Lyijyn alhainen 327 °C sulamispiste on ongelmallinen korkeiden lämpötilojen 

kannalta, minkä vuoksi näiden voidaan olettaa todennäköisesti sulavan tulipalossa. 

Teräksellä ja köyhdytetyllä uraanilla on vastaavasti huomattavasti korkeampi sulamispiste, 

joka on teräkselle noin 1500 °C ja köyhdytetylle uraanille noin 1130 °C. TVO:n 

turvallisuusluvan selvästi aktiivisimman liikuteltavan umpilähteen GAM-120 

gammakuvauslaitteen säteilysuojaus on toteutettu teräksisellä ulkokuorella, joka on 

sisäpuolelta köyhdytettyä uraania. Tällaisen säteilysuojan sulamista tulipalossa voidaan 

pitää hyvin epätodennäköisenä. Neutronilähteiden suojaukseen käytettyjen materiaalien 

palonkestävyysominaisuudet vaihtelevat merkittävästi eri materiaalien välillä. Muun muassa 

parafiini ja polyeteeni palavat melko alhaisilla lämpötiloilla, mutta näiden syttyvyyttä 

voidaan muuttaa esimerkiksi erilaisilla palonsuoja-aineilla. Kyseisillä materiaaleilla on 

myös alhainen sulamislämpötila, kuten esimerkiksi polyeteenillä noin 130 °C. JKT-

järjestelmän kalibrointilähteen nykyisen varastointisuojan säteilysuojaus on 

palosuojaamatonta polyeteeniä, joten tämän suojauksen voidaan odottaa todennäköisesti 

sulavan ja jopa palavan tulipalossa. (IAEA 2012; Thyer et al. 2000) 

 

8.2.2 Suojakapselit 

Valtaosa gammasäteilylähteiden suojakapseleista on ruostumatonta terästä, koska näillä on 

usein mekaanisen kuormituksen, lämpötilan ja korroosion keston, hitsattavuuden ja muun 

työstettävyyden kokonaisuuden kannalta selvästi parhaat ominaisuudet. Yleisimmin 

suojakapselin materiaalina käytetään austeniittisen ruostumattoman teräksen laatuja, koska 

näillä on paras korroosion kesto. Yleisimmät suojakapselien teräksen laadut ovat AISI 316L, 

316, 304, 321 ja 347. Muita suojakapseleissa käytettyjä materiaaleja ovat muun muassa 

alumiini, titaani, platina, zirkonium, beryllium, lasi ja muovi, mutta näistä selvästi 

yleisimpänä alumiini ja titaani. Näiden materiaalien ominaisuudet vaihtelevat paljon 
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keskenään, mutta suurin osa näistä omaa hyvät kemialliset ja lämpötekniset ominaisuudet 

tulipalon kestävyyttä koskien, mutta esimerkiksi alumiinilla on varsin alhainen sulamispiste 

(660 °C) ja titaani voi syttyä palamaan jopa alle 1000 °C lämpötiloilla titaanin ollessa ohuena 

kalvona. Suojakapseli voi vaurioitua myös korkean sisäisen paineen vuoksi, joka on peräisin 

kapselin sisällä olevista kaasuista ja näiden lämpölaajenemisesta. Suojakapselin hajoaminen 

sisäisen paineen vuoksi on kuitenkin epätodennäköistä ilman muita mekaanisia 

ominaisuuksia heikentäviä vaurioita. Thyer et al. julkaisemassa umpilähteisiin liittyvässä 

tutkimuksessa päädyttiin taulukon 16 mukaisiin tuloksiin suojakapselin kestävyydestä 

tulipalossa. (IAEA 2012, 14-16; Thyer et al. 2000, 7-10) 

 

Taulukko 16. Umpilähteen suojakapselin tulipalon kestävyys (muokattu lähteestä: Thyer et al. 2000) 

Suojakapselin tai 

säteilyikkunan 

materiaali 

Materiaalin 

palaminen tai 

sulaminen  

Todennäköisyys 

suojakapselin eheyden 

menettämiselle 

316 laadun 

ruostumaton teräs 
Ei kumpaakaan 

Alhainen jos kapselilla ISO-

2919 standardin mukainen 

luokka 6 lämpötilatestille 

Titaani 
Palaa jos materiaali 

hyvin ohuena kalvona 

Pettää jos materiaali on 

ohuena kalvona 

Beryllium 
Hapettuu nopeasti yli 

800 °C lämpötiloilla 

Voi pettää jos materiaali 

ohuena kalvona 

Alumiini 
Sulaa (sulamispiste 

660 °C) 
Pettää 

 

 

