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Radioactive contamination measurements performed at the border of the controlled area are 

an essential part of contamination control in nuclear power plants. Those measurements are 

made to ensure threshold levels for surface contamination are not exceeded outside the 

controlled area. In the Loviisa power plant, some room for improvement has been observed 

in those measurements. In this work, the measurement process was reviewed in order to 

recognize the areas requiring improvement. Possible ways of improvement were discussed.  

 

The review was done by a three-part survey. First, the measurements were documented. 

Then, the measuring conditions were reviewed. In the third part, the suitability of the 

measuring equipment with respect to the nuclide vector encountered in the Loviisa nuclear 

power plant was evaluated. The findings of each part were compared to the ones of the other 

parts. The results were also compared to the requirements set by the authorities.  

 

All the requirements are currently not met thoroughly. However, total fulfillment can be 

expected after completing both the actions already in planning or in progress and the ones 

proposed in this work. 
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1 Johdanto 

Tämä diplomityö on tehty Fortum Power and Heat Oy:n säteilyturvallisuusryhmälle 

Loviisan ydinvoimalaitoksella. Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi VVER-440 -tyypin 

reaktoria (V-213), Loviisa 1 (LO1) ja Loviisa 2 (LO2). Ydinvoimalaitoksilla esiintyy 

radioaktiivisia aineita, joiden lähettämä ionisoiva säteily on terveydelle haitallista. 

Ydinvoimalaitos on jaettu säteilyolosuhteiden mukaisesti valvonta- ja tarkkailualueisiin sekä 

valvomattomaan alueeseen. Säteilylain (859/2018) 91 § mukaisesti:  

"Valvonta-alue on rajattava. Alueelle pääsy on rajoitettava tarvittavat ohjeet saaneisiin 

henkilöihin. Valvonta-alueelle pääsyä sekä siellä työskentelyä ja käyntiä on valvottava 

kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi ionisoivalta säteilyltä suojaamiseksi ja 

radioaktiivisen kontaminaation leviämisen estämiseksi on tehtävä erityiset järjestelyt." 

Kontaminaatiolla tarkoitetaan radioaktiivista likaa. Kontaminaatiomittaukset ovat 

merkittävä osa säteilysuojelua. Valvonta-alueen rajalla tehtävillä kontaminaatiomittauksilla 

varmistutaan, ettei kontaminaatiota pääse leviämään valvonta-alueen ulkopuolelle. Näitä 

mittauksia kutsutaan tässä työssä ulosmittauksiksi. Ulosmittaukset ovat varmentava 

toimenpide, koska kontaminaation leviäminen pyritään rajaamaan selvästi valvonta-aluetta 

pienemmälle alueelle muun muassa lisäkenkärajoja perustamalla. Korkea mittausvarmuus 

on tärkeää, jotta voidaan luotettavasti todentaa, ettei kontaminaatiota leviä valvomattomalle 

alueelle ja laitosalueen ulkopuolelle. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-alueen rajalla tehtävissä kontaminaatiomittauksissa 

on havaittu kehityskohteita. Kehityskohteita on tullut ilmi muun muassa 

säteilyturvallisuusryhmän tekemissä itsearvioinneissa. Lisäksi laitoksen piha-alueilla 

säännöllisesti tehtävissä kontaminaatioseurantamittauksissa on havaittu radioaktiivisia 

partikkeleita. Piha-alueilta havaittujen radioaktiivisten partikkeleiden ja 

Säteilyturvakeskuksen (STUK) vuoden 2021 vuosihuoltojen aikana tekemien havaintojen 

johdosta STUK on esittänyt Fortumille vaatimuksen koskien ydinturvallisuusohjeen (YVL) 

C.2 vaatimusta 522. STUK vaatii Fortumia tunnistamaan ulosmittausten kehityskohteita ja 

käsittelemään mittauksia, mittausmenetelmiä ja mittausolosuhteita sekä niiden 

parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. (STUK 2021, 1.) 
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Osan Loviisan ydinvoimalaitoksen piha-alueilta löydetyistä radioaktiivisista partikkeleista 

on tunnistettu olevan peräisin käytetyn polttoaineen siirtosäiliön kuljetuksista. Siirtosäiliöön 

liittyviä kontaminaationhallintaongelmia on käsitelty pihalöydösten vuoksi perustetuissa 

käyttötapahtumaraporteissa. Käyttötapahtumatutkintojen korjaavina toimenpiteinä 

siirtosäiliö on nyt muun muassa pinnoitettu uudelleen ja sen puhdistuskeinoja on kehitetty. 

(Kontio & Lehtinen 2021, 6.) Kaikkia piha-alueilta löydettyjä partikkeleja ei kuitenkaan 

voida todeta siirtosäiliöperäisiksi. Käytetyn polttoaineen siirtosäiliön lisäksi piha-alueiden 

kautta siirretään paljon muitakin laitteita ja komponentteja. Nämä siirrot muodostavat 

kontaminaationhallinnallisen haasteen.  

Tämän työn tavoitteena on optimoida ALARA-periaatteen (As Low As Reasonably 

Achievable) mukaisesti Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-alueen rajalla tehtäviä 

tavaroiden kontaminaatiomittauksia. Tarkastelu rajataan beeta- ja gammasäteilevään 

kontaminaatioon. Alfakontaminaatiota mitataan Loviisassa erillisen ohjelman mukaan.  
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2 Radioaktiivinen kontaminaatio 

Ydinvoimalaitoksilla kontaminaatiolla tarkoitetaan radioaktiivista likaa. Kontaminaatio 

koostuu enimmäkseen reaktorin neutronivuossa syntyvistä aktivoitumistuotteista ja 

fissiotuotteista (Alm-Lytz et al. 2004, 146). Radioaktiivisuutensa vuoksi kontaminaatio 

lähettää ionisoivaa säteilyä, joka on terveydelle haitallista. Näin ollen kontaminaatiolta 

täytyy suojautua säteilysuojelullisin toimenpitein. Toimenpiteet määritetään 

säteilymittausten avulla.  

Kontaminaatio voidaan jakaa ilma- ja pintakontaminaatioon sen mukaan, missä sitä on. 

Jälkimmäinen voidaan edelleen jakaa kontaminaation luonteen mukaisesti irtoavaan ja 

irtoamattomaan kontaminaatioon. Irtoava kontaminaatio on näistä yleisesti haitallisempaa. 

Irtoamattomastakin kontaminaatiosta voi ajan kuluessa tai olosuhteiden muuttuessa tulla 

irtoavaa (IAEA 2005, 8–9). 

Kontaminaatio voi olla jakautunut pinnalle tasaisesti tai se voi olla keskittynyt paikallisille 

alueille. Tällöinkin se voi olla tasaisesti jakautunut kontaminoituneelle alueelle. Toisaalta 

kontaminaatio voi sisältää diskreettejä ympäristöönsä nähden voimakkaasti säteileviä 

mikroskooppisia partikkeleja eli hippuja. Suuren ominaisaktiivisuutensa vuoksi hiput voivat 

aiheuttaa merkittäviä paikallisia säteilyannoksia ollessaan iholla tai elimistössä. Hippujen 

pistemäisyys ja paikallisuus hankaloittavat niiden havaitsemista mittareilla. Usein hiput ovat 

pienuutensa vuoksi myös silmin havaitsemattomissa. Hiput voivat olla sähköisesti 

varautuneita. Sähkövarauksensa vuoksi hiput liikkuvat herkästi kappaleesta toiseen. (NCRP 

1989, 1–2; Alm-Lytz et al. 2004, 153.) 

Pintakontaminaation yhteydessä aktiivisuus A [Bq] suhteutetaan pinta-alaan, jolloin 

puhutaan aktiivisuuskatteesta As [Bq/cm2]. Ilmakontaminaation yhteydessä aktiivisuus 

sidotaan tilavuuteen, jolloin saadaan aktiivisuuspitoisuus A''' [Bq/m3]. Nuklidien erilaisten 

annosmuuntokertoimien vuoksi aktiivisuuspitoisuudelle ei voida antaa yksikäsitteistä raja-

arvoa yksikössä Bq/m³. Sen sijaan käytetään DAC-arvoa (Derived Air Concentration). DAC 

kuvaa sellaista nuklidikohtaista ilmakontaminaation enimmäismäärää, joka ei johda 

vuosiannosrajan ylittymiseen, vaikka tilassa työskenneltäisiin 2000 tuntia vuodessa. 

(Stuklex.) Valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) 13 § mukaisesti säteilytyötä tekevän 
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henkilön efektiivisen annoksen vuosiraja on 20 mSv/a. Annosmuuntokertoimia on esitetty 

Valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) liitteessä 3.  

Taulukossa 1 on esitetty ohjeen YVL C.2 mukainen ydinvoimalaitosten säteilyolosuhteiden 

mukainen vyöhykejako. Mikäli mahdollista, aktiivisuuskate määritetään keskimääräisenä 

aktiivisuutena 100 cm2:n alueelta. (YVL C.2 2019, 31.)  

Taulukko 1. Valvonta-alueen vyöhykejako (YVL C.2 2019, 31). 

Vyöhyke Annosnopeus Aktiivisuuskate Aktiivisuuspitoisuus 

1 ≤0,025 mSv/h β: ≤4 Bq/cm2 

α: ≤0,4 Bq/cm2 

≤0,3 DAC 

2 0,025 mSv/h – 1 mSv/h β: 4 Bq/cm2 – 40 Bq/cm2 

α: 0,4 Bq/cm2 – 4 Bq/cm2 

0,3 DAC – 30 DAC 

3 ≥1,000 mSv/h β: ≥40 Bq/cm2 

α: ≥4 Bq/cm2 

≥30 DAC 

Pinta-alaa (100 cm²) koskevaa mainintaa voidaan tulkita siten, että kokonaisaktiivisuutta 

mitattaessa kappaleen kokonaisaktiivisuuden tulee olla ≤400 Bq riippumatta siitä, onko 

kappale todellisuudessa tätä suurempi. 

Vyöhykerajat alittavia kappaleita, jätteet pois lukien, voidaan pitää säteilysuojelullisesti 

puhtaina ja kappaleet voidaan vapaasti viedä pois valvonta-alueelta. Irtoava kontaminaatio 

pyritään kuitenkin poistamaan pinnoilta, vaikka rajat alittuisivatkin. (Salminen 2021a, 4.)  

Irtoavan kontaminaation poistaminen on tärkeää myös piha-alueiden 

kontaminaationhallinnan kannalta. Mikäli piha-alueilla esimerkiksi varastoitaisiin lievästi 

aktiivista, mutta rajat alittavaa tavaraa, voisivat sadevedet huuhtoa pinnalta aktiivisuutta. 

Tämä aktiivisuus voi kerääntyä tiettyyn paikkaan, jossa aktiivisuuskate lopulta ylittää 

ulosvientirajat. (IAEA 2014, 87.) 
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3 Vaatimukset kontaminaatiomittauksille 

Tässä kappaleessa käsitellään pintakontaminaatiomittauksille asetettuja vaatimuksia. 

Mittalaitteille asetettuja teknisiä vaatimuksia ei juurikaan käsitellä tässä kappaleessa. 

Mittalaitteille asetettujen vaatimusten täyttymistä on käsitelty laajemmin laitteiden 

soveltuvuusarvioissa.  

3.1 Viranomaisvaatimukset ja käytännön vaatimukset 

Suomessa kontaminaatiomittauksia koskevia vaatimuksia on esitetty säteilylaissa, YVL-

ohjeissa ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräyksissä. Vaatimukset pohjautuvat muun 

muassa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (International Atomic Energy Agency, IAEA) 

ja Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (International Commission on Radiological 

Protection, ICRP) julkaisuihin. Lisäksi kontaminaatiomittauksiin liittyviä julkaisuja on 

muun muassa ISO-standardeissa (International Organization for Standardization) ja IEC-

standardeissa (International Electrotechnical Commission). Taulukkoon 2 on koottu tämän 

työn kannalta oleellisimpia viranomaisvaatimuksia. 

Taulukko 2. Pintakontaminaatiomittauksia koskevia viranomaisvaatimuksia. 

Vaatimus Selitys Lähde 

Tavarat mitattava "Valvonta-alueelta ulosvietävän tavaran 

pintakontaminaatio on tarkastettava mittauksin…" 

YVL C.2, vaatimus 522 

Alitettava rajat Alfasäteilijät: 0,4 Bq/cm² 

Muut nuklidit: 4 Bq/cm² 

YVL C.2, taulukko A01 

Mittalaitteiden 

toiminta tarkastettava 

"Pintakontaminaation määritykseen käytettävien 

mittauslaitteiden toiminta on tarkastettava laitoksen 

radionuklidien säteilyenergian jakautumaa 

vastaavilla pintalähteillä…" 

YVL C.6, vaatimus 411 

Mittalaitteita oltava 

riittävästi 

"Kaikissa niissä ydinlaitoksen elinkaaren vaiheissa, 

joissa radioaktiivisia aineita voi esiintyä 

ydinlaitoksella, on oltava käytettävissä riittävästi 

käyttötarpeisiin soveltuvia säteilymittauslaitteita." 

YVL C.6, vaatimus 303 

Käytännössä mittarilla täytyy kyetä mittaamaan myös taulukossa 2 esitettyjä 

aktiivisuuskatteita pienempiä arvoja. Esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen määräyksen 
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S/1/2018 liitteen 1 mukaiset rajat iholla olevalle aktiivisuuskatteelle ovat taulukon arvoja 

pienempiä. Samoin ovat joissakin muissa maissa käytetyt vyöhykerajat. Mikäli tällaiseen 

kohdemaahan lähetetään radioaktiivinen kuljetus, täytyy mittarilla pystyä varmistumaan 

rajat alittavasta aktiivisuuskatteesta.  

3.2 Fairbairnin malli 

Seuraavassa pohditaan, mistä valvonta-alueelta poisvietävien tavaroiden aktiivisuuskatetta 

koskevassa vaatimuksessa esitetyt arvot ovat peräisin. Vastaavan suuruiset rajat 

alfasäteilijöille ja beetasäteilijöille ovat olleet käytössä pitkään. Esimerkiksi Ranskassa ja 

Iso-Britanniassa vastaavia rajoja on käytetty jo 1950-luvulla (Jammet 1956, 8; NEA 2006, 

60).  

Ohjeesta YVL C.2 ei selviä, mistä ohjeen taulukossa A01 esitetyt rajat aktiivisuuskatteelle 

ovat peräisin. Säteilyturvakeskuksen määräyksen SY/1/2018 perustelumuistiossa (STUK 

2018, 6) sen sijaan todetaan, että määräyksen liitteen 3 taulukossa 1 esitetyt rajat perustuvat 

IAEA:n julkaisuun TRS 120 (IAEA 1970) ja Säteilyturvakeskuksen kokemukseen. 

Määräystä SY/1/2018 ei sovelleta ydinenergian käyttöön, mutta siinä esitetyt rajat vastaavat 

soveltuvin osin ohjeessa YVL C.2 esitettyjä rajoja.  

IAEA:n julkaisussa TRS 120 (IAEA 1970, 3–5) kuvataan työympäristön suurimman sallitun 

kontaminaatiotason raja-arvojen (englanniksi Derived Working Limits) johtaminen yleisellä 

tasolla. Julkaisussa esitetään lisäksi esimerkkejä julkaisun kirjoittamishetkellä käytössä 

olleista raja-arvoista eri maissa. Näistä esimerkeistä Iso-Britanniassa ja Ranskassa käytetyt 

rajat sekä IAEA:n suosittelemat rajat radioaktiivisten materiaalien kuljetuksissa käytettävien 

pakkausten ja kuljetusvälineiden ulkopintojen suurimmalle sallitulle aktiivisuuskatteelle 

vastaavat soveltuvin osin tämän työn taulukossa 2 esitettyjä raja-arvoja. (IAEA 1970, 6, 9.) 

Seuraavassa kuvataan Fairbairnin malli, jolla nämä viimeisimmäksi mainitut rajat on 

johdettu 1960-luvun alkupuolella (Fairbairn 1961, 79). Fairbairnin mallin laskentatapa 

vastaa myös julkaisussa TRS 120 esitettyä esimerkkilaskentaa. 

Fairbairnin mallissa huomioidaan irtoavan kontaminaation leviäminen pinnoilta ilmaan ja 

edelleen hengityksen mukana kehoon. Myös käsiin tarttuneesta kontaminaatiosta aiheutuva 

ihoannos huomioidaan. Ihoannoksen todetaan olevan rajoittavampi tekijä kuin käsien 

kontaminoitumisen kautta mahdollisesti niellyt partikkelit ja nieleminen jätetään siksi 
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tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. (Fairbairn 1961, 79, 81.) Käytännön syistä laskelmiin 

on valittu konservatiivisesti valikoituja nuklideja edustamaan tarkasteltavia säteilylajeja. 

Alfasäteilijäksi on valittu 239Pu ja beetasäteilijäksi 90Sr. (Fairbairn 1961, 80.) 

Strontium-90 on puhdas beetasäteilijä, jonka keskimääräinen säteilyenergia on 0,196 MeV. 

Sen tytärydin on 90Y, joka hajoaa stabiiliksi isotoopiksi 90Zr. 90Y on voimakas beetasäteilijä, 

jonka keskimääräinen säteilyn energia on 0,923 MeV. Strontiumin puoliintumisaika T1/2 on 

29 vuotta ja yttriumin puoliintumisaika on 64 tuntia. (IAEA 2021.) Nuklidit saavuttavat ajan 

kuluessa sekulaarisen tasapainotilan ja niiden aktiivisuudet ovat siksi yhtä suuret (IAEA 

2018, 44). 90Sr käyttäytyy kehossa kalsiumin tavoin. Sitä kertyy luustoon, jossa se voi 

vahingoittaa luita, luuydintä tai ympäröiviä kudoksia. (EPA 2021a.) 

Plutonium-239 on alfasäteilijä, jonka keskimääräinen alfasäteilyenergia on 5,148 MeV 

(IAEA 2021). Alfasäteilijänä plutonium on erityisen haitallinen sisään hengitettynä, jolloin 

se vahingoittaa keuhkoja. Keuhkoista sitä voi päätyä myös verenkiertoon ja sisäelimiin. 

(EPA 2021b.) 

Kontaminaatiota voi levitä pinnalta ilmaan esimerkiksi silloin, kun pintaa käsitellään tai 

pinnalla on ilmavirtausta. Syntyneen ilmakontaminaation määrä riippuu muun muassa ilman 

virtausnopeudesta. Fairbairnin mallissa käytetään resuspensiokerrointa R [1/m] kuvaamaan, 

kuinka suuri ilman aktiivisuuspitoisuus aiheutuu tietyllä pinnalla olevasta aktiivisuudesta 

pinta-alayksikköä kohden. Fairbairnin mallissa käytetään kokeellisesti määritettyä 

resuspensiokerrointa R = 4∙10-5 1/m. (Fairbairn 1961, 80.)  

Laskelmissa käytetään suurimmalle sallitulle ilman aktiivisuuspitoisuudelle (Maximum 

Permissible Concentration in Air, MPCa) raja-arvoja, jotka ovat alfasäteilijöille 2∙10-6 

µCi/m³ ja beetasäteilijöille 3∙10-4 µCi/m³. Nämä vastaavat arvoja 0,07 Bq/m³ ja 11,1 Bq/m³. 

(Fairbairn 1961, 80; IAEA 2005, 12.) Suurin sallittu pinnan aktiivisuus ilmakontaminaation 

perusteella voidaan laskea seuraavasti: 

𝐴𝑠 =
𝐴max

′′′

𝑅
(1). 

Näin ollen alfasäteilijöille ilmakontaminaation perusteella määritetty suurin sallittu pinnan 

aktiivisuuskate on 5∙10-6 µCi/cm², joka vastaa arvoa 0,19 Bq/cm². Beetasäteilijöille vastaavat 

arvot ovat 7,5∙10-4 µCi/cm² ja 27,8 Bq/cm². (Fairbairn 1961, 80–81.) 
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Käsien kontaminaatiorajoina on käytetty alfasäteilijöille 10-5 µCi/cm² ja beetasäteilijöille  

10-4 µCi/cm². Rajat perustuvat 50- ja 60-luvun aikaiseen käsitykseen ihoannoksen 

aiheuttamista riskeistä. Fairbairnin mallissa hyväksytään, että kappaleiden pinnoilla saa olla 

kymmenkertainen määrä kontaminaatiota käsien kontaminaatiorajoihin nähden. Näin ollen 

raja alfasäteilijöiden pintakontaminaatiolle on 10-4 µCi/cm², joka vastaa arvoa 3,7 Bq/cm². 

Beetasäteilijöille vastaavat arvot ovat 10-3 µCi/cm² ja 37 Bq/cm². (Fairbairn 1961, 81; IAEA 

2005, 10.) 

Kahdella tavalla määritetyt rajat suurimmalle sallitulle aktiivisuuskatteelle poikkeavat 

toisistaan jonkin verran. Sekä alfa- että beetasäteilyn osalta sisäänhengityksestä aiheutuvan 

annoksen pohjalta johdettu raja on rajoittavampi. Alfasäteilijöille johdettua rajaa on päätetty 

pyöristää ylöspäin arvoon 10-5 µCi/cm² eli 0,37 Bq/cm². Beetasäteilijöille johdettua rajaa on 

käsien ihoannosrajoihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi päätetty pyöristää alaspäin. 