8.2.3 Suojakapselien sisäisen radioaktiivisen aineen käyttäytyminen 

Umpilähteen radioaktiivisen aineen kemiallinen ja fyysinen muoto suojakapselin sisällä 

vaihtelee merkittävästi radionuklidista riippuen. Aine voi olla siis esimerkiksi metallina, 

erilaisina yhdisteinä, keraamisessa muodossa tai kaasuna. Myös kappaleessa 5.1 sivuttiin 

aihetta. Suojakuoren eheyden pettäessä radioaktiivisen aineen leviämisaste kuoren 

ulkopuolelle on pitkälti kiinni aineen edellä mainituista kemiallisista ja fyysisistä 

ominaisuuksista. Metallisten aineiden ongelmana on hapettuminen korkeilla lämpötiloilla ja 



 76  

kaikki metallit syttyvät palamaan lämpötilasta riippuen, joka tosin vaatii metallilta 

tapahtuakseen pölymäisen tai hyvin ohuen kalvomaisen koostumuksen. Vanhemmissa 

säteilylähteissä, joissa esimerkiksi cesiumkloridia ei ole muutettu keraamiseen muotoon, 

tämän sulamispiste on vain 646 °C. Uudemmissa ja korkea-aktiivisimmissa lähteissä ei-

metallinen radioaktiivinen aine on usein keraamisessa muodossa, jolla saavutetaan 

huomattavasti paremmat ominaisuudet aineen liukenevuudelle ja leviävyydelle. Useimmilla 

aineilla on melko stabiilit ominaisuudet korkeassa lämpötilassa, mutta ongelmallisimmat 

ominaisuudet ovat metallisilla suoloilla, jotka ovat hyvin korrodoivia ja voivat tuottaa 

lämmetessään erilaisia kaasuja suojakuoren sisälle aiheuttaen merkittävää sisäistä paineen 

nousua, kuten myös alfahajoamisessa syntyvä helium. (IAEA 2012; Thyer et al. 2000)  

 

8.3 Päästöarvio 

Tulipalon riittävän korkea lämpötila aiheuttaa ensimmäisenä lyijy- ja 

polyeteenisäteilysuojien sulamisen, joka vastaavasti nostaa annosnopeuksia 

säteilylähdevaraston välittömässä läheisyydessä. Annosnopeudet pysyisivät kuitenkin 

edelleen siedettävällä tasolla siitä huolimatta, että kaikki lyijy- ja polyeteenisäteilysuojat 

vaurioituisivat, koska OL3 säteilylähdelähdevaraston selvästi korkeimman ulkoisen 

annospotentiaalin omaavaa GAM-120:tä voidaan pitää täysin tulipalonkestävänä. 

Säteilysuojien merkittävästi vaurioiduttua, konservatiivisesti arvioitu annosnopeuden 

yleistaso säteilylähdevarastolla olisi noin 0,5 mSv/h, mutta paikalliset 

maksimiannosnopeudet säteilylähteiden pinnoilta ovat paikoittain huomattavasti 

korkeammat. Lisäksi neutronisäteilylähteen nykyinen polyeteeninen säteilysuoja lisää 

merkittävästi huonetilan palokuormaa, jolla on vaikutus huoneen tulipalossa kokemaan 

lämpötilaan, koska huoneessa ei ole juurikaan muuta merkittävää palokuormaa.  

 

OL3-säteilylähdevarastolla selvästi aktiivisimpien umpilähteiden suojakapselit ovat kaikki 

ISO 2919 standardin mukaisessa lämpötilan kestoluokassa 6, jolloin näiden suojakapselien 

voidaan olettaa säilyvän ehjänä tulipalosta. Nämä suojakapselit sisältävät lähes 99,97 

prosenttia säteilylähdevaraston kokonaisaktiivisuudesta, jolloin tulipalossa mahdollisesti 

pettävien suojakapselien yhteenlaskettu kokonaisaktiivisuus on vastaavasti noin 17 MBq. 
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Vuonna 2020 Olkiluodon laitosyksiköiden yhteenlasketut radioaktiiviset päästöt ilmaan 

olivat noin 2 TBq ja veteen 1,55 TBq (TVO 2021, 21-22).  Näiden päästöjen nuklidijakaumat 

ovat hyvin erityyppisiä verrattuna keskimääräiseen umpilähteeseen, mutta siitä huolimatta 

voidaan todeta, että umpilähteistä mahdollisesti vapautuva 17 MBq:n aktiivisuus on varsin 

maltillinen. Lisäksi suurin osa tästä aktiivisuudesta jää varastointikaapin sisäpuolelle eikä 

leviä ilmaan tai ympäröiviin tiloihin, joten merkittävä päästö lähdevaraston ulkopuolelle on 

hyvin epätodennäköinen.  
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9 Säteilysuojien MCNP -mallinnus 

TVO:n säteilysuojeluorganisaatio on tunnistanut taulukossa 6 ja liitteen 1 kuvassa 2 esitellyn 

JKT-järjestelmän kalibrointilähteen nykyiseen kuljetus- ja varastointisäteilysuojaan liittyviä 

ongelmia, joita ovat muuan muassa riittävä neutronisäteilyn suojaus sekä tämänhetkinen 

suojan suuri fyysinen koko, joka rajoittaa OL3:n säteilylähdevaraston tehokasta tilankäyttöä. 

Tässä kappaleessa esitetään MCNP-mallinnuksen tuloksia erilaisille suojausmateriaaleille 

sekä näiden dimensioille, joiden pohjalta tilataan uusi optimoitu kuljetus- ja 

varastointisäteilysuoja. 

 

9.1 Monte Carlo -menetelmä 

Monte Carlo menetelmä pohjautuu suureen määrään yksittäisiä mallinnuksia, joissa 

hyödynnetään satunnaislukuja ja tilastollista dataa. Menetelmän mukaista satunnaisotoksia 

hyödyntävää laskentaa on tehty jo 1700-luvulla, mutta menetelmän varsinaisen nimen kehitti 

Stanislaw Ulam 1940-luvulla työskennellessään Los Alamosin Kansallisessa Laboratoriossa 

(LANL) ensimmäisten ydinaseiden kehityksen parissa, jolloin tietokoneiden kehityksen 

myötä menetelmän käytännön sovellukset tulivat mahdolliseksi. Monte Carlo -menetelmän 

nimi pohjautuu Monacolaiseen kasinoon, joka kuvastaakin hyvin menetelmän 

satunnaisotoksiin ja todennäköisyyksiin perustuvaa luonnetta. Tietokoneiden laskentatehon 

edelleen kehittyessä Monte Carlo -menetelmää hyödynnetään nykyään laaja-alaisesti myös 

muissa kuin ydinfysiikan sovelluksissa. (Metropolis 1987) 

 

Erityisen hyvin menetelmä soveltuu erilaisten stokastisten prosessien mallintamiseen, kuten 

esimerkiksi neutronien liikkumiseen väliaineessa. Tämänlainen ongelma voidaan mallintaa 

simuloimalla suuri määrä yksittäisiä neutronihistorioita, joissa neutronia seurataan halutussa 

geometriassa ja väliaineessa aina tämän synnystä lopulliseen absorptioon tai geometriasta 

ulos kulkeutumiseen saakka. Simuloinnin eri vaiheissa hyödynnetään tunnettuja 

todennäköisyysjakaumia ja satunnaislukuja. Tarkasteltavasta ongelmasta saadaan 
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approksimaatio yhdistämällä yksittäiset neutronihistoriat, joita tulee olla huomattavan paljon 

approksimaation tilastollisen epävarmuuden minimoimiseksi. Kuvassa 18 esitetään 

esimerkki Monte Carlo -simulaation yksi neutronihistoria fissioituvassa materiaalissa. 

(Leppänen 2021) 

 

Tarkasteltava neutronihistoria 
 

1. Neutronin sironta ja fotonin 

emittoituminen 

2. Fissio ja fotonin emittoituminen 

3. Neutronin kaappaus 

4. Neutronin vuoto 

5. Fotonin sironta 

6. Fotonin vuoto 

7. Fotonin kaappaus 

 

 

 

 
Kuva 18. Esimerkki Monte Carlo -simulaation yhdestä neutronihistoriasta fissioituvassa materiaalissa 

(muokattu kohteesta: X-5 Monte Carlo Team 2003, 1-3) 

 

Säteilysuojelussa Monte Carlo -menetelmää voidaan hyödyntää muun muassa monissa 

partikkelien kulkeutumismallinnuksissa, joissa menetelmän avulla saadaan huomattavan 

tarkkoja tuloksia, mutta haittapuolena on suuri tietokoneelta vaadittu laskuteho ja tulosten 

stokastinen luonne. Menetelmässä ratkaistavaa ongelmaa lähestytään kerrallaan esimerkiksi 

yhden neutronin näkökulmasta, jolloin vältytään determinististen menetelmien mukaiselta 

neutronivuon mallintamiselta, joka vaatii monimutkaisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisua, 

kuten vuon integrointia tilan, energian ja ajan yli. (X-5 Monte Carlo Team 2013) 
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9.2 MCNP 6.2 

MCNP 6.2 (Monte Carlo N-Particle Transport Code) on Yhdysvalloissa kehitetty Monte 

Carlo -menetelmään perustuva yleiskäyttöinen, jatkuva energinen ja aikariippuva säteilyn 

kulkeutumiskoodi, jolla voidaan mallintaa neutroni-, fotoni- ja elektronisäteilyä tai näiden 

yhdistelmän käyttäytymistä käyttäjän määrittelemissä kolmiulotteisissa geometrioissa. 