Näin ollen raja beetasäteilijöille on 10-4 µCi/cm² eli 3,7 Bq/cm². Aktiivisuuskate määritetään 

keskimääräisenä aktiivisuutena 300 cm²:n alueelta. Tämän todetaan vastaavan 

keskimääräisen käden koko pinta-alaa. (Fairbairn 1961, 81–82.) 

Todettakoon lisäksi, että julkaisussa TRS 120 ihoannoksen todetaan olevan beetasäteilyn 

osalta rajoittavin altistustapa. Laskennassa käytetty resuspensiokerroin eroaa hieman 

Fairbairnin mallissa käytetystä kertoimesta. Johdetut rajat ovat kuitenkin samaa 

suuruusluokkaa kuin Fairbairnin mallilla määritetyt arvot 10-4 µCi/cm² ja 10-5 µCi/cm². 

(IAEA 1970, 4–5.)  

Fairbairnin mallin ajantasaisuutta on tarkasteltu muun muassa IAEA:n koordinoimassa 

tutkimusprojektissa vuosina 2001–2002. Tutkimusraportissa (IAEA 2005) todetaan 

laskelmien olevan nykytiedon valossa monin paikoin konservatiivisia. Esimerkiksi 

annosmuuntokertoimet ovat muuttuneet selvästi. Raportissa todetaan myös, että laskelmissa 

käytetyt nuklidit ovat konservatiivisia todellisiin kuljetuksiin verrattuna. Lisäksi huomiota 

kiinnitetään resuspensiokertoimeen, joka on määritetty pölyiselle, suljetulle ympäristölle ja 

on siten konservatiivinen moniin käytännön tilanteisiin nähden. Myöskään pinnanlaadun tai 

ilmaan leviävän kontaminaation partikkelikoon vaikutusta ei ole huomioitu. (IAEA 2005, 

10–13.) 

Fairbairnin mallin laskennassa käytetyt suurimman sallitun ilman aktiivisuuspitoisuuden 

raja-arvot perustuvat säteilyaltistuksen 50 mSv/a vuosirajaan, 2000 h vuosittaiseen 
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altistusaikaan ja 50 vuoden laskenta-aikaan (Fairbairn 1961, 80). Rajoja voidaan verrata 

nykyisiin DAC-arvoihin. Lasketaan tätä varten referenssinuklidien 90Sr ja 239Pu DAC-arvot 

nykyisellä vuosiannosrajalla ja nykykäsityksen mukaisilla annosmuuntokertoimilla: 

DAC𝑛 = 0,020 Sv a⁄ ∙
1

ℎ𝑛
∙

1

𝑞𝑣 ∙ 𝑡
 (2), 

jossa ℎ𝑛 on annosmuuntokerroin nuklidille n [Sv/Bq] 

 qv on sisäänhengityksen tilavuusvirta [m³/h] 

 t on altistusaika [h/a]. 

Käytetään 1,2 m³/h sisäänhengitystahtia, 1 µm:n hiukkaskokoa ja valtioneuvoston asetuksen 

1034/2018 liitteen 3 taulukon C1 mukaisia rajoittavimman keuhkoabsorptioluokan 

annosmuuntokertoimia säteilytyötä tekeville henkilöille. Näin saadaan strontiumin DAC-

arvoksi 55,6 Bq/m³ ja plutoniumin DAC-arvoksi 0,18 Bq/m³. Huomataan, että Fairbairnin 

mallissa käytetyt arvot ovat näihin arvoihin verrattuna konservatiivisia huolimatta sittemmin 

tiukentuneista annosrajoista.  

Rajojen johtaminen suoraan vuosiannosrajasta sallii teoriassa vuosiannosrajan täyttymisen 

pelkästään rajat alittavien kappaleiden luona oleskelusta. Mikäli rajat määritettäisiin 

uudelleen, tulisi rajat johtaa nykyisten säteilysuojeluperiaatteiden mukaisesti jostakin 

vuosiannosrajaa pienemmästä arvosta. Lisäksi, koska rajat alittavia kappaleita voidaan pitää 

säteilysuojelullisesti puhtaina, tulisi myös väestön altistus huomioida. (IAEA 2005, 12.) 

Ohjeessa YVL C.2 esitetyt rajat pintakontaminaation aktiivisuuskatteelle vastaavat siis 

Fairbairnin mallilla johdettuja raja-arvoja radioaktiivisten kuljetusten ulkopintojen 

suurimmalle sallitulle irtoavan kontaminaation aktiivisuuskatteelle. Alfasäteilijöille raja on 

yksikkömuunnosten ja pyöristysten jälkeen 0,4 Bq/cm². Beetasäteilijöille raja on 4,0 Bq/cm². 

Aktiivisuuskate määritetään keskimääräisenä aktiivisuutena 300 cm²:n alueelta. Ohjeen 

YVL C.2 rajoissa käytetään kuitenkin 100 cm²:n pinta-alaa. Lisäksi YVL-ohjeen rajoja 

sovelletaan sekä irtoavalle että irtoamattomalle kontaminaatiolle.  
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4 Kontaminaation mittaaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään pintakontaminaation mittaamista yleisellä tasolla. Ensin 

esitellään kontaminaatiomittausten jakautuminen suoraan ja epäsuoraan menetelmään. 

Tämän jälkeen esitellään joidenkin säteilyn ilmaisimien eli detektorien toimintaperiaatteita. 

Lopuksi pohditaan pintakontaminaatiomittausten epävarmuustekijöitä ja inhimillistä tekijää. 

Suorassa menetelmässä ilmaisinta liikutetaan rauhallisesti mitattavan pinnan päällä sopivalla 

etäisyydellä ja ilmaisin rekisteröi pinnasta tulevaa säteilyä. Suoralla menetelmällä havaitaan 

sekä irtoava että irtoamaton kontaminaatio. Menetelmällä ei kuitenkaan voida erotella niitä 

toisistaan. (ISO 2016a, 6.)  

Epäsuorassa menetelmässä ilmaisimella mitataan tarkasteltavalta pinnalta kerättyä näytettä. 

Näyte voidaan kerätä esimerkiksi pyyhkäisynäytelappuun, joka sitten analysoidaan 

tarkoitukseen sopivalla laitteella. Epäsuoralla menetelmällä ei saada tietoa irtoamattoman 

kontaminaation olemassaolosta. Epäsuora menetelmä sopii tilanteisiin, joissa mitattava 

kappale on monimutkaisen muotoinen tai siinä on muuten pintoja, joihin suora menetelmä 

ei sovellu. Epäsuora menetelmä sopii myös tilanteisiin, joissa taustasäteilyn määrä 

näytteenottopaikalla on korkea, koska näytteen analysointi voidaan tehdä matalan 

taustasäteilyn alueella. Luonnollisesti menetelmä sopii tilanteisiin, joissa halutaan tietää 

nimenomaan irtoavan kontaminaation määrä. Muutoin suora menetelmä on usein epäsuoraa 

parempi. Paras mittaustulos saavutetaan usein käyttämällä menetelmiä rinnakkain. (ISO 

2016b, 4–5.) 

4.1 Kaasutäytteiset ilmaisimet 

Kaasutäytteiset ilmaisimet ovat rakenteeltaan varsin yksinkertaisia. Yksinkertaistettuna 

ilmaisin koostuu katodina toimivasta seinämästä, ohuesta anodilangasta ja niiden välillä 

olevasta täytekaasusta. Hiukkassäteilyn mittaamiseen tarkoitetuissa ilmaisimissa on lisäksi 

ohuesta materiaalista valmistettu sisääntuloikkuna.  

Ilmaisimelle tuleva säteily ionisoi täytekaasua, jolloin kaasuun muodostuu ionipareja. 

Ioniparit kulkeutuvat elektrodeille, mikä havaitaan sähkövirtana. Kaasutäytteiset ilmaisimet 

jaetaan käytettävän keräysjännitteen U [V] perusteella kuvan 1 mukaisesti 
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ionisaatiokammioon, verrannollisuuslaskuriin ja Geiger-Müller -putkeen (GM-putki, 

geigerputki). (Klemola 2002, 116–118.) 

 

Kuva 1. Kaasutäytteisten ilmaisimien jako keräysjännitteen mukaan (Mukaillen: Klemola 2002, 

118). 

Kuvan 1 mukaisesti kerättyjen ionien lukumäärä kasvaa keräysjännitteen kasvaessa. 

Ionisaatiokammion keräysjännite on tarpeeksi suuri, että ionien kuljettamat varaukset 

ehditään kerätä elektrodeille ennen varausten neutraloitumista (Klemola 2002, 116).  

Verrannollisuuslaskurin käyttämä keräysjännite riittää kiihdyttämään 

ionisaatiotapahtumissa syntyneitä elektroneja niin paljon, että ne aiheuttavat sekundäärisiä 

ionisaatioita. Sekundäärisissä ionisaatioissa syntyy lisää vapaita elektroneja, jotka kiihtyvät 

elektrodien välisessä sähkökentässä ja aiheuttavat lisää ionisaatioita. Sama ilmiö toistuu, 

kunnes kaikki vapaat elektronit ovat kulkeutuneet anodille. Ilmiötä kutsutaan 

elektronivyöryksi. Ilmaisimelta saatava signaali on suoraan verrannollinen säteilyn 

energiaan. (Klemola 2002, 118.) Elektronivyöryn ansiosta signaali on paljon 

ionisaatiokammiolta saatavaa signaalia voimakkaampi (NEA 2006, 26). 

Verrannollisuuslaskuri soveltuu hyvin alfa- ja beetasäteilyn mittaamiseen. Gammasäteilyn 
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havaitsemisherkkyys η [-] on pienempi. (Knoll 2010, 185.) Yleisesti ottaen tämä on etenkin 

kannettavien pintakontaminaatiomittareiden kohdalla hyödyllistä, koska se pienentää 

taustasäteilyn haittavaikutuksia. Verrannollisuuslaskurilla voidaan erotella alfasäteily beeta- 

ja gammasäteilystä. (NEA 2006, 24, 26.) 

Kun ilmaisimen keräysjännitettä nostetaan verrannollisuuslaskurin keräysjännitteen 

yläpuolelle, saavutetaan geigerputken toiminta-alue. Myös geigerputkessa hyödynnetään 

elektronivyöryjä. Geigerputkessa käytettävä keräysjännite on niin suuri, että jokainen 

elektronivyöry synnyttää keskimäärin ainakin yhden uuden elektronivyöryn. Tämä kiihtyvä 

ketjureaktio johtaa siihen, että ilmaisimelta saatava signaali on hyvin voimakas. Signaali on 

kuitenkin riippumaton säteilyn energiasta. Geigerputken huonona puolena on myös sen 

pitkähkö lama-aika, jonka aikana ilmaisin ei toimi. Lama-aika aiheutuu positiivisten ionien 

hitaudesta elektroneihin nähden. (Knoll 2010, 207–209.) Geigerputki soveltuu alfa-, beeta 

ja gammasäteilyn mittaamiseen (NEA 2006, 27). 

Ilmaisimen täytekaasu on niin harvaa, että todennäköisyys kaasussa tapahtuvalle 

gammasäteilyn aiheuttamalle reaktiolle on pieni kaikkein pienimpiä säteilyenergioita lukuun 

ottamatta (Knoll 2010, 188). Kaasutäytteisten ilmaisimien gammasäteilyn havaitseminen 

perustuukin enimmäkseen säteilyn vuorovaikutukseen ilmaisimen seinämämateriaalin 

kanssa. Ilmaisimen seinämät ovat tiheitä, joten todennäköisyys reaktioille on suurempi. 

Reaktioissa syntyy sekundäärisiä elektroneja. Jos reaktiot tapahtuvat riittävän lähellä 

kaasutilaa, voivat nämä elektronit saavuttaa kaasun ja ionisoida sitä beetasäteilyn tavoin. 

(Knoll 2010, 218.) Edellä kuvattua on havainnollistettu kuvassa 2.  
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Kuva 2. Kaasutäytteisten ilmaisimien gammasäteilyn havaitsemisen toimintaperiaate (Mukaillen: 

Knoll 2010, 218). 

Elektronin kantama seinämässä riippuu sen energiasta, joka puolestaan riippuu alkuperäisen 

fotonin energiasta. Gammasäteilyn vuorovaikutustodennäköisyys on sitä suurempi, mitä 

raskaampi aine on kyseessä. Toisaalta, mitä suurempi on gammasäteilyn energia, sitä 

todennäköisemmin se kulkee seinämän läpi aiheuttamatta sekundäärisiä elektroneja. (Knoll 

2010, 47–48, 218.) Kuvassa 3 on esitetty katodia vastaan kohtisuorasti tulevan 

gammasäteilyn havaitsemisherkkyyden energiariippuvuus eri materiaaleilla.  

 

Kuva 3. GM-putken havaitsemisherkkyys katodia vastaan kohtisuorasti tulevalle gammasäteilylle 

(Mukaillen: Knoll 2010, 219). 
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Havaitsemisherkkyys muuttuu kuvan 3 mukaisesti varsin lineaarisesti energian funktiona 

kaikkein pienempiä energioita lukuun ottamatta etenkin kuparista tai alumiinista 

valmistetuilla seinämillä. Kuvaa 3 voidaan soveltaa myös verrannollisuuslaskurille (Knoll 

2010, 188). On kuitenkin huomioitava, että monissa pintakontaminaatiomittareissa säteilyn 

halutaan tulevan ilmaisimelle ohuen ikkunan läpi sen sijaan että se läpäisisi seinämän.  

4.2 Tuikeilmaisin 

Tuikeilmaisimen toiminta perustuu säteilyenergian muuntamiseen valoksi. 

Absorboituessaan tuikeaineeseen säteily virittää tuikeaineen atomeja ylemmälle 

energiatasolle. Tämän viritystilan purkautuessa emittoituu valoa. Tuikeaineesta vapautuneet 

valofotonit kulkeutuvat valomonistinputken fotokatodille, jolloin katodilta vapautuu 

fotoelektroneja. Katodeja on sarjassa useita ja elektronien määrä moninkertaistuu jokaisella 

katodilla ollen noin miljoonakertainen viimeisen katodin jälkeen. (Klemola 2002, 123–125.) 

Mitä suurempi on elektronin energia, sitä enemmän valofotoneja havaitaan. Suurempi valon 

määrä mahdollistaa korkeamman havaitsemisherkkyyden. Esimerkiksi orgaanisessa 

tuikeaineessa BC-400 valofotonien määrä kasvaa lineaarisesti energian ollessa >0,125 MeV 

(Mukhopadhyay 2005, 4). BC-400 on yksi eniten käytetyistä muovituikeaineista 

(Mukhopadhyay 2005, 1). 

Tuikeaineen valinta riippuu muun muassa mitattavasta säteilylajista. Samassa ilmaisimessa 

voi olla useita tuikeainekerroksia, joilla havaitaan eri säteilylajeja. Alfa- ja 

beetasäteilymittauksissa käytetään usein ohueksi kalvoksi muovattuja tuikeaineita. 

Gammasäteilyn mittaamiseen soveltuu parhaiten tiheästä materiaalista valmistetut 

tuikeaineet tai paksummat ainekerrokset. (Mukhopadhyay 2005, 2.) Gammasäteilyn 

havaitseminen perustuu säteilyn synnyttämien vapaiden elektronien aiheuttamiin 

virittymisiin tuikeaineessa (Hamamatsu 2007, 136). Mitä suurempi on säteilyn energia, sitä 

enemmän energiaa vapaa elektroni voi saada. Vuorovaikutusten todennäköisyys kuitenkin 

pääsääntöisesti pienenee energian kasvaessa. (Knoll 2010, 48–49.) 

4.3 Mittauksiin liittyviä epävarmuustekijöitä 

Pintakontaminaatiomittauksiin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Mittauksiin aiheutuu 

epävarmuutta muun muassa seuraavista asioista: 
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− Mittausympäristön säteilyolosuhteet 

− mitattavan kappaleen geometria 

− radioaktiivisuuden luonne 

− kontaminaation jakautuminen 

− säteilylajit 

− säteilyn energia. (NEA 2006, 16.) 

Mittausympäristön säteilyolosuhteisiin vaikuttaa sekä luonnon taustasäteily että 

keinotekoiset taustasäteilyn lähteet. Taustasäteily hankaloittaa kontaminaatiomittauksia – 

mitä enemmän pulsseja taustasäteily aiheuttaa mittalaitteeseen aikayksikössä, sitä enemmän 

pulsseja mitattavasta kappaleesta täytyy aiheutua, jotta sen kontaminoituminen havaitaan. 

Taustasäteilyn alueellinen vaihtelu voi olla suurta. Tällöin kontaminaation aiheuttamia 

pulsseja käy vaikeaksi erottaa taustasäteilyn aiheuttamista pulsseista. Myös 

mittausympäristön kontaminaatio vaikuttaa mittauksiin, koska tällaisessa tilanteessa on 

luonnollisesti riski mitattavan kappaleen kontaminoitumiseen.  

Kohonnut taustasäteilytaso johtaa usein epäsuoran menetelmän käyttöön. Epäsuora 

menetelmä sisältää joitakin sille ominaisia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi 

pyyhkäisynäytteitä otettaessa näytteenottopinta-ala arvioidaan usein silmämääräisesti ja 

näytteenottovoimakkuus vaihtelee. Myös näytelappuun tarttuva osuus kontaminaatiosta eli 

saanto perustuu oletukseen. (ISO 2016b, 5, 9.) Epäsuoraa menetelmää käytettäessä on 

varmistuttava riittävästä otannasta. Näytteitä tulisi kerätä sekä satunnaisista paikoista että 

tunnistetuista kohonneen kontaminaatioriskin paikoista. Näytesarjan tulisi kattaa 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti koko mitattava pinta. (ISO 2016b, 4.) 

Kappaleen historiatietoja voidaan soveltaa mittausmenetelmää valittaessa. Esimerkiksi 

valvonta-alueella vain puhtaissa tiloissa ollut ja käyttämättä jäänyt kappale ei välttämättä 

vaadi yhtä kokonaisvaltaista mittausta kuin kontaminoituneen komponentin huoltotöissä 

käytetyt työkalut. Harkintaa voidaan käyttää myös arvioitaessa, onko kappaleen 

sisäpuolinen kontaminoituminen todennäköistä. Harkinnanalaiset seikat on kuitenkin 

hankala ohjeistaa siten, että valittu menettelytapa olisi mittaajasta riippumatta sama. 

Kontaminaatiomittauksiin vaikuttaa luonnollisesti itse kontaminaatio ja sen sisältö. 

Kontaminaatio voi olla irtoavaa tai irtoamatonta ja aktiivisuutta voi olla myös uloimman 

pintakerroksen alla. Kontaminaatio voi olla jakautuneena pinnalle tasaisesti tai paikallisesti 
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ja se voi sisältää hippuja. Oleellista on myös kontaminaation lähettämät säteilylajit ja 

säteilyn energiajakauma. (NEA 2006, 16.)  

Hiput ovat pistemäisiä, joten niiden säteily vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Tästä 

syystä suoralla menetelmällä mitattaessa ilmaisimen täytyy käydä riittävän lähellä hippua, 

jotta se havaitaan. Hipun havaitseminen epäsuoralla menetelmällä edellyttää, että näyte 

otetaan aivan hipun kohdalta. Lisäksi epäsuoraan menetelmään sisältyy mahdollisuus siitä, 

että hippu tai muu kontaminaatio ei tartu lappuun, vaikka alueelta otettaisiinkin näyte.  

Kontaminaation tarkkaa nuklidisisältöä ja siten säteilyenergioita ei useinkaan tiedetä 

varmasti. Toisaalta esimerkiksi alfasäteilyn mahdollisuus voidaan sulkea pois 

historiatietojen perusteella. Näin ollen kontaminaatiomittaukset voidaan tehdä vain beeta- 

tai gammamittareilla. Vaikka tarkkaa sisältöä ei tunneta, pysyy keskimääräinen 

nuklidijakauma kuitenkin usein samankaltaisena (IAEA 2008, 64). Keskimääräisen 

jakauman perusteella voidaan esimerkiksi määrittää sopivat hälytysrajat. Vaikeasti 

havaittavat nuklidit voidaan huomioida laskennallisesti (IAEA 2008, 67). 

Mitattavan kappaleen geometria vaikuttaa mittausten onnistumiseen. Erityisen suuret 

kappaleet, ontelomaiset rakenteet tai muuten monimutkaiset pinnanmuodot ovat hankalia, 

koska pintojen luoksepäästävyys on heikko. Myös lika, pienemmät epätasaisuudet tai 

huokoisuus voivat vaikuttaa mittaustulokseen merkittävästi. (NEA 2006, 16.)  

Kaikkia pintoja ei voida mitata ihanteelliselta etäisyydeltä. Etäisyyden kasvaessa 

aktiivisuuskate tulee aliarvioiduksi. Ihanteellinen mittausetäisyys ilmaisimen ja pinnan 

välillä on se etäisyys, jolle hälytysrajat on määritetty. Schuler et al. (2007) on tutkinut 

mittausetäisyyden vaikutusta beetasäteilyn havaitsemisherkkyyteen. Tutkimuksissa 

käytettiin ilmaisinta DP6AD, jonka voidaan todeta vastaavan Loviisan ydinvoimalaitoksella 

käytettäviä kannettavia mittalaitteita. Tutkimuksissa käytettiin 0…20 mm 

mittausetäisyyksiä. Tutkimusten mukaan havaitsemisherkkyyden muutos on lineaarista 

energiavälillä 140…400 keV (keskimääräinen energia). Havaitsemisherkkyyden muutos on 

0,5 prosenttiyksikköä millimetriä kohden. Pienemmillä energioilla muutos on epälineaarista. 