Ohjelmiston sovelluskohteita löytyy laaja-alaisesti eri ydintekniikan osa-alueilta, kuten 

säteilysuojelusta ja -turvallisuudesta, radiografiasta, lääketieteestä, reaktorifysiikasta, 

säteilyilmaisimien suunnittelusta ja ydinjätteen käsittelystä. Ohjelmiston on kehittänyt 

LANL ja viimeisin ohjelmiston versio on vuonna 2018 julkaistu MCNP 6.2. (LANL 2021)  

 

9.3 Mallinnus 

JKT-järjestelmän mallinnettava 241AmBe -neutronisäteilylähde on esitelty liitteen yksi 

kuvassa kaksi. Tämän umpilähteen alfa-aktiivinen sisäosa on amerikiumdioksidia, jonka 

amerikium hajoaa yhtälön 11 mukaisesti. Amerikiumin radioaktiivisessa hajoamisessa 

syntyy myös alfahiukkasten lisäksi matalaenergistä gammasäteilyä, joten 241AmBe -

säteilylähde ei ole puhdas neutronisäteilylähde. Alfahiukkaset absorboituvat yhtälön 12 

mukaisesti berylliumiin, jolloin muodostuu virittynyt 12C* -atomi ja neutroni. Virittynyt 

hiiliydin hajoaa edelleen emittoimalla 4,4 MeV fotonin, mutta koska alfahajoamisten suhde 

emittoituvaa neutronisäteilyä kohden on hyvin korkea, matalaenergiset fotonit dominoivat 

241AmBe -neutronisäteilylähteestä emittoituvaa gammasäteilyä. (Vega-Carrillo 2001) 

 

 A 
241 → Np 

237 + α + γ (11) 

 α + Be 
9 → C∗

 
12 + n (12) 

 

Amerikiumoksidi ja beryllium-jauhe ovat homogeenisena seoksena kaksinkertaisen 

terässuojakuoren sisällä. N20 -suojakuori ja erillinen lisäsuojakuori ovat austeniittista AISI 

316L -terästä. Säteilylähteen dimensiot ja aktiivisuustiedot esitetään taulukossa 17. 
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Taulukko 17. AS006/17 -säteilylähteen aktiivisuus ja dimensiot. 

Aktiivisuus   

         241Am aktiivisuus 37 GBq = 1 Ci 

      Neutroni säteilyn intensiteetti 2,16E+6 n/s 

Dimensiot 
 

      AmO2Be -sylinterin halkaisija 1,38 cm 

      AmO2Be -sylinterin korkeus 3,8 cm 

      N20 -suojakuoren halkaisija 1,91 cm 

      N20 -suojakuoren korkeus 4,86 cm 

      Lisäsuojakuoren halkaisija 3,25 cm 

      Lisäsuojakuoren korkeus 11,5 cm 

 

Säteilylähteestä emittoituva neutronienergiajakauma tulee myös syöttää MCNP:n input-

tiedostoon, koska neutronisäteilyn energia vaikuttaa tästä aiheutuvaan säteilyannoksen 

määrään. 241AmBe -neutronisäteilylähteen energiajakauma on esitetty kuvassa 19. (ISO 

8529) 

 

 

Kuva 19. 241AmBe -säteilylähteen neutronien energiajakauma. (Muokattu kohteesta: ISO 8529) 



 82  

Input-tiedostoon tulee määrittää myös nuklidikohtaiset materiaalikoostumukset kaikista 

materiaaleissa käytetyistä alkuaineista. AmO2Be -seoksen nuklidikohtaiset massaosuudet 

laskettiin säteilylähteen valmistajalta saatujen tietojen mukaan. Ilma oletettiin kuivaksi ja 

koostumus yksinkertaistettiin sisältämään vain typpeä, happea ja argonia. Teräksen 

koostumus mallinnettiin Outokumpu Oy -teräsvalmistajan tietojen mukaan. Myös 

polyeteenin koostumuksille käytettiin valmistajan antamia massaosuuksia. 

Materiaalikoostumukset esitetään taulukossa 18.    

 

Taulukko 18. Materiaalikoostumukset (Pokorny 2022, Outokumpu 2022, Shieldwerx 2022). 