Energiavälillä 40…70 keV suhteellinen muutos on 4,3 prosenttia millimetriä kohden. 

(Schuler et al. 2007, 33–34.) 
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Luonnollisesti myös mittaajan toiminnalla on vaikutusta mittausten lopputulokseen. 

Mittausnopeus ja -etäisyys vaikuttavat suoraan mittausepävarmuuteen (Brown & Abelquist 

1998, 4.) Mikäli pintaa mitataan nopeasti, voi mittausvarmuus jäädä pieneksi. Mittarin 

näyttämää ei kuitenkaan verrata vain varsinaiseen hälytysrajaan vaan ennemminkin 

tarkkaillaan muutoksia pulssitaajuudessa. Mikäli pulssitaajuus nousee, pintaa mitataan 

tarkemmin ja pitempään. Pitempi mittausaika pienentää mittausepävarmuutta. (Brown & 

Abelquist 1998, 12–13.) 

Tyypillisessä mittaustapahtumassa seurataan jatkuvasti mittalaitteen näyttöä tai laitteen 

antamaa äänisignaalia. Koska kontaminaation aiheuttamat indikaatiot eivät useinkaan ole 

ennakoitavissa, vaatii mittaaminen jatkuvaa valppautta. Valppaus kuitenkin laskee 

mittaustehtävän pitkittyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kontaminaation täytyy 

aiheuttaa yhä suurempia muutoksia pulssitaajuudessa, jotta se havaitaan. (Brown & 

Abelquist 1998, 13–14) 

Myös mittaajan ennakkokäsitys pinnan kontaminaatiotasosta vaikuttaa mittaustulokseen. 

Puhtaaksi oletetun pinnan täytyy aiheuttaa suurempia pulssitaajuuksia, jotta mittaaja 

tulkitsee sen kontaminoituneeksi. Kohteissa, jotka mittaaja kokee mahdollisesti 

kontaminoituneiksi, kynnys toimia on matalampi. Tähän vaikuttaa myös havaitsematta 

jäävästä aktiivisuudesta koituvat seuraukset tai virheellisistä hälytyksistä aiheutuvat 

jatkotoimet. (Brown & Abelquist 1998, 4.) Mittaajan toiminnasta aiheutuvien 

epävarmuustekijöiden kannalta pahin mahdollinen tilanne onkin sellainen, jossa mitataan 

puhtaaksi oletettuja pintoja pitkiä aikoja kerrallaan siten, että mittauksiin käytettävän 

kokonaisajan suhteen on kuitenkin aikataulupainetta (Brown & Abelquist 1998, 16).  

4.4 Inhimillinen tekijä 

Kontaminaatiomittausten onnistuminen ei riipu ainoastaan mittalaitteiden ominaisuuksista 

vaan myös inhimillisestä suorituskyvystä (englanniksi Human Performance). Se tarkoittaa 

ihmisen toiminnan ja työn tulosten yhteisvaikutusta. Kun inhimillinen suorituskyky on 

hyvällä tasolla, työt tehdään sovitulla tavalla ja tulokset ovat hyviä. 

Jos ohjeistus on virheellinen tai työvälineet eivät sovellu työhön, voi sinänsä täysin 

ohjeistusten mukainen toimintakin tuottaa ei-toivottuja tuloksia. Toisaalta hyviä tuloksia 

voidaan saavuttaa, vaikkei toimittaisikaan täysin niin kuin on sovittu. Tällainen toiminta voi 
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kuitenkin juurtua organisaation kulttuuriin ja olla pitemmän päälle haitallista. (IAEA 2013, 

3–4.) Esimerkiksi tavaroiden kontaminaatiomittausten tekemättä jättäminen lisäkenkärajalta 

poistuttaessa ei automaattisesti johda kontaminaation leviämiseen lisäkenkärajan 

ulkopuolelle. Tällöin oletus tavaroiden puhtaudesta on ollut pätevä. Ennen pitkää vastaan 

kuitenkin todennäköisesti tulee kontaminoitunut kappale, jolloin kontaminaatiota voi levitä 

rajatun alueen ulkopuolelle. Inhimillisen suorituskyvyn kehittäminen on eduksi etenkin 

pitkällä aikavälillä (IAEA 2013, 4.). 

Epäsuotuisat tapahtumat saavat alkunsa usein ihmisen toiminnasta. Kyse voi olla 

tahattomasta inhimillisestä virheestä tai tahallisesta rikkeestä. (USDOE 2009.) Valtaosa 

ydinvoimalaitoksilla tapahtuvista merkittävistä epäsuotuisista tapahtumista johtuu 

inhimillisestä virheestä. Selvästi pienempi osa johtuu laiterikoista. (IAEA 2013, 1.) 

Ydinenergiateollisuudessa etenkin turvallisuuteen, luotettavuuteen ja tuotantoon liittyvät 

epäsuotuisat tapahtumat ovat erityisen haitallisia ja niitä halutaan välttää. Inhimillisten 

virheiden merkittävän osuuden vuoksi niiden vähentäminen on tehokas keino vähentää näitä 

epäsuotuisia tapahtumia. (IAEA 2013, 4.) 

Inhimillinen suorituskyky on monitasoinen käsite. Hyvään suorituskykyyn yltäminen vaatii 

onnistumisia organisaatio-, prosessi- ja yksilötasoilla. Yksilöiden ja prosessien toiminta voi 

olla vain niin hyvää kuin mitä taustalla oleva organisaatio mahdollistaa. (USDOE 2009.) 

Organisaation täytyy esimerkiksi tarjota riittävät resurssit ja työvälineet sekä määrittää selvät 

odotukset työn tekemiselle. Prosessitasolla resurssit ja työvälineet valjastetaan 

menettelytavoiksi esimerkiksi ohjeiden kautta. Ohjeiden tulee olla sellaisia, että niitä 

noudattamalla työssä saavutetaan hyvä lopputulos. Yksilötasolla näitä ohjeita täytyy 

noudattaa. (IAEA 2013, 5.) Kyseenalaistavaan asenteeseen kannustaminen kaikilla 

organisaatiotasoilla on eduksi inhimillisen suorituskyvyn kehittämisessä (IAEA 2013, 6).  

Inhimillinen virhe johtuu usein huolimattomuudesta, väärästä tulkinnasta tai epätarkasta 

tilannekuvasta (IAEA 2013, 4). Inhimillisen virheen mahdollisuutta voivat edistää 

esimerkiksi seuraavat tekijät: 

− Aikataulupaine, kiirehtiminen 

− huono kommunikaatio 

− keskeytykset 

− oletusten tekeminen 
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− rutiininomainen työ 

− stressi. (USDOE 2009.) 

Väärä toimintatapa voi johtua myös esimerkiksi siitä, että joissakin tilanteissa se koetaan 

työkulttuurissa yleisesti hyväksyttäväksi (IAEA 2013, 4). 

Inhimillisten virheiden mahdollisuutta voidaan pienentää työn varmennusmenettelyillä eli 

HuP-työkaluilla (englanniksi Human Performance Tools) (IAEA 2013, 15–16). Loviisan 

voimalaitoksella yleisesti käytettäviä HuP-työkaluja ovat muun muassa oman työn 

varmennus, parityöskentely, riippumaton varmennus ja selkeä viestintä (Lehtinen & 

Hännikäinen 2020, 12). 
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5 Loviisan voimalaitoksella esiintyvän kontaminaation 

nuklidijakauma 

Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyvän kontaminaation nuklidijakaumaa on tutkittu 

mittauksin. Vuosittain tehtävät gammaspektroskopiset MARC-mittaukset (Measurement 

and Analysis of Reactor Circuit Contamination) antavat hyvän kuvan laitosten 

primääripiirien kontaminaatio- ja säteilytasojen kehityksestä. MARC-mittausten tulokset on 

laskettu takautuvasti alikriittisyyshetkeen. MARC-mittaukset eivät kuitenkaan edusta 

täydellisesti laitoksella esiintyvää irtoavaa kontaminaatiota. Tämä johtuu siitä, että 

laitoksilla esiintyvä kontaminaatio on päätynyt järjestelmiin ja muille pinnoille eri 

aikakausina. Primääripiirin nuklidijakauma on vaihdellut ajan kuluessa. Lisäksi nuklideilla 

on erilaiset puoliintumisajat. 

Irtoavan kontaminaation nuklidijakauma on määritetty vuonna 2019 kerättyjen 

pyyhkäisynäytteiden ja niille tehtyjen gammaspektroskopisten mittausten perusteella. 

Näissä mittauksissa heikosti havaittavien nuklidien 63Ni ja 108mAg aktiivisuudet on arvioitu 

tarvittaessa suhdelukujen avulla. (Ylisirniö 2022a, 2.) 108mAg on suhteutettu nuklidin 110mAg 

aktiivisuuteen. 63Ni on heikko beetasäteilijä, jonka aktiivisuus on sidottu 60Co:n 

aktiivisuuteen nuklidien kemiallisen samankaltaisuuden vuoksi. (Hostikka 2020, 5.) 

Vertailun vuoksi myös MARC-mittausten tuloksille tehdään tämän työn tarkastelussa 

vastaavat korjaukset nuklideille 63Ni ja 108mAg. 

Taulukossa 3 on esitetty laitoskohtaisesti sekä irtoavan kontaminaation nuklidijakauman xIK 

[%] että vuoden 2020 pääkiertoputkiston luupin 1 (YA11) MARC-mittausten tulosten 

mukaiset nuklidiosuudet xMARC. Taulukossa esitetyt osuudet on normeerattu siten, että 

kunkin laitoskohtaisen jakauman nuklidiosuuksien summa on yksi. Taulukossa ei ole 

huomioitu nuklideja, joiden suhteellinen osuus on alle 0,1 prosenttia jakaumasta. Lisäksi 

taulukossa on esitetty nuklidien hajoamistavat ja puoliintumisajat.  
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Taulukko 3. Loviisan laitoksella esiintyvien nuklidijakaumien mukaiset nuklidiosuudet, nuklidien 

hajoamistavat ja puoliintumisajat (Ylisirniö 2022a, 8; IAEA 2021; Hirvelä & Kvarnström 2020, 2). 

Nuklidi Hajoamis- 

tapa 

Puoliintumis- 

aika T1/2 

Osuus 

xIK,LO1 [%] 

Osuus 

xIK,LO2 [%] 

Osuus 

xMARC,LO1 [%] 

Osuus 

xMARC,LO2 [%] 

51Cr EC 27,7 d 2,47 1,77 10,3 7,46 

54Mn EC+β+ 312 d 0,73 1,03 2,55 2,44 

58Co EC+β+ 70,9 d 2,93 2,36 20,8 11,9 

59Fe β- 44,5 d 0,29 0,33 1,21 1,50 

60Co β- 5,27 a 13,5 1,74 13,9 17,1 

63Ni β- 101 a 9,42 1,22 9,76 11,9 

95Nb β- 35,0 d 2,49 1,38 4,02 3,40 

95Zr β- 64,0 d 1,55 0,69 1,46 1,65 

108mAg EC+β+, IT, β- 438 a 0,19 0,19 0,01 0,05 

110mAg β- 250 d 52,2 79,8 1,23 9,35 

122Sb β- 2,72 d 2,80 0,62 22,5 21,5 

123mTe IT 119 d 0,77 0,45 - - 

124Sb β- 60,2 d 10,2 8,22 12,1 11,7 

181Hf β- 42,4 d 0,47 0,17 - - 

Taulukosta 3 nähdään, että dominoivimmat nuklidit irtoavassa kontaminaatiossa ovat 110mAg 

ja 124Sb. Loviisa 1:n jakaumassa on merkittävästi myös nuklidia 60Co. Irtoavan 

kontaminaation nuklidisisältö ja nuklidien suhteelliset osuudet poikkeavat MARC-

mittausten tuloksista. On huomioitava, että etenkin 122Sb puoliintumisaika on lyhyt. Sitä 

syntyy reaktorissa, kun stabiili 121Sb aktivoituu absorboidessaan neutronin (Mittal 2013, 17). 

Koska sitä ei synny reaktorin ulkopuolella, se häviää kontaminaatiosta varsin nopeasti.  

Suurin osa taulukon 3 nuklideista hajoaa joko stabiiliksi tai lähes stabiiliksi isotoopiksi tai 

joksikin toiseksi taulukon nuklideista. Poikkeuksena tähän ovat hopean nuklidit 108mAg ja 

110mAg. Osa 108mAg:sta hajoaa nuklidiksi 108Ag, joka on β--säteilijä 2,4 minuutin 

puoliintumisajalla. Nämä nuklidit on yhdistetty tässä soveltuvin osin toisiinsa tarkastelun 

yksinkertaistamiseksi. Tästä syystä taulukkoon 3 on merkitty 108mAg:n hajoamistavaksi 

myös β-. Vastaava yksinkertaistus on tehty myös isotoopeille 110mAg ja 110Ag. (IAEA 2021.) 

Nuklidijakaumissa esiintyvien beetasäteilevien nuklidien keskimääräiset beetasäteilyn 

energiat Eβ [MeV] ja niiden intensiteetit Iβ [%] on esitetty taulukoituna liitteessä 1. Vastaavat 

tiedot jakaumissa esiintyvistä gammasäteilijöistä on esitetty taulukoituna liitteessä 2. 

Energioita, joiden absoluuttinen intensiteetti on alle yhden prosentin, ei ole huomioitu.  
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Kuvassa 4 on esitetty irtoavan kontaminaation nuklidijakauman sekä MARC-mittausten 

mukaisen jakauman mukainen beetasäteilyn jakautuminen eri energiaväleille. 

Gammasäteilyn jakautumista eri energiaväleille on havainnollistettu kuvassa 5.  

 

a) 

 

b) 

Kuva 4. Beetasäteilyn jakautuminen eri energiaväleille. a) Irtoavan kontaminaation nuklidijakauma, 

b) MARC-mittaustulosten mukainen nuklidijakauma. 
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a) 

 

b) 

Kuva 5. Gammasäteilyn jakautuminen eri energiaväleille. a) Loviisan laitoksilla esiintyvän irtoavan 

kontaminaation nuklidijakauma, b) MARC-mittaustulosten mukainen nuklidijakauma. 

MARC-mittausten tulosten mukaisen jakauman beetasäteily jakautuu huomattavasti 

irtoavan kontaminaation nuklidijakaumia tasaisemmin eri energiaväleille. Myös 

gammasäteily jakautuu tasaisemmin eri väleille. 110mAg:n vaikutus näkyy vahvasti 

molemmissa säteilylajeissa.  

Ohjeen YVL C.6 vaatimus 411 edellyttää, että pintakontaminaatiomittareiden toiminta 

tarkastetaan laitoksella esiintyvän nuklidijakauman energiajakaumaa vastaavilla lähteillä. 

Loviisan voimalaitoksella käytetään kontaminaation referenssinuklidina 60Co:ä. 

Vaatimuksen täyttyminen on perusteltu sillä, että 60Co:n keskimääräinen beetasäteilyenergia 

on lähellä laitoksella esiintyvän nuklidijakauman keskimääräistä beetasäteilyn energiaa 
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(Fortum 2020, 7). Lisäksi käytetään nuklidia 99Tc, joka vastaa beetasäteilyenergialtaan 

likimain kobolttia. (Salminen 2021a, 5.) 99Tc on puhdas beetasäteilijä. Sen puoliintumisaika 

on koboltin puoliintumisaikaa selvästi pidempi, joten se soveltuu siksi paremmin 

testilähteeksi. (IAEA 2021.) Kyseisiä nuklideja käytetään muun muassa mittalaitteiden 

määräaikaistarkastuksissa ja hälytysrajojen laskennassa. 

Hyypiä (2019a) on tarkastellut 60Co:n soveltumista Loviisan voimalaitoksen 

kontaminaatiomittauksissa käytettäväksi referenssinuklidiksi. Tarkastelu perustuu Nutronic 

NT200 -pyyhkäisynäyteanalysaattorin havaitsemisherkkyyksiin ja vuoden 2017 MARC-

mittausten Loviisa 1:n pääkiertoputkiston luupin 1 mittaustulosten mukaiseen jakaumaan. 

Tarkastelun mukaan kyseisellä jakaumalla saavutettu havaitsemisherkkyys on lähes yhtä 

suuri kuin 60Co:n havaitsemisherkkyys. (Hyypiä 2019a, 1, 3.)  

Edellä käsitellyt jakaumat perustuvat senhetkiseen säteilytilanteeseen. Todellisuudessa 

laitoksen säteilytilanne voi kuitenkin muuttua muun muassa materiaalivalintojen ja 

polttoainevuotojen takia. Polttoainevuodot ovat olleet Loviisassa harvinaisia (Kontio 2020, 

11). Niillä on kuitenkin suora vaikutus laitosten säteilyolosuhteisiin.  

Kontaminaation sisältö muuttuu luonnollisesti ajan funktiona nuklidien erilaisten 

puoliintumisaikojen vuoksi. Yhdistetyn Loviisa 1:n ja Loviisa 2:n irtoavan kontaminaation 

nuklidijakauman mukaisten nuklidiosuuksien kehitys ajan suhteen on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Irtoavan kontaminaation nuklidijakauman mukaisten suhteellisten nuklidiosuuksien muutos 

ajan funktiona Loviisan ydinvoimalaitoksella (Mukaillen: Ylisirniö 2022a, 5). 
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Kuvan 6 mukaisesti 60Co:n ja siten myös 63Ni:n suhteellinen osuus kasvaa selvästi 

kontaminaation vanhetessa sekä 110mAg:n ja 124Sb:n puoliintuessa. Viiden vuoden jälkeen ne 

muodostavat noin 85 % irtoavasta kontaminaatiosta.  

Loviisan voimalaitoksen piha-alueilta vuosina 2020–2021 löydetyt radioaktiiviset 

partikkelit ovat koostuneet enimmäkseen korroosiotuotteista 54Mn ja 60Co. Arvioiden 

perusteella näiden hippujen on todettu olevan peräisin käytetyn polttoaineen siirtosäiliön 

pinnoilta (Lehtinen 2021, 5). 

Syksyllä 2021 laitoksen piha-alueilta tehtiin löydös, joka poikkesi aiemmista hipuista 

ulkomuodoltaan ja nuklidijakaumaltaan. Teipinpalalta tai maalilastulta vaikuttaneeseen 

kevyeen ja helposti silmin havaittavaan kappaleeseen oli kiinnittynyt hippu, joka koostui 

pelkästään nuklidista 110mAg. Hopean puoliintumisaika on suhteellisen lyhyt, joten 

aktiivisuus on ollut suhteellisen tuoretta. Hipun aktiivisuus oli kuitenkin selvästi 

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä SY/1/2018 annettua vapaarajaa pienempi. Hipun 

kulkeutumisreittiä ei kuitenkaan saatu tutkimuksissa varmuudella selville. (Kontio & 

Lehtinen 2021, 3–5.) 
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6 Pintakontaminaatiomittalaitteet Loviisan 

ydinvoimalaitoksella 

Tässä kappaleessa esitellään tämän työn kannalta merkityksellisimmät Loviisan 

ydinvoimalaitoksella käytössä olevat kontaminaatiomittalaitteet. Ensin esitellään vain 

rajattujen henkilöiden, kuten säteilyvalvojien, käytössä olevat kannettavat mittalaitteet ja 

pyyhkäisynäyteanalysaattori. Tämän jälkeen esitellään yleisessä käytössä valvonta-alueen 

henkilökulkureiteillä olevat työkalumonitorit ja pientavaramittauslokerot. 

6.1 Kannettavat mittalaitteet ja pyyhkäisynäyteanalysaattori 

Epäsuoraa mittausmenetelmää edustaa pyyhkäisynäyteanalysaattori Nutronic NT200. 

Pyyhkäisynäytteet kerätään kuivapyyhkäisynäytelappuihin. Pyyhkäisynäyteanalysaattori 

sekä pyyhkäisynäytelappu on esitetty kuvassa 7.  

 

Kuva 7. Nutronic NT200 -pyyhkäisynäyteanalysaattori ja kuivapyyhkäisynäytelappu. 

Pyyhkäisynäyteanalysaattorissa on kaksi lyijysuojattua verrannollisuuslaskuria, joista toinen 

on taustasäteilyn mittaamista varten. Ilmaisimen sisääntuloikkunan pintatiheys ρA on 2,0 

mg/cm² ja sen pinta-ala on 15,5 cm². Ilmaisimen katodi on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä. (Nutronic 2009, 71.)  
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Pyyhkäisynäyte kerätään 100 cm²:n alueelta, jonka jälkeen näytelappu asetetaan 

analysaattorin näytekelkkaan. Mittaus alkaa automaattisesti, kun kelkka työnnetään laitteen 

sisään. Laite muuntaa havaitsemansa pulssit mitatun pinnan aktiivisuuskatteeksi 

huomioimalla muun muassa taustasäteilyn vaikutuksen, näytteenottopinta-alan, 

kontaminaation irtoamissuhteen, ilmaisimen havaitsemisherkkyyden ja lähteen 

efektiivisyyden ε [-]. Lähteen efektiivisyydellä tarkoitetaan lähteen tietyltä pinnalta 

emittoituvien tietyn tyyppisten ja energisten partikkelien tai fotonien suhdetta kaikkiin 

lähteessä samassa ajassa syntyviin vastaaviin partikkeleihin tai fotoneihin (ISO 2016c, 2). 

Pyyhkäisynäyte voidaan tarvittaessa analysoida myös määrittämällä näytelapun aktiivisuus 

gammaspektroskopisesti laboratoriossa. On huomioitava, että tämäkään ei poista kaikkien 

oletusten mahdollisesti sisältämää virhettä. Irtoamissuhdetta ja näytteenottopinta-alaa 

tarvitaan edelleen muunnettaessa lapun aktiivisuutta pinnan aktiivisuuskatteeksi. 

Ensimmäiset pyyhkäisynäyteanalysaattorit on hankittu Loviisan ydinvoimalaitokselle 1990-

luvun lopulla (Virtanen 2021). Tätä ennen pyyhkäisynäytteet analysoitiin yksinomaan 

kenttäolosuhteissa kannettavilla pintakontaminaatiomittareilla. Analysaattorin etuna on sen 

taustansieto, integroiva laskenta ja ohjelmoitavuus. Siinä on muun muassa säädettävä 

mittausaika ja erillinen mittausohjelma alfasäteilymittauksille. 

Pyyhkäisynäyteanalysaattoreita on käytössä useita ja ne on pyritty sijoittelemaan 

säteilyvalvonnan päivystyspisteiden ja yleisimpien mittauspaikkojen läheisyyteen. 

Suurten pintojen mittaaminen vaatii lukuisia näytteitä. Kvantitatiivisissa mittauksissa 

näytekokoa rajoittaa vaatimus 100 cm²:n näytteenottopinta-alasta. Muutoin näytekokoa 

rajoittaa lapun saturaatio – suurempaan lappuun voidaan luonnollisesti kerätä suurempi 

näyte. Varsinaisten pyyhkäisynäytteiden lisäksi käytetään niin sanottua rättipyyhkäisyä, 

jossa sananmukaisesti pyyhitään tarkasteltavaa pintaa kuivalla tai liuottimella kostutetulla 

rätillä. Tämän jälkeen rätti mitataan suoralla menetelmällä. Näin saadaan katettua erityisen 

suuria pinta-aloja esimerkiksi lattioista tai suurista komponenteista. Menetelmällä saadaan 

kvalitatiivinen käsitys irtoavan kontaminaation olemassaolosta. Mikäli kontaminaatiota 

havaitaan, on usein tarpeellista tehdä jatkomittauksia jollakin toisella menetelmällä. 

Loviisan voimalaitoksen kannettava pintakontaminaatiomittauskalusto koostuu kolmesta eri 

ilmaisimesta – MCB2, BP19DD ja DP6BD. Kannettavia pintakontaminaatiomittareita on 

Loviisan laitoksella kymmeniä. Kannettaville pintakontaminaatiomittareille tehdään 
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kalibroinnintarkastukset kuuden kuukauden välein tasomaisilla säteilylähteillä (Ylisirniö 

2020, 4, 7). MCB2 on esitetty kuvassa 8.  

 

Kuva 8. MCB2-pintakontaminaatiomittari. 

MCB2-mittari on varustettu geigerputkella. Laitteen sisääntuloikkunan pinta-ala on 15,5 

cm². Sisääntuloikkunan pintatiheys on 2,0 mg/cm². Laitteella havaittavan 

beetasäteilyenergian alaraja on 0,030 MeV. (Mirion 2010, 7–8.) Ilmaisimen katodi on 

valmistettu ruostumattomasta teräksestä (Mirion 2020, 3).  

Havaittavan beetasäteilyenergian alarajan yhteydessä ei ole täsmennetty, onko kyse 

keskimääräisestä energiasta vai maksimienergiasta. Beetasäteilyn absorboitumista 

ikkunamateriaaliin on havainnollistettu kuvassa 9.  
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Kuva 9. Beetasäteilyn absorboitumisen riippuvuus säteilyn maksimienergiasta ja ilmaisimen 

sisääntuloikkunan pintatiheydestä. (Mukaillen: Mirion 2020, 2). 

Kuvasta 9 huomataan, että MCB2:n sisääntuloikkunaa vastaavalla pintatiheydellä 

maksimienergialtaan 0,030 MeV olevasta beetasäteilystä absorboituu ikkunaan noin 99 %. 

Voidaan siis päätellä, että havaitsemisraja on ilmoitettu beetasäteilyn maksimienergialle.  

Ilmaisimia BP19DD ja DP6BD käytetään yhdessä RadEye SX -näyttölaitteen kanssa. 

BP19DD ja DP6BD ovat tuikeilmaisimia. Ilmaisinta BP19DD käytetään ensisijaisesti 

beetasäteilyn mittaamiseen. Ilmaisimella DP6BD voidaan mitata myös alfasäteilyä. Laitteet 

on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Vasemmalla RadEye SX -näyttölaite, keskellä DP6BD ja oikealla BP19DD. 

Kummassakin ilmaisimessa on ohut kalvo tuikeainetta BC-400. Ilmaisimessa DP6BD on 

lisäksi ZnS(Ag)-pinnoite alfasäteilyn mittaamista varten. Ilmaisimen BP19DD 

sisääntuloikkunan pintatiheys on 0,9 mg/cm². Ilmaisimen DP6BD sisääntuloikkunan 

pintatiheys on 1,2 mg/cm². (Thermo Scientific 2010, 4.) Laitteet ovat kuvan 10 mukaisesti 

ulkoisesti varsin samankaltaisia. Kummankin ilmaisimen pinta-ala on 100 cm². (Thermo 

Scientific 2010, 7.) 

Taulukkoon 4 on koottu edellä kuvattujen mittareiden beetasäteilyn havaitsemisherkkyydet 

eri nuklideille sekä kyseisten nuklidien lähettämän säteilyn keskimääräiset beetasäteilyn 

energiat. Ilmaisimien BP19DD ja DP6BD havaitsemisherkkyydet on määritetty 4 

millimetrin etäisyydellä säteilylähteen pinnasta (Thermo Scientific 2010, 7). Mittarin MCB2 

havaitsemisherkkyys on määritetty suoraan säteilylähteen pinnalta (Mirion 2010, 8). 

Nutronic NT200 -pyyhkäisynäyteanalysaattorin kohdalla tätä etäisyyttä ei ilmoiteta. 
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Taulukko 4. Beetasäteilyn havaitsemisherkkyyksiä (2π) eri nuklideille ja nuklidien keskimääräiset 

beetaenergiat (IAEA 2021; Nutronic 2009, 71; Mirion 2010, 8; Thermo Scientific 2010, 7). 

Nuklidi Eβ,avg [MeV] ηβ,NT200 [-] ηβ,MCB2 [-] ηβ,BP19DD [-] ηβ,DP6BD [-] 

36Cl 0,251 0,44 0,50 0,48 0,38 

60Co 0,096 0,34 0,36 0,34 0,18 

99Tc 0,085 0,29 - - - 

14C 0,049 0,22 0,17 0,21 - 

90Sr/90Y 0,564 0,49 - 0,51 0,41 

Taulukon 4 tietojen perusteella laaditaan sovitteet havaitsemisherkkyyksien 

energiariippuvuuksille. Huomioidaan sovitteissa myös havaittavan beetasäteilyenergian 

alaraja. MCB2:lla raja on 0,030 MeV. Sen oletetaan tässä pätevän kaikille mittareille. 

MCB2:n sisääntuloikkuna on tässä työssä käsiteltävien mittarien ikkunoista paksuin, joten 

oletusta voi pitää konservatiivisena. Keskimääräinen beetasäteilyenergia on tyypillisesti 

noin kolmanneksen maksimienergiasta. Tästä syystä havaitsemisherkkyyden oletetaan 

laskevan nollaan kohdassa 𝐸β,avg = 0,010 MeV. Sovitteet on piirretty kuviin 11…14. 

Sovitteet on piirretty logaritmisiksi, koska funktiomuoto sopii dataan hyvin. 

Havaitsemisherkkyys muuttuu nopeasti pienillä energioilla, koska suuri osa säteilystä 

absorboituu sisääntuloikkunaan.  

 

Kuva 11. MCB2. Beetasäteilyn havaitsemisherkkyys keskimääräisen säteilyenergian funktiona. 
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Kuva 12. NT200. Beetasäteilyn havaitsemisherkkyys keskimääräisen säteilyenergian funktiona. 

 

Kuva 13. BP19DD. Beetasäteilyn havaitsemisherkkyys keskimääräisen säteilyenergian funktiona. 

 

Kuva 14. DP6BD. Beetasäteilyn havaitsemisherkkyys keskimääräisen säteilyenergian funktiona. 

Huomioidaan, että taulukon 4 mukaisesti nuklidien 90Sr ja 90Y havaitsemisherkkyys on 
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90 Y 
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suuret sekulaarisen tasapainotilan vuoksi (IAEA 2018, 44). Yhdistetty havaitsemisherkkyys 

ei kuitenkaan ole täsmälleen yhtä suuri kuin nuklidien havaitsemisherkkyyksien keskiarvo. 

Koska havaitsemisherkkyys vaikuttaa kasvavan likimain logaritmisesti energian kasvaessa, 

on yhdistetty havaitsemisherkkyys hieman lähempänä korkeampienergisen yttriumin 

havaitsemisherkkyyttä. 90Sr:n keskimääräinen beetasäteilyenergia on 0,196 MeV ja 90Y:n 

0,932 MeV (IAEA 2021). Tällä välillä havaitsemisherkkyys kuitenkin käyttäytyy varsin 

lineaarisesti, joten vaikutus sovitteisiin jää pieneksi. 

Lisäksi huomioidaan, että 60Co lähettää hajotessaan myös gammasäteilyä. Muut sovitteiden 

laadinnassa käytetyt nuklidit ovat kuitenkin varsin puhtaita beetasäteilijöitä. Gammasäteilyn 

havaitsemisherkkyys on tyypillisesti hyvin pieni verrattuna beetasäteilyn 

havaitsemisherkkyyteen. Tästä syystä vaikutus sovitteisiin jää pieneksi. 

Kuvissa 11…14 esitetyt sovitteet on laadittu β--säteilijöiden havaitsemisherkkyystietojen 

perusteella. Sovitteiden oletetaan tässä pätevän sekä β-- että β+-säteilijöille. Positronit 

liikkuvat väliaineessa samaan tapaan kuin elektronit ja hidastuvat menettäen törmäyksissä 

energiaa. Hidastuttuaan tarpeeksi ne annihiloituvat. Annihilaatiossa emittoituu kaksi 0,511 

MeV gammafotonia vastakkaisiin suuntiin. (Knoll 2010, 12, 47). Loviisan 

ydinvoimalaitoksella esiintyvän irtoavan kontaminaation nuklideista tämä koskee 

ainoastaan nuklidia 58Co, joten oletuksen vaikutus jää pieneksi.  

Pintakontaminaatiomittareiden hälytysrajat määritetään valitun referenssinuklidin 

havaitsemisherkkyyden perusteella. Kannettavien pintakontaminaatiomittareiden 

ulosvientirajaa 4 Bq/cm² vastaavat pulssitaajuudet r [cps] voidaan laskea seuraavasti: 

𝑟 = 4 Bq cm²⁄ ∙ 𝑆 ∙ 𝜀ref ∙ 𝜂β,ref (3), 

jossa S on ilmaisimen sisääntuloikkunan pinta-ala [cm²]. 

Todelliset hälytysrajat ovat 30 % pienempiä kuin yhtälöstä 3 saadut arvot. Varmuuskerrointa 

käytetään muun muassa mittarikohtaisen hajonnan ja nuklidijakauman vaihtelun 

aiheuttamien vaikutusten huomioimiseksi. (Salminen 2021a, 5). Käytössä olevat hälytysrajat 

kannettaville pintakontaminaatiomittareille ja laskennassa käytetty havaitsemisherkkyys on 

esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Kannettavien pintakontaminaatiomittareiden hälytysrajat (Salminen 2021a, 5). 

Ilmaisin Havaitsemisherkkyys [-] Hälytysraja [cps] 

MCB2 0,33 7,0 

BP19DD 0,34 48 

DP6BD 0,27 37 

On huomattava, että taulukossa 5 esitetty arvo ilmaisimen DP6BD havaitsemisherkkyydelle 

poikkeaa jonkin verran kuvassa 14 esitetystä havaitsemisherkkyydestä 60Co:lle. Muista 

laitteista poiketen DP6BD:n taulukossa 5 esitetty havaitsemisherkkyys on laskettu erään 

yksilön testisertifikaatissa ilmoitetun toleranssialueen keskiarvona (Hyypiä & Järvinen 

2019, 14). Manuaalissa ilmoitettu havaitsemisherkkyys on tämän toleranssialueen 

alapuolella ja edellä laadittu sovite on siksi konservatiivinen. 

Varsinaisten pintakontaminaatiomittareiden lisäksi kannettavaan kalustoon kuuluu myös 

gammasäteilylle herkkä säteilynetsin TSA PRM-470CG (jatkossa TSA). TSA on varustettu 

86x67x33 mm muovituikeilmaisimella (TSA 2008, 4). TSA on esitetty kuvassa 15. 

 

Kuva 15. TSA PRM-470CG -säteilynetsin. 

TSA soveltuu myös kappaleiden sisäisen kontaminaation etsintään. Muun muassa 

gammasäteilyn luonteesta johtuen sille ei kuitenkaan voida johtaa käytännöllisiä 

ulosvientirajoja, joten mittaus on käytännössä kvalitatiivista. Laite kuitenkin hälyttää, mikäli 

säteilytaso muuttuu riittävästi laitteen opettelemaan taustasäteilytasoon verrattuna. Laite 
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soveltuu käytettäväksi muiden menetelmien tukena. (Salminen 2021a, 6.) TSA:lle tehdään 

kalibroinnintarkastus kahdentoista kuukauden välein (Ylisirniö 2020, 10). 

6.2 Työkalumonitori ja pientavaramittauslokero 

Valvonta-alueen henkilökulkureiteillä on vuodesta 2012 ollut käytössä Mirion 

Technologiesin valmistamia RTM606 Tool&Object-Monitoreja (jatkossa TOM, 

työkalumonitori) (Kanerva 2013, 14). Laite on esitetty kuvassa 16.  

 

Kuva 16. Työkalumonitori RTM606 (Mirion 2011). 

Työkalumonitorin mittauskammiota ympäröi kuusi muovituikeilmaisinta, jotka mittaavat 

gammasäteilyä. Mittauskammion koko on 400x500x400 mm. Mittauskammiossa on ovi 

molemmilla puolilla laitetta. Toinen ovista on valvonta-alueen puolella ja toinen 

tarkkailualueen puolella. Tuikeilmaisimien koko on 400x400x50 mm ja niitä on yksi 

kullakin sivulla. Kunkin ilmaisimen havaitsemat pulssit kerätään omille mittauskanavilleen 

ja lisäksi yhteiselle summakanavalle. (Mirion 2011.) 

Ovissa olevien ilmaisimien vähimmäishavaitsemisherkkyydeksi 60Co:lle on ilmoitettu 3,0 % 

ja 137Cs:lle 1,0 %, kun lähde on mittauskammion keskellä. Muille ilmaisimille vastaavat 

luvut ovat 3,8 % ja 1,5 %. Havaitsemisherkkyyksien summaksi saadaan siis 21 % ja 8,0 %. 
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Laitteen hälytysrajaksi on asetettu 400 Bq kokonaisaktiivisuus ja se perustuu ohjeen YVL 

C.2 vaatimusten mukaiseen 4 Bq/cm² aktiivisuuskatteeseen sekä 100 cm²:n 

keskiarvoistuspinta-alaan. (Mirion 2011; Hyypiä 2019b, 6–9.) 

Laite aloittaa mittauksen automaattisesti sen jälkeen, kun käyttäjä on laittanut mitattavan 

kappaleen mittauskammioon ja sulkenut oven. Laite kompensoi taustasäteilyn 

automaattisesti. Mikäli mittaustulos ylittää summakanavalle asetetun hälytysrajan, laite 

ilmoittaa kontaminaatiosta. Mikäli hälytysraja alittuu, laite ilmoittaa puhtaasta 

mittaustuloksesta. (Mirion 2011.) 

Työkalumonitorin kalibrointi koostuu kahdesta osasta – peruskalibroinnista ja 

materiaalikalibroinnista. Peruskalibroinnilla huomioidaan ilmaisinkohtainen suorituskyky ja 

se tehdään asemoimalla säteilylähde keskelle mittauskammiota erityisen kalibrointityökalun 

avulla. Materiaalikalibroinnin tarkoituksena on huomioida mitattavan kappaleen geometria. 

(Mirion 2011.) Työkalumonitoreille tehdään kalibroinnintarkastus pistemäisillä 

säteilylähteillä kuuden kuukauden välein (Hyypiä 2019b, 7, 9).  

Koska mitattavat kappaleet asetetaan aina lähelle mittauskammion alapintaa, aiheutuu 

alimpaan ilmaisimeen luonnollisesti enemmän pulsseja kuin vaikkapa yläpinnan 

ilmaisimeen. Peruskalibroinnista saatavaa kalibrointikerrointa C [Bq/cps] ei tästä syystä 

voida käyttää sellaisenaan todellisessa mittaustilanteessa. Tarvitaan geometriakerrointa  

q [-], joka määritellään:  

𝑞𝑛 =
𝐶mat,𝑛

𝐶𝑛
 (4), 

jossa Cmat,n on materiaalikalibroinnista saatava kalibrointikerroin nuklidille n 

[Bq/cps]. (Mirion 2011.) 

Loviisan ydinvoimalaitoksella materiaalikalibrointi tehdään asettamalla lähde 6 cm 

korkeudelle mittauskammion alapinnasta ja keskelle alapintaa. Materiaalikalibroinnin ja 

valitun laskentanuklidivektorin perusteella laite muuntaa summakanavan pulssit 

kokonaisaktiivisuudeksi. 

Laskentanuklidivektori voidaan muodostaa niistä nuklideista, joilla perus- ja 

materiaalikalibroinnit on tehty. Loviisan ydinvoimalaitoksella laskentanuklidivektori 
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sisältää ainoastaan nuklidia 137Cs. Tämä on valittu laitteiden käyttöönoton yhteydessä sen 

konservatiivisuudesta johtuen. (Hyypiä 2019b, 6–7.) 

Pientavaramittauslokero (Small Items Box, SIB) on henkilömonitorien lisävaruste, jossa 

mittaukseen menevä henkilö voi mittauttaa mukana kuljettamiensa tavaroiden 

kokonaisaktiivisuuden henkilökontaminaatiomittauksen aikana. Pientavaramittauslokero on 

käytössä valvonta-alueen rajalla olevissa henkilömonitoreissa (pre-monitorit). 

Mittauslokerossa on kaksi gammasäteilyä mittaavaa muovituikeilmaisinta. Ilmaisimet ovat 

lokeron ylä- ja alapinnoilla. (Salminen 2021a, 6.) Mittauslokero on esitetty kuvassa 17. 

 

Kuva 17. Pientavaramittauslokero. 

Pientavaramittauslokero kalibroidaan 60Co-lähteellä. Laitteen hälytysrajaksi on asetettu 400 

Bq perustuen 4 Bq/cm² aktiivisuuskatteeseen ja 100 cm²:n keskiarvoistuspinta-alaan 

(Salminen 2021a, 6). Henkilömonitorien kalibroinnit tarkastetaan kahdentoista kuukauden 

välein (Hyypiä 2019b, 7). 

Työkalumonitorien ja henkilömonitorien mittaustulokset tallentuvat sähköiseen 

tietojärjestelmään. Pientavaramittauslokeroiden tulokset esitetään osana henkilömonitorien 

mittausdataa. Taulukossa 6 on esitetty työkalumonitorien, valvonta-alueen rajalla olevien 
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henkilömonitorien ja pientavaramittauslokeroiden hälytysprosentti sekä mittaustapahtumien 

lukumäärä ajanjaksolla 23.8.2021–4.10.2021.  

Työkalumonitorien tapauksessa kahden minuutin sisällä tulleiden perättäisten hälytysten on 

oletettu olevan saman kappaleen uusintamittauksia ja ne on siksi karsittu datasta. Myös 

monitoritestit on poistettu tuloksista. Henkilömonitorien kohdalla tietojärjestelmästä 

saatavista tuloksista on karsittu pientavaramittauslokeron hälytykset, saman henkilön 

aiheuttamat perättäiset hälytykset, testitulokset ja maaperän radonista johtuneeksi tunnistetut 

hälytykset. Tietojärjestelmään tallentuneista mittaustuloksista ei selviä suoraan, milloin 

pienesineiden mittauslokeroa on käytetty ja milloin se on ollut tyhjillään. 

Pientavaramittauslokeron hälytysprosenttia on arvioitu huomioimalla vain ne mittaukset, 

joissa mittauslokerosta on saatu nollasta poikkeava nettotulos.  

Taulukko 6. Pintakontaminaatiomonitorien tilastoja ajanjaksolta 23.8.2021–4.10.2021. 