Yhdiste Tiheys [g/cm3] Isotoopit Massaosuus [%] 

AmO2Be 1,41 241Am 3,7 

 
  O 0,5 

 
  Be 95,8 

AISI 316L -teräs 8 Fe 70,58 

 
  Cr 17,2 

 
  Ni 10,1 

 
  Mo 2,1 

 
  C 0,02 

Ilma 0,001 N 78 

 
  O 21 

 
  Ar 1 

Polyeteeni 0,92 C 85,7 

 
  H 14,3 

5 % boorattu polyeteeni 
 

C 82,5 

LD (matalatiheys)  0,95 H 13,6 

HD (korkeatiheys)  1,07 11B 3,2 

 
  10B 0,7 
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MCNP input -tiedostoon käyttäjän tulee määrittää tallyja, jotka ovat maalialueita 

partikkeleille. Partikkelin osuessa maalialueelle ohjelma tallentaa käyttäjän määrittämät 

tiedot. Oletuksena MCNP mallintaa neutronivuon arvoja näihin tallyihin, joten vuot tulee 

muuttaa annosnopeuksiksi vuo-annos -muuntokertoimilla. Kuvassa 20 esitetään 

mallinnuksessa käytetyt annosnopeuden muuntokertoimet. (ICRP 116, 130)  

 

 

Kuva 20. Vuo-annos -muuntokertoimet (ICRP 2010, 130). 

 

MCNP suorittaa laskemistaan tallyjen arvoista kymmenen erilaista tilastollista testiä, jotta 

käyttäjä voi arvioida laskentatuloksien täsmällisyyttä. Näitä testejä ovat tallyn keskiarvon 

käyttäytyminen, suhteellinen virhe ja sen käyttäytyminen, varianssin varianssi ja sen 

käyttäytyminen, figure of merit (FOM) ja sen käyttäytyminen sekä tallyn tiheysfunktion 

käyttäytyminen. Tallyn suhteellinen virhe on yksi tärkeimmistä ja hyvin helposti 

tarkasteltava tunnusluku, koska tämä voidaan kuvata graafisesti eri tallyjen alueille. 

Suhteellista virhettä ei tulisi kuitenkaan käyttää ainoana tunnuslukuna tulosten 

täsmällisyyden arviointiin, vaan myös muut tunnusluvut tulee ottaa huomioon. (Shultis 

2011, 39) 
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Suhteellisella virheellä kuvataan variaatiokerrointa eli tallyn keskihajonnan suhdetta 

keskiarvoon. Suhteellinen virhe on erityisen käyttökelpoinen tilastomatematiikan 

tunnusluku, koska suhteuttamalla keskihajonta muuttujan keskiarvoon voidaan arvioida eri 

tallyjen keskihajontoja keskiarvon suuruudesta riippumatta. Suhteellinen virhe lasketaan 

kaavalla 13 ja taulukossa 19 esitetään miten eri suhteellisen virheen suuruusluokat 

kuvastavat tallyn arvon luotettavuutta. (Shultis 2011, 35) 

 

 
R ≡

Sx̅

x̅
 

(13) 

 Jossa R on suhteellinen virhe, 𝑆�̅� tallyn keskihajonta ja �̅� tallyn keskiarvo. 

 

Taulukko 19. Suhteellisen virheen tulkittavuus (Werner et al. 2017, 3-187) 

Suhteellinen virhe R Tallyn arvon luotettavuus 

> 50 % Merkityksetön 

20 % - 50 % Suuntaa antava 

10 % - 20 % Kyseenalaistettava 

< 10 % Pääsääntöisesti luotettava 

< 5 % Luotettava piste- ja rengasdetektoreille 

 

 

Laskenta-ajan optimoimiseksi Monte Carlo -mallinnuksissa pyritään saamaan luotettavat 

laskentatulokset mahdollisimman pienellä määrällä mallinnettuja partikkelihistorioita. 

Yksinkertaisilla geometrioilla laskenta-aika ei muodostu ongelmaksi, kuten tämän työn 

malleissa, mutta laskentateknisesti hyvin monimutkaisilla geometrioilla riittävän pienen 

suhteellisen virheen saavuttaminen voi vaatia huomattavan suuren määrän mallinnettavia 

historioita. Tällöin vaadittava laskenta-aika voi usein muodostua ongelmaksi ja laskentaa 

tulee tehostaa eri keinoilla. (Shultis 2011, 21) 

 

MCNP:ssä laskennan tehokuutta voidaan parantaa yksinkertaistamalla mallinnettavaa 

geometriaa tai käyttämällä epäanalogista laskentaa. Geometriaa voidaan yksinkertaistaa 

esimerkiksi poistamalla mallinnuksen kannalta merkityksettömiä alueita tai rajaamalla 
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mallissa esiintyvien partikkelien energiajakaumaa, jos esimerkiksi termiset neutronit ovat 

merkityksettömiä. Epäanalogisessa laskennassa käyttäjä muuttaa simulaation kannalta 

tärkeiden tapahtumien todennäköisyyttä haluttuun suuntaan, jolloin hiukkasille tulee antaa 

myös eri painoarvoja lopputuloksen pitämiseksi samana. Epäanalogiset keinot jaetaan 

kolmeen eri osaan, jotka ovat hiukkaspopulaation ja otannan muokkaaminen sekä osittais-

deterministisen laskentatavan hyödyntäminen. (Shultis 2011, 21) 

 

9.4 Tulokset 

Tässä tulokset -kappaleessa kuvataan mallinnusten arvot sekä vertaillaan näitä mitattuihin 

annosnopeuksiin. MCNP -mallin tulokset kuvataan aina siten, että vasemmalla kuvassa on 

annosnopeudet ja oikealla suhteellinen virhe visualisoituna, joka kuvaa hyvin tulosten 

täsmällisyyttä. Kuvien annosnopeudet ovat yksikössä mSv/h ja dimensiot yksikössä cm. 