Monitori Mittausten lukumäärä [-] Hälytysten osuus [%] 

TOM 2760 15,4 

SIB 13881 0,32 

Henkilömonitorit 43895 0,90 

Taulukon 6 tuloksista huomataan, että työkalumonitorien hälytysprosentti on selvästi 

suurempi kuin muiden monitorien hälytysprosentti.  
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7 Kontaminaationhallinta valvonta-alueen rajalla 

Valvonta-alueen rajalla tehtävien pintakontaminaatiomittausten tavoitteena on varmistua 

ALARA-periaate huomioiden siitä, ettei valvonta-alueen ulkopuolelle päädy ulosvientirajat 

ylittävää aktiivisuutta. Näissä mittauksissa mitataan ensisijaisesti beeta- ja gammasäteilevää 

kontaminaatiota. Alfasäteilevää kontaminaatiota mitataan Loviisan voimalaitoksella 

erillisen ohjelman mukaan (Salminen 2020, 2). Tavaroiden kontaminaatiomittaukset ovat 

usein osa laajempaa ulosvientiprosessia, joka vaatii samanaikaisesti resursseja eri 

työryhmiltä. Prosessissa on säteilyvalvojien lisäksi mukana esimerkiksi haalaus-, puhdistus- 

ja kuljetushenkilöstöä. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-alueen rajalla mitattavat tavarat voidaan jakaa 

oletetusti puhtaisiin valvonta-alueelta poisvietäviin tavaroihin, laitosten välisiin 

mahdollisesti kontaminoituneiden tai kontaminoituneiden tavaroiden siirtoihin ja 

radioaktiivisiin kuljetuksiin. Rakenteellisista syistä johtuen joudutaan lisäksi kuljettamaan 

puhdasta tavaraa valvonta-alueen huonetilojen kautta valvomattomalle alueelle.  

Valvonta-alueelta poisvietäville tavaroille tehdään tyypillisesti perusteellisemmat 

kontaminaatiomittaukset, joissa varmistetaan etteivät aktiivisuuskatteelle asetetut rajat ylity 

millään pinnalla. Laitosyksiköltä toiselle pihan kautta tapahtuvissa kuljetuksissa ja 

radioaktiivisissa kuljetuksissa kontaminaatiomittaukset käsittävät monesti vain 

kuljetuspakkauksen ulkopinnat. Laitosten välisiä radioaktiivisen materiaalin pihan kautta 

tapahtuvia siirtoja ovat esimerkiksi käytetyn polttoaineen siirtosäiliön, pääkiertopumppujen, 

säätösauvakoneistojen ja suurten työkalujen siirrot (Kontio 2017, 6). Lisäksi säteileviin 

siirtoihin sisältyy radioaktiivisten jätteiden astioita, kuten kiinteytysjätepakkauksia, 

huoltojätetynnyreitä ja nestemäisten jätteiden suoravaihtosäiliöitä. Jätepakkauksia siirretään 

esimerkiksi laitosyksiköiltä kiinteytyslaitokselle ja voimalaitosjäteluolaan. 

Ulosmittauksia tehdään pääasiassa säteilyvalvonnan päivystyspisteillä sekä 

materiaalikäytävien kuljetusovilla. Tavarat, jotka mahtuvat pientavaramittauslokeroon 

ohjeistetaan mitattavaksi ensisijaisesti sillä. Vastaava ohjeistus koskee myös 

työkalumonitoria. Epäsuoraa mittausmenetelmää ohjeistetaan käytettäväksi vain silloin kun 

suoran menetelmän käyttö ei ole mahdollista. Muissa tapauksissa käytetään kannettavia 

suoran menetelmän laitteita. Mikäli on mahdollista, että kappale on kontaminoitunut 
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sisäpuoleltaan, on käytettävä myös gammasäteilylle tarkoitettua mittaria. (Salminen 2021a, 

11.) 

Loviisan ydinvoimalaitoksella kontaminaatiomittausvastuu jakautuu kahdelle ryhmälle. 

Ydinvoimalaitosjätteet-ryhmä vastaa jätteiden mittauksista. Säteilyturvallisuusryhmä vastaa 

kaikkien ei jätteeksi luokiteltujen kappaleiden mittauksista. Säteilyturvallisuusryhmän 

vastuulla on myös, että kontaminoituneiden tavaroiden siirtoihin on järjestetty riittävät 

suojaukset kontaminaation leviämisen estämiseksi. (Kontio 2017, 3.) Laitosten normaalin 

käytön aikana ulosmittauksia tekevät kulloinkin päivystysvuorossa olevat säteilyvalvojat. 

Päivystäjiä on toimistoaikoina yksi per laitos.  

Tyypillinen ulosmittaustapahtuma alkaa mitattavien tavaroiden viemisellä mittauspaikalle 

esimerkiksi materiaalikäytävän kuljetusoville tai säteilyvalvonnan päivystyspisteelle. Mikäli 

tavarat mahtuvat monitoriin, henkilö voi mittauttaa ne itsenäisesti ilman säteilyvalvojan 

läsnäoloa. Muissa tapauksissa tavaran siirtäjä on velvoitettu ilmoittamaan mittaustarpeesta 

säteilyturvallisuusryhmälle (Kontio 2017, 3). Säteilyvalvoja antaa tavaroille ulosvientiluvan 

mikäli ne alittavat mittausten perusteella pintakontaminaation aktiivisuuskatteelle asetetut 

rajat. Tämän jälkeen tavarat voidaan viedä pois valvonta-alueelta esimerkiksi traktorilla.  

Radioaktiivisia kuljetuksia ja muita säteileviä siirtoja lukuun ottamatta mittauksiin tulevien 

tavaroiden tulisi olla kontaminaatiovapaita jo valvonta-alueen vyöhykejaonkin perusteella. 

Jos puhtaaksi oletettu kappale todetaan ulosmittauksissa kontaminoituneeksi, on jossakin 

aiemmassa vaiheessa periaatteessa tapahtunut jotain, joka vaatisi korjaustoimenpiteitä. 

Kontaminaatiovapaiksi oletetuissa töissä kappaleiden ei pitäisi kontaminoitua ja 

kontaminoituneiksi tiedetyissä työkohteissa käytetyt tavarat tulisi mittauttaa ja tarvittaessa 

dekontaminoida ennen valvonta-alueen rajalla tehtäviä mittauksia.  

Mittauksille on syytä varata riittävästi aikaa ja muita resursseja. Myös ennakointi on tärkeää. 

Mitä aiemmin saadaan tieto esimerkiksi kontaminoituneiden kappaleiden kuljetustarpeesta, 

sitä parempi. Siirrettäviä tavaroita sekä ulosmittauspaikkoja voidaan mitata ja tarvittaessa 

puhdistaa etukäteen. Myös suojausmahdollisuuksia voidaan suunnitella valmiiksi. 

Päivystävä säteilyvalvoja voi myös aikatauluttaa työtehtäviään tehokkaammin etenkin 

hektisinä päivinä. Tieto mittaustarpeesta saadaan yleensä kuitenkin varsin yllättäen.  
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Valvonta-alueen rajaa tulee kunnioittaa. Jatkuvaan valvontaan ei kuitenkaan ole resursseja 

eikä se myöskään ole ollut Loviisan voimalaitoksella resurssien mitoitusperusteena tai 

vaatimuksena. Tavaroiden ulosvientiprosessin on syytä olla mahdollisimman vaivaton 

kaikissa tilanteissa. Työkaluja ja pienesineitä mittaavat monitorit ovat hyviä esimerkkejä 

mittausprosessin sujuvoittamisesta. Henkilö voi mittauttaa tavaransa samaan aikaan kun 

mittauttaa itsensä henkilömonitorissa. Samalla henkilö välttyy säteilyvalvojan odottamiselta 

tai kiusaukselta viedä puhtaaksi olettamansa tavarat mittaamatta valvotun alueen 

ulkopuolelle.  

Ohjeiden mukaisesti kaikille valvonta-alueelta poisvietäville kappaleille on suoritettava 

kontaminaatiomittaukset. Kappaleita ei päästetä ulos ilman asianmukaisia säteilyvalvonnan 

merkintöjä tai muuta ulosvientilupaa. Piha-alueilla säännöllisesti tehtävissä 

kontaminaatioseurantamittauksissa on kuitenkin havaittu ulosvientirajat ylittävää 

aktiivisuutta. Voidaan siis sanoa, että tietty osa mittauksiin tulevasta aktiivisuudesta jää 

havaitsematta. 

Ulos päätyvän aktiivisuuden määrää voidaan vähentää minimoimalla mittauksiin tulevan 

tavaran määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei valvonta-alueelle tuoda mitään turhaa ja 

laitosalueen sisäiset tavarakuljetukset tehdään mahdollisuuksien mukaan sisäkautta.  

Mittauksiin tulevan aktiivisuuden määrän vähentämiseksi on lisäksi tärkeää kunnioittaa 

lisäkenkärajoja. Lisäkenkärajojen kunnioittaminen tarkoittaa, että kappaleiden pinnat 

mitataan ja tarvittaessa suojataan jo lisäkenkärajoilla, jolloin kontaminaatio ei leviä 

laitoksella. Pienelle alueelle keskittynyt kontaminaatio on helpompi hallita. Erityisen tärkeää 

lisäkenkärajojen kunnioittaminen on hippujen kohdalla. Yksittäisten hippujen 

havaitseminen rutiiniseurannalla on epätodennäköistä. Kattavien suojausten toteuttaminen 

lisäkenkärajoilla on kuitenkin hankalaa esimerkiksi suurten ja kontaminoituneiden 

työkalujen ja prosessikomponenttien kohdalla.  

Riittävän kontaminaationhallinnan toteuttaminen vaatii usein räätälöityjä erikoisratkaisuja. 

Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä esimerkki tällaisista on säätösauvakoneistojen siirtoihin 

hankittu kuljetusvaunu. Säätösauvakoneistot ovat useiden metrien pituisia ja paikoin 

hyvinkin voimakkaasti kontaminoituneita. Säätösauvakoneisto suojataan ensin 

muovisukalla valvonta-alueen sisäistä kontaminaationhallintaa varten. Tämän jälkeen se 

lasketaan suojarakennuksesta materiaalikäytävälle ja viedään kuljetusovelle. Kuljetusovella 
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se vedetään kuljetusvaunun sisään siten, että vain vaunun perälauta on valvonta-alueen 

puolella. Näin ollen vain pieni valvonta-alueen lattiaa vasten ollut osa kuljetusvaunusta 

täytyy mitata kontaminaation varalta. 
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8 Kontaminaatiomittausselvitys 

Ulosmittauksiin liittyvien kehityskohteiden tunnistamiseksi toteutettiin kolmiosainen 

kontaminaatiomittausselvitys. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa dokumentoitiin ja 

kategorisoitiin mitattavat tavarat. Toisessa vaiheessa tarkasteltiin mittausolosuhteita 

tunnettuihin ongelmakohtiin keskittyen. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin mittalaitteiden 

soveltuvuutta Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyvään irtoavan kontaminaation 

nuklidijakaumaan. Kontaminaatiomittausselvityksen perusteella arvioidaan uudelleen 

taulukossa 2 esitettyjen vaatimusten täyttymistä. 

8.1 Mitattavat kappaleet 

Kontaminaatiomittausselvityksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin ja dokumentoitiin, 

millaista tavaraa valvonta-alueen rajalla mitataan ja millä menetelmillä. Tarkastelu rajattiin 

säteilyvalvojien tekemiin mittauksiin. Tavaroita mitataan myös työkalumonitoreilla sekä 

pientavaramittauslokeroilla. Niiden käyttö ei kuitenkaan vaadi säteilyvalvojan läsnäoloa. 

Dokumentointi tehtiin yksinkertaisilla mittauspöytäkirjoilla, joita toimitettiin tavanomaisille 

ulosmittauspaikoille ja säteilyvalvonnan päivystyspisteille. Mittaukset suorittava 

säteilyvalvoja täytti mittausta koskevat tiedot pöytäkirjaan mittauksen suorittamisen jälkeen. 

Mittauspöytäkirjaan merkittiin muun muassa mitatun kappaleen nimike, määrä, koko ja 

käytetty mittausmenetelmä. Lisäksi merkittiin kappaleelle mahdollisesti tehdyt 

puhdistustoimet ja se, oliko kappaleesta havaittavissa taustasäteilystä erottuvia pulsseja 

silloin, kun se vietiin pois valvonta-alueella. Mikäli kyseessä oli radioaktiivinen kuljetus tai 

muu säteilevän tavaran siirto, merkittiin kontaminaation leviämisen estämiseksi tehdyt 

järjestelyt.  

Kappaleet jaoteltiin kolmeen kokoluokkaan. Pienet tavarat mahtuvat työkalumonitoriin ja 

niiden kohdalla voidaan hyödyntää käytännössä kaikkia mittausvaihtoehtoja. Keskisuuret 

tavarat eivät mahdu työkalumonitoriin, mutta ovat kuitenkin sellaisia, että mittaaja pystyy 

omatoimisesti mittaamaan ne joka puolelta. Tämä on erityisen tärkeää, kun mitataan 

kappaleita jotka ovat menossa valvomattomalle alueelle. Suuret tavarat ovat sellaisia, joita 

mittaaja ei pysty ainakaan yksinään joka puolelta mittaamaan esimerkiksi kappaleen koon 

tai massan vuoksi.  
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Mittauspöytäkirjojen käyttö aloitettiin säteilyvalvonnan päivystyspisteillä Loviisa 1:n ja 

LOSOn (Loviisan sosiaalirakennus) pääkenkärajoilla sekä tavanomaisilla 

ulosmittauspaikoilla molempien laitosten materiaalikäytävillä 23.8.2021. Loviisan 

nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitos (LOKIT) lisättiin osaksi kampanjaa 7.9.2021. 

Pöytäkirjat kerättiin pois 4.10.2021. Pöytäkirjamerkintöjä verrataan selvityksen muiden 

osien havaintoihin. Lisäksi arvioidaan mittaustapahtumien hälytysprosenttia. 

Ulosmittaukset ovat varmentava toimenpide, joten hälytysprosentin tulisi olla pieni. 

8.2 Mittausolosuhteet 

Mittauspaikkojen kontaminaationhallinta ja puhtaus on edellytys onnistuneelle 

ulosmittausprosessille. Kontaminoitunut mittauspaikka mahdollistaa aktiivisuuden 

leviämisen mitattavaan kappaleeseen ja lisää riskiä aktiivisuuden päätymiselle ulos. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella tehdään säännöllistä 

kontaminaatioseurantaa. Näytteenottopisteitä on muun muassa kaikilla yleisimmillä 

kuljetusreiteillä. (Salminen 2021b, 11.)  

Loviisa 1:n materiaalikäytävän mittausolosuhteet eivät ole ulosmittauksille otolliset 

kohonneen taustasäteilytason vuoksi. Muilla yleisillä ulosmittauspaikoilla vastaavaa 

ongelmaa ei ole. Loviisa 1:n materiaalikäytävän säteilytaso on koholla ja vaihtelee 

alueellisesti kuljetusovien läheisyydessä johtuen viereisissä tiloissa sijaitsevista 

dekontaminointikeskuksesta ja huoltojätetynnyrivarastosta.  

Tässä osiossa selvitettiin Loviisa 1:n materiaalikäytävän kohonneen taustasäteilyn 

aiheuttajanuklidit gammaspektroskopisilla mittauksilla. Mittaukset tehtiin RanidPro200-

säteilymittausrepulla, joka on varustettu LaBr3-muovituikeilmaisimella (Environics 2018, 

5). Mittaukset suoritettiin dekontaminointikeskuksen ovien edustalla keskellä käytävää. 

Mittauksia suoritettiin vuosihuoltojen välissä, Loviisa 1:n vuosihuollon aikana sekä 

vuosihuoltojen jälkeen tilanteen ajallisen vaihtelun selvittämiseksi. Mittausten yhteydessä 

tehtiin myös tarkastelua taustasäteilyn aiheuttaman pulssitaajuuden alueellisesta vaihtelusta 

kannettavilla pintakontaminaatiomittareilla.  
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8.3 Mittausmenetelmät ja -laitteet 

Kontaminaatiomittausselvityksen kolmannessa osassa tarkasteltiin 

pintakontaminaatiomittareiden soveltumista Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyvän 

irtoavan kontaminaation nuklidijakaumaan. Vertailun vuoksi tarkastelu tehtiin myös 

MARC-mittausten tulosten mukaiselle jakaumalle. Irtoavan kontaminaation nuklidijakauma 

on määritetty vuonna 2019 kerättyjen pyyhkäisynäytteiden perusteella. Koska osalle 

pintakontaminaatiomittareista on tehty soveltuvuusarvio ennen kyseistä tutkimusta, oli 

mittareiden soveltumista syytä tarkastella uudelleen.  

Työkalumonitorin laskentanuklidivektori on valittu konservatiivisin perustein laitteen 

käyttöönoton yhteydessä. Tässä määriteltiin kalibrointinuklideista koostuva 

laskentanuklidivektori, joka edustaa paremmin mitattavaa nuklidijakaumaa. Liiallinen 

konservatiivisuus aiheuttaa turhia hälytyksiä ja kuluttaa resursseja. Se voi myös pienentää 

laitteen käyttöastetta.  

8.3.1 Kannettavat mittalaitteet ja pyyhkäisynäyteanalysaattori 

Pintakontaminaatiomittareiden soveltumista arvioitiin laskemalla nuklidikohtaiset 

kalibrointikertoimet C [Bqcm-2/cps] kullekin irtoavan kontaminaation nuklidijakauman 

nuklidille. Näiden avulla voitiin laskea nuklidijakaumakohtainen kalibrointikerroin. 

Kalibrointikertoimen laskennassa voitiin huomioida kätevästi lähteen efektiivisyys, 

nuklidien suhteelliset osuudet, nuklidien säteilyenergioiden intensiteetit ja 

havaitsemisherkkyydet eri energioille. Näin ollen myös havaitsematta jäävien nuklidien 

osuus tuli huomioiduksi. 

Beetasäteilyn havaitsemisherkkyydet luettiin luvussa 6.1 esitetyistä, laitevalmistajien 

tarjoamien havaitsemisherkkyystietojen pohjalta laadituista sovitteista. Gammasäteilylle 

vastaavia tietoja ei ollut saatavilla, joten havaitsemisherkkyyttä arvioitiin yksinkertaisen 

kokeen perusteella muodostetuista sovitteista. Kun havaitsemisherkkyyksien 

energiariippuvuus oli selvillä, voitiin kalibrointikertoimet määrittää standardin ISO 7503-3 

mukaisesti.  

Gammasäteilyn havaitsemisherkkyyden energiariippuvuuden arvioinnissa käytetyt 

säteilylähteet kuuluvat Spectrum Techniques:n RSS8UN-lähdesarjaan. Lähteet ovat 

pistemäisiä. Niiden sisältämät nuklidit ja niiden lähettämän gammasäteilyn energiat ja 
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intensiteetit on esitetty taulukossa 7. Lisäksi taulukkoon on laskettu nuklidien 

keskimääräinen säteilyenergia intensiteeteillä painottaen. 

Taulukko 7. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyyden määrityksessä käytetyt nuklidit ja niiden 

puoliintumisajat sekä gammasäteilyn energiat ja intensiteetit (IAEA 2021). 

Nuklidi T1/2 [a] Eγ [MeV] Iγ [%] Eγ,avg [MeV] 

54Mn 0,86 0,835 100 0,835 

57Co 0,74 0,122 85,6 0,114 

   0,136 10,7 
 

   0,014 9,16 
 

65Zn 0,67 1,116 50,0 1,083 

   0,511 2,84 
 

Kaikkien lähteiden osalta referenssiaktiivisuuden Aref määrityspäivä on 17.6.2021. Lähteen 

aktiivisuus ajanhetkellä t voidaan laskea hajoamislain avulla: 

𝐴(𝑡) = 𝐴ref ∙ 𝑒
−

ln(2)
𝑇1 2⁄

∙𝑡
 (5). 

Jos oletetaan täydellinen puolipallogeometria ja ihanteellinen lähteen efektiivisyys, voidaan 

lähteiden pintaemissionopeudet SER (englanniksi Surface Emission Rate) [1/s] määrittää 

intensiteettien avulla seuraavasti: 

𝑆𝐸𝑅 = 0,5 ∙ ∑ 𝐼𝑛,𝑗𝐴𝑛 (6), 

jossa alaindeksi n kuvaa nuklidia ja j energiaa. 

Taulukkoon 8 on koottu mittauksissa käytettävien säteilylähteiden aktiivisuudet ja 

pintaemissionopeudet mittausajankohtina.  
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Taulukko 8. Säteilylähteiden aktiivisuudet ja pintaemissionopeudet (2π). 

Päiväys Suure 54Mn 57Co 65Zn 

4.10.2021 A [Bq],  31954 37547 37476 
 

SER [1/s] 15973 19795 9909 

5.10.2021 A [Bq], 31883 37452 37369 
 

SER [1/s]  15938 19745 9881 

6.10.2021 A [Bq], 31813 37356 37263 
 

SER [1/s] 15903 19694 9853 

Havaitsemisherkkyys määritettiin luvussa 6.1 kuvatuille kannettaville 

pintakontaminaatiomittareille sekä pyyhkäisynäyteanalysaattorille. Havaitsemisherkkyys 

määritettiin kahden eri laitteen keskiarvona. Ilmaisimen DP6BD osalta havaitsemisherkkyys 

määritettiin kuitenkin vain yhden laitteen perusteella, koska enempää ei ollut saatavilla. 