 

9.4.1 Säteilylähde 

Ensimmäisenä mallinnettiin vain neutronisäteilylähde ilman säteilysuojaa, koska 

mallinnettua neutroniannosnopeuden jakaumaa haluttiin verrata 2222A Digipig neutroni-

ilmaisimella mitattuihin arvoihin. Lisäksi selvitettiin myös neutronisäteilylähteen todellinen 

pinta-annosnopeus, koska Digipig -tyyppisellä ilmaisimella ei voida mitata pinta-

annosnopeutta laitteen fyysisten mittojen vuoksi, vaan detektori jää aina vähintään 11 cm 

etäisyydelle mitattavasta pinnasta. Taulukossa 20 esitetään mallinnetut ja mitatut 

neutroniannosnopeudet suojaamattomasta säteilylähteestä. Kuvassa 21 esitetään 

halkileikkaus MCNP -mallin neutroniannosnopeuksista ja mallin suhteellinen virhe 

visualisoituna.  
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Taulukko 20. Mallinnetut ja mitatut neutroniannosnopeudet suojaamattomasta säteilylähteestä. 

Etäisyys säteilylähteen pinnalta [cm] MCNP -malli [mSv/h] Digipig [mSv/h] 

11 1,95 1,72 

15 1,03 1,02 

20 0,58 0,58 

30 0,28 0,32 

50 0,11 0,14 

75 0,04 0,05 

 

 

  

Kuva 21. MCNP -mallin neutroniannosnopeudet ja suhteellinen virhe säteilylähteelle ilmassa.  

 

Taulukosta 20 on selvästi todettavissa, että mallinnetut tulokset ovat hyvin lähellä mitattuja 

arvoja. Tällöin voidaan olettaa, että myös mallinnettu 66 mSv/h pinta-annosnopeus on hyvin 

lähellä oikeaa arvoa. Lisäksi kuvassa 21 esitetty suhteellisen virheen jakautuminen 

säteilylähteen ympärillä tukee mallin tuloksien täsmällisyyttä. Yksittäiset mittapisteet ovat 

täysin luotettavia noin 50 cm päässä säteilylähteestä ja vielä noin metrin päässä pisteet ovat 

pääsääntöisesti luotettavia.  
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9.4.2 Säteilysuoja 

Uusi säteilysuoja mallinnettiin sekä 20 cm että 30 cm polyeteenin paksuudella, koska 

väliaikaisen kuljetus- ja varastointisuojan polyeteenin paksuus on osittain vain 20 cm. 

Lisäksi uuden säteilysuojan yhtenä pääelementtinä pidetään helppoa käsiteltävyyttä ahtaissa 

tiloissa, kuten oviaukoissa ja porraskäytävissä, joten säteilysuojan maksimipaksuutena 

voidaan pitää noin 30 cm. Kuvassa 22 esitetään mallinnetut neutroniannosnopeudet eri 

materiaaleista tehdyille säteilysuojille. 

 

  

Kuva 22. Mallinnetut neutroniannosnopeudet eri materiaalikoostumuksille ja -paksuuksille. 

 

Kuvasta 22 voidaan selvästi todeta, että boorattu polyeteeni on heikompi 

neutronisäteilysuoja kuin tavallinen polyeteeni, koska annosnopeudet ovat pienemmät 

matalatiheyksiselle booraamattomalle polyeteenille, vaikka tämä on tiheämpää kuin puhdas 

polyeteeni. Tämä johtuu siitä, että 241AmBe -säteilylähteen neutronisäteily on melko 

korkeaenergistä ja boori on hyvä neutroniabsorbaattori lähempänä termistä neutronienergia-

aluetta. Boori on myös huomattavasti huonompi neutronihidastin kuin polyeteeni, joten 

huomioiden boorin määrän matalatiheyksisessä booratussa polyeteenissä nähdään selvästi, 

että booraamaton polyeteeni on suuremman polyeteenin määrän vuoksi parempi 

neutronihidastin huolimatta tämän matalammasta tiheydestä. Korkeatiheyksinen boorattu 

polyeteeni on niin tiheää, että lisätyn boorin määrästä huolimatta materiaalissa on enemmän 
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polyeteeniä samassa tilavuudessa kuin booraamattomassa polyeteenissä, jonka vuoksi 

materiaali on paras mallinnetuista neutronisäteilyn vaimennusmateriaaleista. Kuvassa 23 

esitetään 10B vaikutusalat neutronienergioittain.  

 

 

Kuva 23. 10B vaikutusalat (muokattu kohteesta: Louvin 2017, 82) 

 

Boorin (n,γ)-reaktio tuottaa keskimäärin 478 keV gammakvantin toisinkuin vedyn (n,γ)-

reaktion huomattavasti korkeaenergisempi 2223 keV gammakvantti (McAlister 2016). 

Boori tuottaa siis huomattavasti matalaenergisempää sekundaarigammasäteilyä neutronien 

absorptioreaktioista kuin polyeteenissä neutroneita hidastava ja absorboiva vety. Tästä 

syystä boorattu polyeteeni laskee sekundaarigammasäteilystä saatavaa säteilyannosta, jolla 

on suojattavasta kohteesta riippuen huomattava säteilysuojelullinen merkitys.  

 

Tämän säteilylähteen tapauksessa myös sekundaarigammasäteily on selvästi havaittavissa, 

koska esimerkiksi gammasäteilyn pinta-annosnopeus on nykyisen 20 cm paksun suojan 

pinnalla 14 µSv/h. Tämä on kuitenkin maltillinen annosnopeus huomioiden muiden 

huoneessa olevien säteilysuojien annosnopeuden sekä ydinvoimalaympäristön, joten 

suurikustanteisia toimia tämän edelleen minimoimiseksi ei tarvitse tehdä. Booratun 

polyeteenin hinta ratkaisee kannattaako tähän investoida puhtaaseen polyeteeniin nähden.  
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Mallinnettuja annosnopeuksia voidaan pitää luotettavana. 20 cm paksun suojan 

mallinnuksessa pinta-annosnopeutta voidaan pitää vielä luotettavana yksittäisille 

mittapisteille. Säteilysuojan pinnasta kauemmaksi edetessä yksittäisten mittapisteiden 

luotettavuus laskee, jonka vuoksi kuvassa 22 esitetty annosnopeudet on otettu viiden eri 

mittapisteen keskiarvona. Tämä parantaa arvojen luotettavuutta hieman, mutta pääasiassa 

merkittävä suhteellinen virhe tarkoittaa, että osaan pisteistä ei ole osunut riittävästi 

mallinnettuja partikkeleita, jolloin myös mallinnettu annosnopeus jää hieman todellisuutta 

alhaisemmaksi. Tämä koskee tosin suuriltaosin vain 30 cm paksua säteilysuojaa, jossa 

suhteelliset virheet ovat suurempia. 

 

Paksumman säteilysuojan mallinnuksessa selvästi harvempi neutroni pääsee suojan 

ulkopuolelle kuin ohuen suojan tapauksessa. Säteilyn fysiikkaa ajatellen tämä on itsestään 

selvää, mutta sama ilmiö on myös nähtävissä selvästi kuvasta 25, kun vertaa tätä kuvaan 24. 

Paksumman säteilysuojan tapauksessa entistä pienempi määrä neutronihistorioita 

yksittäisissä mittapisteissä aiheuttaa suuremmat suhteelliset virheet eri mittapisteiden välillä 

kuin ohuen säteilysuojan tapauksessa. Myös paksumman säteilysuojan pinta-

annosnopeuksia voidaan pitää vielä luotettavina, mutta edetessä suojan pintaa kauemmas, 

suhteellinen virhe kasvaa niin suureksi, että tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. 

Kuvassa 24 ja 25 esitetään tiheämmän booratun polyeteenin MCNP -mallin annosnopeudet 

ja suhteellinen epävarmuus sekä 20 cm että 30 cm paksuille säteilysuojille.  
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Kuva 24. Tiheämmän booratun polyeteenin MCNP-mallin annosnopeudet ja suhteellinen epävarmuus 20 cm 

paksulle säteilysuojalle. 

 

  

Kuva 25. Tiheämmän booratun polyeteenin MCNP-mallin annosnopeudet ja suhteellinen epävarmuus 30 cm 

paksulle säteilysuojalle. 
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10 Yhteenveto 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää ja arvioida umpilähteiden käyttöturvallisuutta 

eri tutkimuskohteiden kautta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Nämä tutkimuskohteet olivat 

erillisen sormiannosmittarien tarpeellisuus säteilymittausjärjestelmien kalibrointikokeissa, 

umpilähteiden paloturvallisuuden selvitys ja OL3:n reaktorin ulkoisen neutronivuon 

mittausjärjestelmän kalibrointilähteen uuden säteilysuojan Monte Carlo -mallinnus. 