Kannettavien mittareiden osalta mittaukset suoritettiin erillisen lyijysuojan sisällä 

taustasäteilyn vaikutuksen pienentämiseksi. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Lyijysuoja taustasäteilyn vaimentamiseksi. 
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MCB2:n osalta mittaukset suoritettiin asemoimalla säteilylähde keskelle sisääntuloikkunaa. 

Ilmaisimen BP19DD keskellä on metallinen palkki (katso kuva 10), joka jakaa ilmaisimen 

kahteen osaan. Tästä syystä sille käytettiin kahta mittauspistettä, jotka sijaitsivat puoliskojen 

keskellä. Havaitsemisherkkyys määritettiin mittauspisteiden tulosten keskiarvona. 

Ilmaisimissa BP19DD ja DP6BD on alueellista vaihtelua havaitsemisherkkyydessä riippuen 

siitä kuinka lähellä valomonistinputkea lähde sijaitsee. Jotta tulokset olisivat keskenään 

vertailukelpoisia, käytettiin kahden mittauspisteen järjestelyä myös ilmaisimelle DP6BD, 

vaikkei siinä olekaan vastaavaa palkkia. 

Kannettavien pintakontaminaatiomittareiden tarkastelu aloitettiin mittaamalla taustasäteilyn 

aiheuttama pulssitaajuus. Taustasäteily mitattiin uudelleen aina säteilylähteen vaihdon 

yhteydessä. Mittausta varten lähde kiinnitettiin teipillä lyijysuojan sisällä olevaan, kuvassa 

18 näkyvään vaaleanharmaaseen taustalevyyn. Kullekin lähteelle suoritettiin viisi mittausta 

per mittauspiste kontaktietäisyydeltä. Taustavähennettyjen pulssitaajuuksien keskiarvon ja 

pintaemissionopeuden perusteella voitiin arvioida havaitsemisherkkyyttä lähteiden 

lähettämälle keskimääräiselle säteilyenergialle: 

𝜂𝛾 =
𝑟avg

𝑆𝐸𝑅
 (7). 

Pyyhkäisynäyteanalysaattorin tarkastelu poikkesi hieman kannettavista 

pintakontaminaatiomittareista. Laitteeseen asetettiin mittausajaksi 300 s, joka on 

moninkertainen tavanomaiseen mittausaikaan verrattuna. Ensin suoritettiin taustamittaus 

ilman säteilylähdettä. Laite antoi mittaustuloksen havaittujen pulssien kokonaismääränä. 

Taustamittauksen jälkeen säteilylähteet asetettiin analysaattorin näytekelkkaan ja suoritettiin 

varsinaisen mittaukset. Varsinaisen mittauksen tuloksesta vähennettiin taustamittauksen 

pulssit, jonka jälkeen nettopulssimäärä muunnettiin pulssitaajuudeksi jakamalla se 

mittausajalla. Tämän jälkeen havaitsemisherkkyys voitiin laskea yhtälöstä 7.  

Kaasutäytteisten ilmaisimien havaitsemisherkkyydet on piirretty kuviin 19 ja 20 

säteilyenergian funktiona. Sovitteet on piirretty lineaarisiksi.  
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Kuva 19. MCB2. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyys säteilyenergian funktiona. 

 

Kuva 20. NT200. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyys säteilyenergian funktiona. 

Tässä käsiteltävien ilmaisimien katodit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 

Ruostumaton teräs koostuu lähinnä raudasta, nikkelistä ja kromista, joiden järjestysluku on 

lähellä kuparin järjestyslukua (IAEA 2021). Kuten kuvasta 3 havaittiin, kuparista 

valmistetulle katodille gammasäteilyn havaitsemisherkkyys muuttuu varsin lineaarisesti 

energian funktiona. Vaikka säteily tuleekin tässä ilmaisimelle ensisijaisesti ikkunan kautta 

eikä seinämän läpi, vaikuttaa lineaarinen sovite sopivan mittausdataan vähintäänkin 

kohtalaisen hyvin sekä GM-putken että verrannollisuuslaskurin kohdalla. 

Havaitsemisherkkyydet jäävät hieman kuvan 3 viitteellisiä arvoja pienemmiksi.  

Tuikeilmaisimille on piirretty konservatiivisemmin logaritminen sovite. Sovitteet on esitetty 

kuvissa 21 ja 22. 
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Kuva 21. BP19DD. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyys säteilyenergian funktiona. 

 

Kuva 22. DP6BD. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyys säteilyenergian funktiona. 

Gammasäteily aiheuttaa sekundäärisiä elektroneja pääasiassa valosähköisen ilmiön, 

Comptonin sironnan ja parinmuodostuksen kautta (Knoll 2010, 47). Energialtaan 50…3000 

keV olevan gammasäteilyn havaitseminen orgaanisilla tuikeaineilla perustuu enimmäkseen 

Comptonin sironnasta aiheutuneiden elektronien havaitsemiseen (Mukhopadhyay 2005, 6). 

Loviisan voimalaitoksen irtoavassa kontaminaatiossa esiintyvä gammasäteily on kuvan 5 

mukaisesti tämän energiavälin sisällä. Comptonin sironnasta aiheutuneen elektronin energia 

voi olla lähes mitä tahansa nollan ja sen aiheuttaneen gammasäteilyn energian väliltä. 

Energia riippuu sirontakulmasta. Elektronin energia voi siis olla sitä suurempi, mitä 

suurempi on gammasäteilyn energia. (Knoll 2010, 49.) Koska tuikeilmaisimen 

havaitsemisherkkyys on sitä parempi, mitä suurempi on elektronin energia, voidaan 

sovitteita pitää järkevinä. On huomioitava, että todellisuudessa myös muilla 

y = 0,0052ln(x) + 0,0124
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vuorovaikutustavoilla ja mahdollisilla tuikeaineessa tapahtuvilla ensimmäistä 

vuorovaikutustapahtumaa seuraavilla tapahtumilla on vaikutusta. 

Kun sekä beeta- että gammasäteilyn havaitsemisherkkyydet oli tiedossa, voitiin 

nuklidikohtaiset kalibrointikertoimet määrittää erikseen kaikille mittareille. 

Kalibrointikerroin määritellään nuklidille n seuraavasti: 

𝐶𝑛 =
1

𝑆 ∙ ∑ (𝜂𝑖,𝑗 ∙ 𝐼𝑖,𝑗 ∙ 𝜀𝑖,𝑗)𝑖,𝑗

 (8), 

jossa alaindeksi j kuvaa säteilylajia ja i säteilyenergiaa (ISO 2016c, 18–19). 

Standardi ISO 7503-3 suosittelee energialtaan >0,015 MeV fotoneille lähteen 

efektiivisyyden arvoa 0,50. Keskimääräiseltä energialtaan <0,140 MeV oleville 

beetahiukkasille standardi suosittelee arvoa 0,25. Muille beetahiukkasille suositellaan arvoa 

0,50. (ISO 2016c, 49.) Standardissa oletetaan, että pinnalla on ohut kerros ei-aktiivista 

materiaalia (ISO 2016c, 20). Valvonta-alueen rajalla mitattavat kappaleet ovat 

pääsääntöisesti varsin puhtaita irtoliasta. Tästä syystä tässä työssä käytettiin arvoa 0,5 

kaikille säteilijöille. 

Yhtälön 8 summatermin laskennassa tarvittavat energiat ja intensiteetit voitiin lukea 

liitteiden 1 ja 2 taulukoista. Kun nuklidikohtaiset kalibrointikertoimet eri mittareille oli 

selvitetty, voitiin kutakin nuklidijakaumaa vastaava laskennallinen kalibrointikerroin 

määritellä seuraavasti: 

𝐶lask = (∑
𝑤𝑛

𝐶𝑛

𝑁

𝑛=1

)

−1

 (9), 

jossa  wn on nuklidin n osuus jakaumassa (ISO 2016c, 38). 

Kalibrointikerroin muunnettiin ulosvientirajaa vastaavaksi pulssitaajuudeksi seuraavasti:  

𝑟 =
4 Bq/cm2

𝐶lask
 (10). 

Ottamalla huomioon varsinaisten hälytysrajojen määrityksessä huomioitava 30 %:n 

varmuuskerroin, voitiin laskennallista rajaa verrata käytössä oleviin rajoihin. Koska 
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nuklidijakauman sisältö voi vaihdella, tehtiin rajoittavimmaksi osoittautuvalle irtoavan 

kontaminaation nuklidijakaumalle herkkyysanalyysiä vaihtamalla vuorollaan kolmen 

suurimman osuuden nuklidin osuuksia ±20 % ja ±50 %. Loviisa 1:n nuklidijakaumassa nämä 

nuklidit ovat 60Co, 124Sb ja 110mAg. Loviisa 2:n jakaumassa nuklidit ovat 58Co, 124Sb ja 

110mAg. Jakauma normeerattiin uudelleen muutosten välillä. On huomioitava, että uudelleen 

normeeratussa jakaumassa nuklidiosuuksien muutos oli nimellistä muutosta pienempi. 

Suhdelukujen avulla määritettävien nuklidien 63Ni ja 108mAg osuuksia ei muutettu tässä. 

Radioaktiivisessa hajoamisessa voi emittoitua useita lähestulkoon samanaikaisia fotoneja tai 

partikkeleita. Esimerkiksi 60Co:n hajotessa emittoituu yksi beetahiukkanen ja kaksi 

gammafotonia. Mikäli mittarin vasteaika on pitempi kuin emissioiden välinen aika, aiheutuu 

mittariin vain yksi pulssi riippumatta siitä miten moni näistä aiheuttaa reaktioita 

ilmaisimessa. Yhtälön 8 summatermissä eri tekijöiden havaitsemisherkkyydet kuitenkin 

laskettiin yhteen, jolloin kalibrointikertoimesta tulee epäkonservatiivinen. (IAEA 2016c, 9.) 

Schuler et al. (2007) on tutkinut havaitsemisherkkyyksien yhteenlaskusta aiheutuvan virheen 

vaikutusta. Tätä virhettä kutsutaan tässä työssä summausvirheeksi K [%]. Tutkimuksessa 

oletetaan, että virheen vaikutus voidaan jättää huomioimatta eri fotonien välillä. Tämä 

johtunee fotonisäteilyn pienestä havaitsemisherkkyydestä hiukkassäteilyyn verrattuna. 

Tutkimuksessa määritettiin samanaikaisten beetahiukkasten ja fotonien aiheuttama 

summausvirhe 105:lle nuklidille matalan havaitsemisherkkyyden ilmaisimella (DP6AD) ja 

158:lle nuklidille korkean havaitsemisherkkyyden ilmaisimella (CoMo170). (Schuler et al. 

2007, 49.)  

Ilmaisimen DP6AD voidaan todeta vastaavan Loviisan voimalaitoksella käytössä olevia 

ilmaisimia BP19DD ja DP6BD. Sen voidaan lisäksi todeta edustavan riittävän hyvin myös 

mittaria MCB2 ja pyyhkäisynäyteanalysaattoria NT200, koska niiden 

havaitsemisherkkyydet ovat varsin lähellä toisiaan. Tutkimuksen mukainen keskimääräinen 

summausvirhe ilmaisimella DP6AD on 0,8 ± 0,1 %. Suurimmillaan virhe on 6,8 % mittarilla 

CoMo170 ja 2,0 % ilmaisimella DP6AD. (Schuler et al. 2007, 50–51.) Samoja 

tutkimustuloksia esitellään myös standardissa ISO 7503-3. Summausvirheen vaikutusta 

tuloksiin tarkasteltiin osana herkkyystarkastelua kertomalla yhtälön 8 summatermiä tekijällä 

(1 −
𝐾

100
). Tarkastelussa käytettiin arvoja K = 0,8 %, K = 2,0 % ja K = 6,8 %.  
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8.3.2 Työkalumonitori 

Työkalumonitorin laskentanuklidivektoriin on tällä hetkellä sisällytetty vain nuklidia 137Cs 

ja se antaa siksi varsin konservatiivisia mittaustuloksia. Työkalumonitoreille tehdyn 

tutkimuksen pohjalta laaditussa muistiossa (Ylisirniö 2022b) todetaan laitteen antaman 

mittaustuloksen olevan nykyasetuksilla keskimäärin noin kolminkertainen todelliseen 

nähden keskimääräistä Loviisan voimalaitoksella esiintyvää irtoavaa kontaminaatiota 

edustavilla näytteillä (Ylisirniö 2022b, 4). Tässä tarkasteltiin, millä asetuksilla mittaustulos 

edustaisi paremmin mitattavia jakaumia. Tarkastelussa käytettiin tutkimuksissa 

havaitsemisherkkyyden osalta heikoimmaksi todettua laitetta. 

Työkalumonitorin materiaalikalibrointi on tällä hetkellä tehty vain yhdellä nuklidilla. Jotta 

laskentavektoria voitiin muuttaa, täytyi materiaalikalibrointi tehdä vähintään kahdella 

nuklidilla. Laskentanuklidivektorin nuklidiosuuksien summa on yksi. Tässä 

materiaalikalibrointi tehtiin käyttäen kalibroinnintarkastuslähteitä EP542 (137Cs) ja GK147 

(60Co). Materiaalikalibrointi tehtiin samalla 6 cm korkeudella mittauskammion lattiasta kuin 

yleensäkin. Materiaalikalibroinnin tuloksena saadut mittauskanavakohtaiset 

kalibrointikertoimet on esitetty taulukossa 9. Vertailun vuoksi taulukkoon on lisätty myös 

peruskalibroinnista saadut kalibrointikertoimet. 

Taulukko 9. Kalibrointikertoimet kalibroinnintarkastuslähteille. 

Mittauskanava CCs-137 [Bq/cps] Cmat,Cs-137 [Bq/cps] CCo-60 [Bq/cps] Cmat,Co-60 [Bq/cps] 

1 ala 70,7 39,8 25,6 11,9 

2 takaovi 67,1 99,8 26,4 32,7 

3 ylä 64,4 163 23,5 53,1 

4 vasen 75,5 114 26,0 33,9 

5 oikea 63,7 94,9 23,3 28,9 

6 etuovi 79,5 137 29,5 41,6 

7 summa 11,6 14,7 4,26 4,51 

Summakanavan materiaalikalibrointikertoimista voitiin päätellä, että pelkkää kobolttia 

sisältävä laskentanuklidivektori tuotti oletetussa mittausgeometriassa vajaat kolme kertaa 

pienempiä mittaustuloksia kuin pelkkää 137Cs sisältämä vektori. Taulukosta 9 huomataan 

myös, että materiaalikalibroinnin ja peruskalibroinnin välinen ero on selvästi suurempi 
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137Cs:lla kuin 60Co:lla. Tämä selittynee sillä, että koboltista emittoituu yli kaksi kertaa 

enemmän gammafotoneja hajoamista kohden. 

Taulukossa 9 esitettyjen nuklidikohtaisten materiaalikalibrointikertoimien pohjalta voitiin 

laskea kalibrointikerroin kyseisiä nuklideja sisältävälle laskentanuklidivektorille yhtälöstä 

9. Kuvassa 23 on esitetty laskennan tulokset kuudella eri kobolttipitoisuudella. Lisäksi 

pisteisiin on piirretty sovite, jonka yhtälö on esitetty kuvassa. 

 

Kuva 23. Työkalumonitorin laskentavektorin kalibrointikerroin kobolttiosuuden funktiona. 

Sopiva kobolttipitoisuus voitiin laskea kuvassa 23 esitetyn sovitteen avulla. Ensin täytyi 

kuitenkin määrittää laskennalliset kalibrointikertoimet eri nuklideille ja nuklidijakaumille 

samankaltaisesti kuin aiemminkin. Tätä varten täytyi selvittää gammasäteilyn 

havaitsemisherkkyys todellisessa mittausgeometriassa. Tämän oletettiin vastaavan 

materiaalikalibroinnin mittausgeometriaa. Havaitsemisherkkyys määritettiin suorittamalla 

mittauksia asettamalla säteilylähteet materiaalikalibroinnissa käytettävän työkalun päälle. 

Säteilylähteiden aktiivisuudet ja pintaemissionopeudet mittausajankohtana on esitetty 

taulukossa 10. 

Taulukko 10. Käytettyjen säteilylähteiden aktiivisuudet ja pintaemissionopeudet (4π) 20.10.2021. 

Suure 54Mn 57Co 60Co 65Zn 137Cs 

A [Bq] 30837 36044 35018 35795 4699 

SER [1/s] 30829 38005 69978 18929 3999 

y = 13,69x4 - 39,89x3 + 46,67x2 - 30,66x + 14,70
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Nuklideja 54Mn, 60Co ja 65Zn sisältäville lähteille käytettiin 30 sekunnin mittausaikaa. 

Nuklideja 57Co ja 137Cs sisältävien lähteiden todettiin vaativan pidempää 120 sekunnin 

mittausaikaa. Jokainen lähde mitattiin kuudesti. 

Havaitsemisherkkyyden määrityksen yhteydessä todennettiin samalla monitorin 

käyttäytymistä eri nuklidivektoreilla. Mittaukset suoritettiin käyttämällä tavallista 

mittaustilaa muokatuin asetuksin, jolloin mittaustulos tulostui aktiivisuuden yksiköissä ja 

materiaalikalibrointi tuli huomioiduksi. Käytetystä mittaustilasta johtuen aktiivisuus täytyi 

muuntaa pulssitaajuudeksi jakamalla se kulloinkin käytössä olleen laskentanuklidivektorin 

kalibrointikertoimella. Koska käytettiin tavallista mittaustilaa, monitori teki automaattisen 

taustakompensaation. Mainittakoon kuitenkin, että tyhjällä kammiolla tehtyjen mittausten 

tulos vaihteli hieman nollan molemmin puolin. Taustasäteilyn vaikutus jäi siis pieneksi. 

Työkalumonitorin havaitsemisherkkyyden riippuvuus gammasäteilyn energiasta on esitetty 

kuvassa 24. Kuvaan on piirretty sovite ja sovitteen yhtälö on esitetty kuvassa. Sovitteen 

muoto on valittu työkalumonitoreille tehdyssä tutkimuksessa (Ylisirniö 2022b) esitettyä 

sovitetta mukaillen. Sovitteissa on käytetty eri mittausgeometriaa. 

 

Kuva 24. Työkalumonitorin havaitsemisherkkyys (4π) gammasäteilyn energian funktiona. 

Nuklidikohtaiset kalibrointikertoimet voitiin nyt laskea yhtälöstä 8. Koska 

työkalumonitorilla mitataan kokonaisaktiivisuutta, voitiin pinta-ala jättää huomioimatta. 

Lisäksi mittausgeometria oletettiin täydelliseksi 4π-geometriaksi ja lähteen 

efektiivisyydeksi oletettiin ε = 1. Nuklidijakaumakohtaiset kalibrointikertoimet voitiin 

jälleen laskea yhtälöstä 9.  

y = -0,107x3 + 0,138x2 + 0,079x - 0,009
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Tekemällä alkuarvaus laskentanuklidivektorin 60Co-pitoisuudelle, voitiin kuvan 23 

soviteyhtälöstä iteroida kalibrointikerroin, joka vastasi halutun nuklidijakauman 

kalibrointikerrointa. Tuloksille tehtiin herkkyysanalyysiä vaihtamalla vuorollaan kolmen 

suurimman osuuden nuklidin osuuksia laitteen kannalta rajoittavimmassa jakaumassa ±20 % 

ja ±50 %. 
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9 Kontaminaatiomittausselvityksen tulokset 

Tässä kappaleessa käsitellään kontaminaatiomittausselvityksen tuloksia. 

Kontaminaatiomittausselvityksen ensimmäisen osan tulokset on esitetty kokonaisuudessaan 

liitteissä 3 ja 4. 

9.1 Mitattavat kappaleet 

Mitattavat kappaleet jaotellaan karkeisiin kategorioihin mittauspöytäkirjoihin tehtyjen 

merkintöjen perusteella. Kategorisoinnissa huomioidaan muun muassa tavaroiden määrä ja 

mittausten mahdollinen haastavuus. Tavarat on jaettu seuraaviin kategorioihin: 

− Jäteastiat, esimerkiksi kiinteytysjätepakkaukset 

− kaasupullot 

− laitosten yhteiset työkalut ja tarkastuslaitteet, esimerkiksi höyrystimen 

tulppausmanipulaattori ja reaktorin huoltotöissä käytettävät työtasot 

− muut mitta- ja tarkastuslaitteet, esimerkiksi gammakamera ja mittavälinelaukku 

− muut työkalut, esimerkiksi käsityökalut ja hitsausvälineet 

− nesteet, esimerkiksi jääkorit ja merivesikontit 

− prosessikomponentit, esimerkiksi pumput ja venttiilit 

− putket ja letkut, esimerkiksi vesiletkut ja ilmanvaihtoputket 

− sekalaiset 

− toimistotyövälineet, esimerkiksi tietokone ja mapit 

− tyhjät kuljetusvälineet, esimerkiksi traktori, lavetti ja tyhjät kuljetussuojat. 

Laitosten yhteiset työkalut ja tarkastuslaitteet, prosessikomponentit sekä jäteastiat 

muodostavat kokonaisuuden, jossa siirretään paljon säteileviä tavaroita ulkokautta. 