 

Hyvin tarkkaa sormiannosten suuruusluokkaa on vaikea määrittää, koska normaalitilanteissa 

kalibrointitöistä saadut sormiannokset ovat hyvin matalia ja vastaavasti selvästi pidemmillä 

altistusajoilla erilaisissa poikkeustilanteissa sormiannosten suuruusluokkaan vaikuttaa moni 

epävarmuustekijä, joka voi vaihdella merkittävästi eri tilanteiden välillä. Huolimatta 

epävarmuustekijöiden määrästä ja suuruudesta, tuloksia sormiannosmittareiden käytön 

tarpeettomuudesta näiden kalibrointitöiden yhteydessä voidaan pitää luotettavana. Tätä 

tukee myös aikaisemmat sormiannosmittarien mittaustulokset näissä kalibroinneissa, jolloin 

annokset jäivät myös alle kirjauskynnyksen. 

 

Säteilylähteiden paloturvallisuutta arvioitiin vain OL3:n säteilylähdevaraston osalta, mutta 

soveltuvin osin selvityksen tulokset ovat myös sovellettavissa muiden alueiden tiloihin ja 

erilaisiin tulipalotilanteisiin. Lähes kaikki OL3:n säteilylähdevarastolla sijaitsevat 

gammalähteet ovat kaksin- tai yksinkertaisesti teräskapseloitu, jolloin umpilähde kestää 

hyvin tulipalon kuumuutta vapauttamatta ympäristöön suojakuoren sisäistä radioaktiivista 

ainetta. Säteilylähdevarastolla on myös huomattavasti matala-aktiivisempia alfa- ja 

beetasäteilylähteitä, joissa suojakuori sisältää ohuen säteilyikkunan, joka vaurioituu 

tulipalossa huomattavasti helpommin. Näistä umpilähteistä ympäristöön tulipalossa 

vapautuva aktiivisuus jää pieneksi, jolloin tulipalosta säteilylähdevarastolla ei muodostu niin 

merkittävää riskiä säteilyturvallisuudelle, että tähän tulisi jo käytössä olevien toimenpiteiden 

lisäksi varautua. Umpilähteiden suojakuoren lämpötilan kestävyysluokat on standardisoitu, 

joten näiden arvioituja tulipalonkestävyyksiä voidaan pitää luotettavana.  
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Monte Carlo -mallinnuksien tuloksena on selvästi todettavissa, että korkeatiheyksinen 

boorattu polyeteeni on paras säteilysuojan suojamateriaali, jonka tehokkaan neutronisäteilyn 

vaimennuskyvyn lisäksi polyeteeniin lisätty boori vähentää myös sekundaarigammasäteilyn 

annosnopeutta merkittävästi säteilysuojan pinnalla. Booratun polyeteenin kustannukset 

määräävät kuitenkin lopulta, kannattaako tähän investoida, koska gammasäteilyn 

annosnopeus myös puhtaan polyeteenisuojan pinnalla alittaa 25 µSv/h. 

Polyeteenisuojauksen paksuuden ollessa 30 cm, neutronisäteilyn pinta-annosnopeus suojan 

pinnalla on mallinnusten perusteella noin 10 µSv/h.  

 

Monte Carlo -mallinnuksen annosnopeuksia voidaan pitää luotettavana alla todettujen 

syiden perusteella. Mallinnukset tehtiin MCNP6.2-ohjelmalla, jota voidaan pitää yleisesti 

validoituna laskentaohjelmana tämän pitkän historian ja laajan käyttäjäkunnan vuoksi. 

Lisäksi suojaamattoman säteilylähteen mallinnetut annosnopeudet olivat hyvin lähellä 

mitattuja arvoja ja kaikki mallit täyttivät ohjelman omat tilastolliset testit. Tosin 30 cm 

paksun suojan tapauksessa vain pinta-annosnopeudet ovat luotettavia, koska tätä kauempana 

mallinnettuja neutronihistorioita oli liian vähän tarkan annosnopeuden määrittämiseksi. 

Mallinnuksen tarkkuutta voidaan kuitenkin parantaa vastaavilla alueilla suorittamalla 

simulaatiot hyödyntämällä epäanalogistalaskentaa, jota ei hyödynnetty tämän työn 

mallinnuksissa. 

 

Sormiannosmittareiden tarpeellisuudelle säteilymittausjärjestelmien kalibrointitöissä ja 

umpilähteiden suojakuoren tulipalon kestävyydelle saatiin yksiselitteiset tulokset. Tosin 

MCNP -mallinnuksen tuloksia voisi edelleen parantaa tarkemmalla geometrialla ja 

huomioilla gammasäteilyn mallinnuksessa, mutta kaiken kaikkiaan työn tutkimuskohteiden 

tuloksia voidaan pitää onnistuneena eikä työhön liittyviltä alueilta löytynyt merkittäviä 

umpilähteiden käyttöturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 
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