Kaasupullot ovat raskaita ja siksi haastavia mitata. Putkien ja letkujen mittaus on haastavaa, 

mikäli niiden sisäpuolella voi olla kontaminaatiota. Nesteet ovat omassa kategoriassaan, 

koska käytännössä säteilyvalvonta mittaa näistä vain pakkaukset.  

Pöytäkirjamerkintöjä on mahdollisuuksien mukaan jaoteltu useammalle riville, mikäli 

alkuperäisellä rivillä on tavaroita useammasta kategoriasta tai rivi sisältää muutoin toisistaan 

selvästi eroavia tavaroita. Merkintöjä on täydennetty muun muassa säteilyvalvonnan 

päiväkirjan avulla.  
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Pöytäkirjoista on karsittu sellaiset rivit, joilta puuttuu tieto käytetystä mittaustavasta tai rivit 

ovat muuten epäselviä. Tästä poiketen kolmella liitteen 3 rivillä puuttuva mittausmenetelmä 

on oletettu epäsuoraksi. Tuloksista on poistettu mittaukset, jotka ovat todennäköisesti 

seurausta henkilömonitorien hälytyksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kypärät ja otsalamput. 

Myös valvonta-alueen läpi kuljetetut puhtaat tavarat on poistettu tuloksista. 

Pöytäkirjoista on karsittu joitakin sellaisia tavaroita, joita mitataan suuria määriä kerralla. 

Tällaisten mittausten kirjaaminen yhdelle riville ei antaisi todellista kuvaa niiden 

suhteellisesta osuudesta. Esimerkiksi rakennustelineitä käytetään valvonta-alueella monissa 

työkohteissa ja myös lisäkenkärajojen sisällä. Niihin liittyy siis selvä kontaminaatioriski. 

Telineitä mitataan tyypillisesti kampanjanomaisesti vuosihuoltojen jälkeen. Mittaukset 

tehdään pääasiassa kannettavilla pintakontaminaatiomittareilla.  

Tarkastellaan ensin liitteen 3 tuloksia. Kaikki pöytäkirjamerkinnät koskevat suurten 

tavaroiden mittauksia. On huomioitava, että etenkin suurten tavaroiden mittauksiin sisältyy 

usein myös kuljetusvälineiden mittaaminen, vaikkei se aina näy merkinnöissä. Tavaroiden 

koon takia niitä mitataan liitteen 3 mittauspaikoista ainoastaan materiaalikäytävillä. 

Merkintöjä on suunnilleen yhtä paljon molemmilta laitoksilta.  

Mittaustehtävistä vajaa kolmannes kohdistuu radioaktiivisuuden suhteen puhtaaksi 

todettuihin kappaleisiin. Kappalemäärään suhteutettuna osuus on selvästi pienempi. 

Tällaisten tavaroiden mittaukset on tehty lähes yksinomaan kannettavilla 

pintakontaminaatiomittareilla. Suurin osa mittaustehtävistä kohdistuu laitosalueen sisäisiin 

säteilevien tavaroiden siirtoihin. Kaikille kontaminoituneille kappaleille ei tällä hetkellä ole 

saatavilla kuljetussuojia. Laitosalueen sisäisissä säteilevissä siirroissa on tästä syystä 

käytetty muovia kontaminaatiosuojana. Kuvassa 25 on esimerkkejä muovitettujen 

työvälineiden siirroista. 
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a) b) 

Kuva 25. Muovitettujen kontaminoituneiden tavaroiden siirtoa lavetilla. a) 1.10.2021, b) 7.10.2021. 

Muovituksen tiiveyttä on käytännössä mahdotonta varmistaa. On myös mahdollista, että 

muovituksen ulkopinta kontaminoituu muovituksen aikana. Muovitusten tekeminen on 

työlästä ja aikaa vievää ja siitä voi aiheutua säteilyannosta muovittajille. Työssä on myös 

henkilökontaminaatioriski. Radioaktiivisten hippujen mahdollisen sähkövarauksen ja 

muovin hankaussähkön yhdistelmä vaikeuttaa kontaminaationhallintaa. Muovituksessa on 

myös kuvan 25 mukaisesti laskoksia ja muita välejä, joita on hankala mitata. Kuvan 

kappaleita ei myöskään ylety mittaamaan joka puolelta. 

Suurin osa mittauksista liittyy siis muovitettujen kontaminoituneiden kappaleiden siirtoihin. 

Tästä huolimatta peräti 67 prosentissa liitteen 3 mittauksista on käytetty suoraa 

mittausmenetelmää. Osuus on suuri, koska kontaminoituneiden kappaleiden lähettämä 

säteily tyypillisesti häiritsee muovin puhtaaksi toteamista suoralla menetelmällä. Osuus on 

suuri myös siksi, että noin puolet mittauksista on tehty Loviisa 1:n materiaalikäytävän 

kohonneessa taustasäteilytasossa. Kohonnut taustasäteilytaso on suoran menetelmän 

kannalta epäedullinen. Tavaroiden suuri koko selittänee tätä havaintoa – mitattavassa 

kohteessa on myös vähemmän säteileviä kohtia ja osa kohteesta on pienemmän 

taustasäteilyn alueella, jolloin suoralla menetelmällä mittaaminen onnistuu. Näin ollen sitä 

on voitu käyttää epäsuoran menetelmän tukena. Epäsuoraa menetelmää on hyödynnetty 

lähes 90 prosentissa mittauksista.  
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Tarkastellaan seuraavaksi liitteessä 4 esitettyjä tuloksia. Huomataan, että mitattavat tavarat 

jakautuvat varsin tasaisesti eri kokoluokkiin. Eniten mittauksia on tehty LOSOssa ja 

materiaalikäytävillä. Loviisa 1:n pääkenkärajan osuus on pienempi. Yksittäisiä mittauksia 

on tehty myös LOKITissa. Suuret tavarat on mitattu materiaalikäytävillä sekä LOKITissa, 

keskisuuret tavarat tasaisemmin eri mittauspaikoilla ja pienet enimmäkseen LOSOssa. 

Joitakin pienten tavaroiden kirjauksia on myös muilta mittauspaikoilta. 

Suurin osa pienistä kappaleista on toimistotyövälineitä. Lähes kaikissa pieniä tavaroita 

koskevissa mittaustapahtumissa on käytetty kannettavaa pintakontaminaatiomittaria. 

Kahdessa tapauksessa on käytetty pyyhkäisymenetelmää. Toisessa näistä epäsuora 

menetelmä on ollut täydentämässä suoraa menetelmää. Toisessa on kuitenkin käytetty 

pelkästään epäsuoraa menetelmää. Lähtökohtaisesti pienten esineiden mittaamisessa tulisi 

hyödyntää suoraa menetelmää vähintäänkin täydentävänä menetelmänä.  

Tavarat, joista havaittiin taustasta erottuva, mutta ulosvientirajat alittava määrä aktiivisuutta, 

mitattiin suurimmaksi osaksi Loviisa 1:n ja LOSOn pääkenkärajoilla. Tällaisten 

mittaustapahtumien osuus kaikista pienten kappaleiden mittaustapahtumista on 17 %. 

Pääkenkärajoilla sijaitsevat myös vapaassa käytössä olevat monitorit työkaluille ja 

pienesineille. Tällaiset lievästi kontaminoituneet tavarat voisivat hyvinkin olla päätyneet 

säteilyvalvojan tekemiin mittauksiin juurikin työkalumonitorin tai pientavaramittauslokeron 

hälytysten seurauksena. Tämä selittäisi varsin korkeaa prosentuaalista osuutta.  

Mikäli monitorihälytyksen aiheuttanut kappale ei ole luonteeltaan sellainen, että se vaatii 

erityisesti gammasäteilyn mittaamiseen tarkoitettua laitetta, voidaan kannettavan 

pintakontaminaatiomittarin tulosta pitää luotettavana. Pöytäkirjoissa esiintyvät kappaleet 

eivät ole tältä kantilta erityisen ongelmallisia. Suurin osa merkinnöistä koskee 

toimistotyövälineitä, kuten kansioita ja muita papereita. Paperinipuissa on kuitenkin suuri 

määrä mahdollisesti kontaminoitunutta pinta-alaa ja perusteellinen mittaus kannettavalla 

mittarilla on siten aikaa vievää.  

Ulosvientirajat ylittävää aktiivisuutta löydettiin pienistä kappaleista kahdessa mittauksessa. 

Kummassakin tapauksessa kappale pyyhittiin puhtaaksi ennen uusintamittausta. Hälytysten 

osuus kaikista pienten kappaleiden mittauksista on 3,0 %. Toinen hälytyksen aiheuttaneista 

kappaleista on vesiletku. Vaikka kappale olikin tässä tapauksessa todennäköisesti 



67 

 

 

ulkopuoleltaan kontaminoitunut, on letkujen ja muiden onttorakenteisten kappaleiden 

mittauksessa usein syytä hyödyntää gammasäteilyn mittaamiseen tarkoitettua laitetta.  

Valtaosa keskisuurista kappaleista on prosessikomponentteja sekä erilaisia mitta- ja 

tarkastuslaitteita. Pöytäkirjamerkintöjen perusteella mittausteknisesti haastavimpia kohteita 

ovat venttiilit ja putket. Ne sisältävät mahdollisesti kontaminoituneita pintoja kappaleiden 

sisällä. Myös kontaminoituneilla alueilla käytetyt ilmajäähdytteiset laitteet voivat 

kontaminoitua sisäpuoleltaan. Jäähdytysilman mukana kulkeutuvaa kontaminaatiota voi 

ajan kuluessa konsentroitua laitteen sisäosiin. Esimerkiksi hitsauskoneissa on lisäksi 

sellaisia osia, jotka on levitettävä hyvän mittausvarmuuden saavuttamiseksi. Tällaisissa 

tilanteissa gammasäteilylle herkän mittarin käyttäminen muiden menetelmien ja laitteiden 

tukena voi olla tarpeellista ja jopa nopeuttaa mittauksia. 

Keskisuuret kappaleet mitataan enimmäkseen kannettavilla pintakontaminaatiomittareilla. 

Epäsuoran menetelmän osuus on kuitenkin selvästi suurempi kuin pienten kappaleiden 

kohdalla. Epäsuoraa menetelmää on käytetty 13 %:ssa mittauksista, kun pienten kappaleiden 

kohdalla osuus on 3,0 %. Keskisuurten kappaleiden mittauksiin kuuluu säteileviä siirtoja 

sekä useita ontelomaisia kappaleita, kuten venttiilejä. Tämä selittää osaltaan epäsuorien 

menetelmien suurempaa osuutta. Hälytysten osuus on 5,0 %. Myös ulosvientirajat alittavien, 

mutta taustasäteilystä erottuvien osuus on 5,0 %.  

Suuret tavarat koostuvat lähinnä prosessikomponenteista ja tyhjistä kuljetusvälineistä. Myös 

suurten kappaleiden kohdalla suora mittaus kannettavilla pintakontaminaatiomittareilla on 

suosituin menetelmä 90 %:n osuudellaan. Epäsuoraa menetelmää käytetään noin joka 

kolmannessa mittauksessa joko ainoana tai täydentävä menetelmänä. Neljännes mittauksista 

on säteileviä kuljetuksia. Hälytysten osuus on 2,0 %. Samoin on ulosvientirajat alittavien, 

mutta taustasäteilystä erottuvien kappaleiden osuus.  

Suurten tavaroiden osalta säteilevät kuljetukset koskevat lähinnä pääkiertopumppuja. 

Pääkiertopumppujen kontaminoituneimmille osille on olemassa kuljetussuoja, joka 

helpottaa kontaminaationhallintaa. Mittauspöytäkirjojen perusteella myös pääkiertopumpun 

moottorista on löydetty kontaminaatiota. Yleisesti ottaen suuria kappaleita on hankala mitata 

joka puolelta. Riittävän kattavan otannan saavuttaminen voi olla vaikeaa. Myös ahtaus 

hankaloittaa mittauksia. Esimerkiksi lavettien renkaiden mittaus on hankalaa juuri ahtauden 

vuoksi. 
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Kaikkiaan liitteen 4 merkintöjen keskimääräinen hälytysprosentti on 3,2 %. Se on noin 

kolminkertainen valvonta-alueen rajalla oleviin henkilömonitoreihin nähden ja noin 

kymmenkertainen pientavaramittauslokeroihin nähden. Toisaalta se on vain viidenneksen 

työkalumonitorien hälytysprosentista. On huomattava, että mittauspöytäkirjamerkintöjen 

pohjalta laskettu hälytysprosentti sisältänee joitakin hälytyksiä, jotka sisältyvät myös jonkin 

muun menetelmän hälytyksiin.  

9.2 Mittausolosuhteet 

Mittauspöytäkirjojen mukaan ulosmittauksia tehdään pääasiassa Loviisa 1:n ja LOSOn 

pääkenkärajoilla ja materiaalikäytävillä. Joitakin mittauksia tehdään myös 

kiinteytyslaitoksella. Kaikki mittauspaikat ovat säännöllisen kontaminaatioseurannan 

piirissä. Kontaminaatioseurannan mittauspöytäkirjojen mukaan niistä ei tehty ainuttakaan 

kontaminaatiohavaintoa vuoden 2021 aikana.  

Loviisa 1:n materiaalikäytävällä 6.10.2021 tehdystä gammaspektroskopisesta mittauksesta 

saatu spektri on esitetty kuvassa 26. Mittauksen kesto on 60 minuuttia. Mittausohjelmiston 

tunnistamien piikkien paikat on merkitty kuvaan nuolilla. Tunnistettuja piikkejä on verrattu 

muun muassa taulukossa 3 mainittuihin Loviisan irtoavan kontaminaation yleisimpiin 

nuklideihin. Nuklidit on nimetty kuvaan tämän vertailun perusteella. 

 

Kuva 26. 6.10.2021 Loviisa 1:n materiaalikäytävällä tehdyn 60 minuutin mittauksen spektri. 
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Kuvassa 26 kauimpana oikealla oleva piikki on luonnossa esiintyvä 40K, jota esiintyy 

esimerkiksi rakennusmateriaaleissa (ST 12.2 2010, 3). Kalium-40:n gammasäteilyenergia 

on 1,461 MeV (IAEA 2021). Viisi muuta piikkiä vastaavat irtoavassa kontaminaatiossa 

tavattavia nuklideja 60Co ja 110mAg. Vasemmanpuoleisin piikki aiheutunee osittain myös 

nuklidista 137Cs (Hostikka 2021). 

Vastaavia mittauksia suoritettiin myös vuosihuoltojen välissä 8.9.2021 ja Loviisa 1:n 

vuosihuollon aikana 21.9.2021. Mittauksista saadut spektrit eivät juurikaan eroa toisistaan 

eikä niitä siksi esitetä tässä.  

Taustasäteilyn alueellista vaihtelua Loviisa 1:n materiaalikäytävällä tutkittiin 8.9.2021 ja 

6.10.2021. Kuvassa 27 on havainnollistettu, miten taustasäteilyn aiheuttama pulssitaajuus 

vaihtelee eri mittauspisteissä Loviisa 1:n materiaalikäytävän kuljetusoven läheisyydessä. 

Mittaukset on tehty ilmaisimella BP19DD noin metrin korkeudella lattiasta. Mittauspisteet 

on merkitty kuviin suuntaa antavina.  

  
a) b) 

Kuva 27. Ilmaisimella BP19DD mitattuja pulssitaajuuksia [cps] eri mittauspisteissä Loviisa 1:n 

materiaalikäytävällä. a) 8.9.2021, b) 6.10.2021.  
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Materiaalikäytävän ulko-ovi on kuvien 27a ja 27b alareunassa. Dekontaminointikeskus jää 

kuvissa vasemmalle puolelle ja jätetynnyrivarasto oikealle puolelle. Taustasäteilyn 

alueellisen vaihtelun huomataan olevan merkittävää. Korkein pulssitaajuus havaitaan 

kummassakin tapauksessa tynnyrivaraston oven edustalla kuvien oikeassa yläreunassa. 

Tynnyrivaraston sisäisistä rakenteista johtuen pahin säteilykeila suuntautuu varaston 

suunnasta juurikin ovien suuntaan. Tilanne on tunnistettu aiemminkin ja tilannetta on yritetty 

parantaa oven edustalle viedyillä siirrettävillä lyijysermeillä. Kuvan mukaisesti tilanne on 

huono lyijysermeistä huolimatta.  

Dekontaminointikeskuksen puolelta aiheutuva pulssitaajuus vaihtelee sen mukaan, mitä 

komponentteja siellä on varastoituna ja käsittelyssä. Dekontaminointia odottavien 

tavaroiden hylly oli tyhjillään mittausten aikana. Hylly sijoittuu kuvassa 27 vasemman 

ylänurkan seudulle ja seinän vasemmalle puolella. 

Taustasäteilyn aiheuttaman pulssitaajuuden alueellinen vaihtelu on kuvan 27 mukaisesti 

suurta eikä se jakaudu aina samalla tavalla. Kun mittauspisteistä saatuja pulssitaajuuksia 

verrataan mittarille määritettyyn hälytysrajaan 48 cps, huomataan hälytysrajan rikkoutuvan 

useassa mittauspisteessä pelkän taustasäteilyn vaikutuksesta. Aivan ulko-ovien edustalla 

tilanne on usein parempi.  

Materiaalikäytävän mittausolosuhteisiin liittyviä ongelmia on pohdittu paljon. 

Dekontaminointikeskuksen ja materiaalikäytävän välistä seinämää aiotaan vahvistaa 

säteilysuojilla (Mattila 2021). Myös tynnyrivaraston säteilysuojaratkaisujen 

kehittämismahdollisuuksia selvitetään (Salminen 2022).  

9.3 Mittausmenetelmät ja -laitteet 

Laskennallisesti määritetyt jakaumakohtaiset kalibrointikertoimet eri mittareille on esitetty 

beetasäteilymittareiden osalta taulukoissa 11…14. Vertailuna nykytilaan taulukossa on 

esitetty myös taulukon 5 perusteella lasketut kalibrointikertoimet 60Co:lle. Kannettavien 

mittareiden kohdalla jakaumakohtainen kalibrointikerroin on lisäksi muunnettu 

hälytysrajaksi r. Muunnoksessa on huomioitu 30 %:n varmuuskerroin.  
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Taulukko 11. NT200. Kalibrointikertoimet ja vertailu nykytilanteeseen. 

Jakauma CCo-60 [Bqcm-2/cps] Clask [Bqcm-2/cps] Clask/CCo-60 [-] 

IK, LO1 0,45 0,54 1,21 

IK, LO2 0,45 0,56 1,25 

MARC, LO1 0,45 0,51 1,14 

MARC, LO2 0,45 0,48 1,07 

Taulukko 12. MCB2. Kalibrointikertoimet ja hälytysrajat sekä vertailu nykytilanteeseen. 

Jakauma CCo-60 [Bqcm-2/cps] Clask [Bqcm-2/cps] Clask/CCo-60 [-] r [cps] 

IK, LO1 0,39 0,50 1,29 5,56 

IK, LO2 0,39 0,53 1,35 5,28 

MARC, LO1 0,39 0,45 1,15 6,23 

MARC, LO2 0,39 0,43 1,09 6,59 

Taulukko 13. BP19DD. Kalibrointikertoimet ja hälytysrajat sekä vertailu nykytilanteeseen. 

Jakauma CCo-60 [Bqcm-2/cps] Clask [Bqcm-2/cps] Clask/CCo-60 [-] r [cps] 

IK, LO1 0,06 0,08 1,32 36,0 

IK, LO2 0,06 0,08 1,36 35,0 

MARC, LO1 0,06 0,07 1,26 37,7 

MARC, LO2 0,06 0,07 1,18 40,2 

Taulukko 14. DP6BD. Kalibrointikertoimet ja hälytysrajat sekä vertailu nykytilanteeseen. 

Jakauma CCo-60 [Bqcm-2/cps] Clask [Bqcm-2/cps] Clask/CCo-60 [-] r [cps] 

IK, LO1 0,08 0,10 1,28 29,0 

IK, LO2 0,08 0,10 1,28 28,9 

MARC, LO1 0,08 0,09 1,25 29,5 

MARC, LO2 0,08 0,09 1,18 31,5 

Huomataan, että Loviisa 2:n nuklidijakauma on nuklidijakaumista rajoittavin. Esimerkiksi 

MCB2:n kohdalla Loviisan 2:n jakaumalla saadaan suurin kalibrointikerroin ja sitä kautta 

tiukin laskennallinen hälytysraja. Ilmaisimen DP6BD tapauksessa ero Loviisa 1:n 

jakaumaan on kuitenkin merkityksettömän pieni. 

Tarkasteltavan pinnan todellinen aktiivisuus rajoittavimmalla jakaumalla on taulukoiden 

11…14 mukaisesti mittarista riippuen 1,25…1,36-kertainen mittaustulokseen verrattuna ja 

siten epäkonservatiivinen. Käytännössä tämä johtuu jakaumissa dominoivasta nuklidista 



72 

 

 

110mAg, joka havaitaan referenssinuklidia heikommin. Suurin kalibrointikerroin on kuitenkin 

nuklideilla 51Cr, 54Mn ja 123mTe. Ne ovat käytännössä puhtaita gammasäteilijöitä ja havaitaan 

siksi heikosti tarkastelun kohteena olevilla mittareilla. Näistä kromi ja telluuri voidaan lukea 

matalaenergisiin säteilijöihin. Säteilyturvakeskuksen määräyksessä SY/1/2018 on esitetty 

vapaarajat erikseen matalaenergisten beeta- ja gammasäteilijöiden aktiivisuuskatteelle. Rajat 

ovat kymmenkertaiset ydinvoimalaitosten ulosvientirajoihin nähden. Määräyksen 

SY/1/2018 vapaarajoja ei sovelleta ydinenergialaissa 990/1987 tarkoitettuun ydinenergian 

käyttöön, mutta ne kuvastavat hyvin nuklidien säteilyturvallisuusmerkitystä.  

Mangaani-54 on puhdas gammasäteilijä ja havaitaan siksi heikosti ensisijaisesti 

beetasäteilyn mittaamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Loviisan voimalaitoksella esiintyvän 

irtoavan kontaminaation nuklidijakauman (Ylisirniö 2022a) määrityksessä käytettyjen 

näytteiden perusteella nuklideja 51Cr ja 54Mn sisältävissä näytteissä on myös nuklidia 60Co. 

60Co havaitaan hyvin, joten se kompensoi 51Cr:n ja 54Mn:n heikkoa kalibrointikerrointa.  

Mikäli huomioidaan perinteisempään tapaan ainoastaan beetasäteily, on pinnan todellinen 

aktiivisuus mittarista riippuen 1,36…1,71-kertainen beetasäteilymittarin mittaustulokseen 

nähden. Kolme suurinta kalibrointikerrointa on nuklideilla 58Co, 63Ni ja 108mAg. 

Tehdään seuraavaksi herkkyystarkastelua rajoittavimmalle nuklidijakaumalle. 

Summausvirheen vaikutus kalibrointikertoimiin ja hälytysrajoihin on esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15. Summausvirheen K vaikutus kalibrointikertoimiin Clask ja hälytysrajoihin r. 

Ilmaisin Clask 

[Bqcm-2/cps], 

K=0,8 % 

r 

[cps], 

K=0,8 % 

Clask 

[Bqcm-2/cps], 

K=2,0 % 

r 

[cps], 

K=2,0 % 

Clask 

[Bqcm-2/cps], 

K=6,8 % 

r 

[cps], 

K=6,8 % 

NT200 0,56 - 0,57 - 0,60 - 

MCB2 0,53 5,24 0,54 5,17 0,57 4,92 

BP19DD 0,08 34,8 0,08 34,3 0,09 32,7 

DP6BD 0,10 28,7 0,10 28,3 0,10 26,9 

Huomataan, että virheen vaikutukset ovat varsin maltillisia kaikissa tapauksissa. 
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Tarkastellaan seuraavaksi nuklidisisällön muutosten vaikutuksia. Taulukossa 16 on esitetty 

kalibrointikertoimet tilanteissa, joissa 58Co:n osuus rajoittavimmassa jakaumassa muuttuu 

±20 % ja ±50 %. Vastaavat tiedot 124Sb:lle ja 110mAg:lle on esitetty taulukoissa 17 ja 18. 

Taulukko 16. 58Co:n osuuden vaikutus ilmaisimien kalibrointikertoimiin [Bqcm-2/cps]. 

Ilmaisin -50 % -20 % +20 % +50 % 

NT200 0,55 0,56 0,56 0,56 

MCB2 0,53 0,53 0,53 0,53 

BP19DD 0,08 0,08 0,08 0,08 

DP6BD 0,10 0,10 0,10 0,10 

Taulukko 17. 124Sb:n osuuden vaikutus ilmaisimien kalibrointikertoimiin [Bqcm-2/cps]. 

Ilmaisin -50 % -20 % +20 % +50 % 

NT200 0,58 0,57 0,55 0,54 

MCB2 0,55 0,54 0,52 0,51 

BP19DD 0,08 0,08 0,08 0,08 

DP6BD 0,10 0,10 0,10 0,09 

Taulukko 18. 110mAg:n osuuden vaikutus ilmaisimien kalibrointikertoimiin [Bqcm-2/cps]. 

Ilmaisin -50 % -20 % +20 % +50 % 

NT200 0,55 0,55 0,56 0,56 

MCB2 0,51 0,52 0,53 0,54 

BP19DD 0,08 0,08 0,08 0,08 

DP6BD 0,10 0,10 0,10 0,10 

Nuklidisisällön muutoksista huomataan, että rajoittavin tapaus on 124Sb:n osuuden 

pieneneminen. Vaikutus laskennallisiin hälytysrajoihin jää kuitenkin pieneksi. Antimonin 

osuus on ollut viime vuosina laskussa molemmilla laitoksilla. Myös koboltin määrä on ollut 

viime vuosina laskussa molemmilla laitoksilla. Loviisa 2:lla hopean määrässä on tapahtunut 

kasvua. (Hirvelä & Kvarnström 2020, 3.) 

Tarkastellaan seuraavaksi työkalumonitoria. Eri nuklidijakaumien pohjalta lasketut 

kalibrointikertoimet sekä vertailu nykytilanteeseen nähden on esitetty taulukossa 19. 
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Taulukko 19. TOM. Kalibrointikertoimet eri jakaumille sekä vertailu nykytilanteeseen. 

Jakauma CCs-137 [Bq/cps] Clask [Bq/cps] Clask/CCs-137 [-] 

IK, LO1 14,7 5,48 0,37 

IK, LO2 14,7 4,37 0,30 

MARC, LO1 14,7 12,3 0,84 

MARC, LO2 14,7 10,2 0,69 

Huomataan, että Loviisa 1:n jakauma on irtoavan kontaminaation nuklidijakaumista 

työkalumonitorin kannalta rajoittavin. Suurin nuklidikohtainen kalibrointikerroin on 

nuklidilla 51Cr. Nikkeli-63:a ei havaita lainkaan työkalumonitorilla. Kromi havaitaan 

huonosti sen pienen gammasäteilyn intensiteetin vuoksi. Yli 90 % kromin hajoamisista jää 

tämän työn oletuksilla havaitsematta.  

Iteroidaan Loviisa 1:n irtoavan kontaminaation nuklidijakaumaa vastaavan 

laskentanuklidivektorin koboltti- ja cesiumpitoisuudet. Vertailun vuoksi iterointi tehdään 

myös muille jakaumille. Loviisa 2:n irtoavan kontaminaation nuklidijakauman tapauksessa 

tämä ei kuitenkaan onnistu. Loviisa 2:n nuklidijakaumaa vastaava laskennallinen 

kalibrointikerroin on taulukoiden 9 ja 19 perusteella pienempi kuin materiaalikalibroinnista 

saatu summakanavan kalibrointikerroin 60Co:lle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Loviisa 

2:n jakaumalla laskentanuklidivektori voitaisiin muodostaa pelkästään nuklidista 60Co. 

Koboltti- ja cesiumpitoisuuksien laskennassa ei huomioida summausvirheen vaikutusta. 

Kuuden ilmaisimen muodostamassa 4π-geometriassa tämän vaikutus jäänee kuitenkin 

pieneksi. Tulokset on esitetty taulukossa 20. 

Taulukko 20. Eri nuklidijakaumia vastaavat työkalumonitorin laskentanuklidivektorit. 

Jakauma Koboltin osuus wCo-60 [-] Cesiumin osuus wCs-137 [-] 

IK, LO1 0,75 0,25 

MARC, LO1 0,09 0,91 

MARC, LO2 0,20 0,80 

Taulukosta 20 huomataan, että laskentanuklidivektorin kobolttipitoisuus on hyvin erilainen 

irtoavan kontaminaation ja MARC-mittausten tulosten mukaisilla nuklidijakaumilla. 

Käytännössä tämä johtuu nuklidista 110mAg, jota on erityisen paljon irtoavassa 

kontaminaatiossa. Sen hajotessa emittoituu keskimäärin yli 3,2 gammafotonia, joista suurin 
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osa sijoittuu kuvassa 24 hyvän havaitsemisherkkyyden alueelle. Samasta syystä Loviisa 1:n 

jakauma on selvästi Loviisa 2:n jakaumaa rajoittavampi.  

Tehdään seuraavaksi herkkyystarkastelua vaihtamalla 60Co:n osuutta Loviisa 1:n 

jakaumassa ±20% ja ±50 %. Vaikutus kalibrointikertoimeen ja laskentanuklidivektoriin 

nuklidiosuuksiin on esitetty taulukossa 21. Vastaavat tiedot 124Sb:lle ja 110mAg:lle on esitetty 

taulukoissa 22 ja 23. 

Taulukko 21. 60Co:n osuuden vaikutus kalibrointikertoimeen ja laskentanuklidivektoriin. 

Suure -50 % -20 % +20 % +50 % 

Clask [Bq/cps] 5,49 5,48 5,47 5,47 

wCo-60 [-] 0,74 0,75 0,75 0,75 

wCs-137 [-] 0,26 0,25 0,25 0,25 

Taulukko 22. 124Sb:n osuuden vaikutus kalibrointikertoimeen ja laskentanuklidivektoriin. 

Suure -50 % -20 % +20 % +50 % 

Clask [Bq/cps] 5,33 5,42 5,53 5,61 

wCo-60 [-] 0,78 0,76 0,73 0,72 

wCs-137 [-] 0,22 0,24 0,27 0,28 

Taulukko 23. 110mAg:n osuuden vaikutus kalibrointikertoimeen ja laskentanuklidivektoriin. 

Suure -50 % -20 % +20 % +50 % 

Clask [Bq/cps] 6,52 5,78 5,25 5,01 

wCo-60 [-] 0,55 0,68 0,80 0,86 

wCs-137 [-] 0,45 0,32 0,20 0,14 

Rajoittavin tapaus on siis hopean määrän väheneminen. Antimonin osalta rajoittavin 

kehityssuunta on sen kasvu ja koboltin osalta rajoittavin kehityssuunta on sen väheneminen.  
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10 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään kontaminaatiomittausselvityksen pohjalta tehdyt johtopäätökset. 

Ensin käsitellään kontaminaationhallintaa ja mittausolosuhteita. Tämän jälkeen tarkastellaan 

mittauskalustoa ja kaluston soveltumista mitattaviin nuklidijakaumiin. Seuraavaksi 

käsitellään lyhyesti inhimillistä tekijää. Lopuksi arvioidaan uudelleen mittauksille 

asetettujen vaatimusten täyttymistä.  

10.1 Kontaminaationhallinta 

Käytetyn polttoaineen siirtosäiliön kontaminaationhallintaan liittyvien puutteiden on todettu 

olevan todennäköisenä syynä joidenkin Loviisan voimalaitoksen piha-alueilta havaittujen 

aktiivisten partikkelien ulos päätymiselle. Tämän työn perusteella myös muovilla suojattujen 

kontaminoituneiden kappaleiden siirtoja voidaan pitää todennäköisenä syynä partikkelien 

päätymiselle ulos. Kaikille kontaminoituneille kappaleille ei tällä hetkellä ole olemassa 

sopivaa kuljetussuojaa, joten ne suojataan muovilla. Muovin puhtaaksi ja tiiviiksi 

toteaminen on hankalaa ja se rikkoutuu helposti. Kappaleiden suuren koon takia mittauksia 

ei myöskään yletytä tekemään riittävän laajalti eikä kaikkia pintoja ole mahdollista nähdä.  

Kontaminoituneiden kappaleiden siirtoihin on suunnitteilla erillinen siirtokontti, jonka 

toimintaperiaate muistuttaa säätösauvakoneistojen kuljetussuojaa. Suuren kontin rinnalla 

voitaisiin käyttää myös pienempiä kuljetusvälineitä matalalla kynnyksellä. Kuljetussuojat 

tyypillisesti yksinkertaistavat mittausgeometriaa ja ne voidaan todeta säännöllisesti 

puhtaiksi hyvissä mittausolosuhteissa. Kuljetusastioiden käyttö on kuitenkin mahdollista 

vain laitosten välisissä tavarasiirroissa ja radioaktiivisissa kuljetuksissa. Niissä kappaleen 

kaikkien pintojen puhtauden varmistaminen ei ole välttämätöntä, vaan kuljetuksen 

ulkopintojen puhtaus riittää.  

Laitoksen piha-alueilta havaitut hiput voivat olla päätyneet pihalle myös muita reittejä 

pitkin. Esimerkiksi materiaalikäytävälle päässyt hippu on voinut tarttua lavetin renkaaseen 

ja päätyä sitä kautta ulos. Työkohteen kontaminaationhallintaan liittyvät riskit on pyrittävä 

tunnistamaan jo työn suunnitteluvaiheessa tai aloituspalaverissa. Mikäli kontaminaatioriski 

tunnistetaan, on työhön liittyvät alueet ja työvälineet mittautettava matalalla kynnyksellä. 

Kontaminaation leviämisriski liittyy etenkin lisäkenkärajojen sisällä olleisiin kappaleisiin.  
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Suurten kappaleiden mittaamiseen liittyvät haasteet voisivat selittää teipinpalassa olleen 

hipun päätymisen laitoksen piha-alueille. On myös mahdollista, että teipinpala on nähty, 

mutta siitä ei ole havaittu kontaminaatiota epäsuoralla menetelmällä eikä sitä ole siksi 

tunnistettu riskitekijäksi. Menettelyyn on voinut vaikuttaa myös se, että teippi on ollut kiinni 

puhtaaksi oletetussa kappaleessa. Maininta teippien ja muiden vastaavien kuljetuksiin 

kuulumattomien asioiden poistamisesta on syytä lisätä ohjeisiin. 

10.2 Mittausolosuhteet 

Loviisa 1:n materiaalikäytävän taustasäteilytaso ei ole ihanteellinen suoran menetelmän 

kannalta. Kohonnut ja vaihteleva taustasäteilytaso johtaa usein epäsuoran 

mittausmenetelmän käyttöön. Epäsuora menetelmä ei ole etenkään hippujen kannalta paras 

mahdollinen menetelmä. Taustasäteilytasoa nostavat korkeaenergiset nuklidit 110mAg ja 

60Co. Koboltin määrä on ollut viime vuosina laskussa primääripiirissä, mutta hopean 

määrässä on tapahtunut kasvua.  

Loviisa 1:n taustasäteilytaso on koholla viereisissä tiloissa sijaitsevista tynnyrivarastosta ja 

dekontaminointikeskuksesta johtuen. Dekontaminointikeskuksessa on myös lisäkenkäraja, 

johon on sekä henkilö- että tavaraliikennettä aivan materiaalikäytävän ulko-oven 

välittömässä läheisyydessä. Tämä lisää riskiä mittauspaikan kontaminoitumiselle. 

Mittauspaikkojen kattava ja säännöllinen kontaminaatioseuranta yhdistettynä säännölliseen 

puhtaanapitoon on erittäin tärkeää. Riskiä aktiivisuuden päätymiselle pihalle voidaan 

pienentää perustamalla kuljetusoven edustalle kontaminaatiovapaa lisäkenkäraja eli 

puhdasalue.  

Loviisa 1:n materiaalikäytävän taustasäteilyn aiheuttamia ongelmia voitaisiin hillitä 

määrittämällä raja-arvo, jonka ylittyessä mittauksia ei tehtäisi lainkaan. Taustasäteilyn 

aiheuttamien pulssien alueellinen jakauma kuitenkin vaihtelee, joten referenssimittauksen 

paikka on hankala määrittää. Toinen vaihtoehto on harkita tuulikaapin kaltaisen lisäosan 

rakentamista Loviisa 1:n materiaalikäytävälle. Lisäosalla voitaisiin saavuttaa sekä 

matalampi taustasäteilytaso että pienempi riski mittauspaikan kontaminoitumiselle. 

Yksinkertaisin keino pienentää riskiä aktiivisuuden ulospääsylle on kuitenkin minimoida 

ulkokautta tehtävien tavarakuljetusten määrää. Mittauspöytäkirjojen mukaan 
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materiaalikäytäviltä kuljetetaan ulkokautta tavaraa, joka olisi mahdollista kuljettaa myös 

sisäkautta.  

Valvonta-alueelta ulos vietävät tavarat on pääsääntöisesti mahdollista mitata hyvissä 

olosuhteissa. Erillisten varmennusmittausten tekeminen ennen voimalaitosalueelta 

poistamista ei tästä syystä ole tarpeen. Loviisa 1:n materiaalikäytävällä mitattavien suurten 

tavaroiden kohdalla hyvät mittausolosuhteet eivät kuitenkaan ole järjestettävissä ilman 

rakenteellisia muutoksia. Nämä tavarat ovat pääasiassa osa laitosalueen sisäisiä 

kontaminoituneen tavaran siirtoja eivätkä tavarat siten poistu voimalaitosalueelta. Tämä ei 

vähennä kontaminaationhallinnan merkitystä, mutta koska kyseessä on laitosalueen sisäinen 

siirto, ei erillisten varmennusmittausten toteuttaminen lyhyen siirtoreitin varrella ole 

järkevää. Potentiaalisia kehityskohteita sen sijaan on mittausmenetelmissä, 

kuljetusvälineissä ja Loviisa 1:n materiaalikäytävän säteilyolosuhteissa. Valvonta-alueen 

rajalla tehtyjen mittausten ja kontaminaationhallintatoimenpiteiden riittävyydestä voidaan 

varmistua piha-alueiden säännöllisellä kontaminaatioseurannalla.  

10.3 Mittauskalusto 

Mittauspöytäkirjojen perusteella voidaan arvioida käytössä olevan 

kontaminaatiomittauskaluston riittävyyttä Loviisan voimalaitoksella tehtävissä 

mittauksissa. On huomioitava, että mittauspöytäkirjojen otanta on rajallinen, eikä niitä 

varmastikaan ole täytetty kaikissa mittauksissa. Pöytäkirjamerkinnät antavat kuitenkin 

hyvän yleiskuvan siitä, millaista tavaraa valvonta-alueen rajalla mitataan. 

Mittauspöytäkirjamerkintöjen perusteella kontaminaatiomittauksissa esiintyy ajoittaista 

tarvetta varmentua siitä, ettei kappaleen sisäpuolelle ole päässyt kontaminaatiota. Pienille 

kappaleille voidaan hyödyntää työkalumonitoria ja pientavaramittauslokeroa. Suurempien 

kappaleiden kohdalla tähän tarkoitukseen sopivia TSA-säteilynetsimiä on säteilyvalvonnan 

käytössä kuitenkin vain yksi. Mittalaitteiden saatavuutta voi siis pitää heikkona. 

Käytännössä laitteita pitäisi riittää vähintäänkin kaikille yleisimmille mittauspaikoille.  

Loviisan voimalaitoksella hyödynnetään usein epäsuoraa menetelmää suurten kappaleiden 

mittauksissa. Suuria pintoja mitattaessa riittävän otannan saavuttaminen edellyttää lukuisia 

näytteitä. Tarvittavan näytemäärän pienentämiseksi Loviisan voimalaitoksella käytetään 

rättipyyhkäisyä varsinaisten pyyhkäisynäytelappujen rinnalla. Pyyhkäisynäytelappuja 
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suuremmat rätit ja sitä kautta näytekoot mahdollistavat, että samassa ajassa voidaan kerätä 

huomattavasti kattavampi näyte. Menetelmässä on kuitenkin kehitettävää – muun muassa 

rättien koko ja liuottimen käyttö vaihtelevat.  

Laaja-alaiset pyyhkäisynäytteet voitaisiin kerätä tarkoitukseensa valittuihin 

näytteenottoliinoihin (esimerkiksi Masslinn®), jolloin näytteenotosta saataisiin 

tasalaatuisempaa. Menetelmä on yleisessä käytössä maailmalla (Prince 2012, 103). Kun 

liinoja käytetään yhdessä teleskooppivarren kanssa, saadaan näytteenottoon myös lisää 

ulottuvuutta. Laaja-alaisille pyyhkäisynäytteille tarkoitettuja analysaattoreita on tarvittaessa 

saatavilla. Kvalitatiivinen analyysi esimerkiksi kannettavalla mittarilla on kuitenkin usein 

riittävä. 

Valvonta-alueelta siirretään ulos myös sellaista tavaraa, jonka mittaus voitaisiin toteuttaa 

automatisoiduilla monitoreilla. Esimerkiksi telineitä mitataan paljon kerrallaan, mutta 

kampanjanomaisesti. Monitorien käyttö vaatii kuitenkin joka tapauksessa säteilyvalvonnan 

läsnäoloa, joten niiden suurin hyöty näkyisi mittausten tasalaatuisuudessa ja inhimillisen 

virheen mahdollisuuden pienentymisenä. Yleisesti ottaen laitehankinnat kasvattavat myös 

resurssitarvetta, koska laitteita täytyy tarkastaa ja huoltaa. Laitehankintoja on siis syytä 

pohtia tarkemmin.  

10.4 Nuklidijakauman vaikutus mittalaitteiden näyttämään 

Irtoavan kontaminaation nuklidijakauma poikkeaa MARC-mittausten tulosten mukaisesta 

jakaumasta. Tällä on vaikutusta mittalaitteiden laskennallisiin hälytysrajoihin. On 

huomioitava, että irtoavan kontaminaation nuklidijakauma (Ylisirniö 2022a) on määritetty 

yhden vuoden aikana kerätyistä näytteistä. Jakaumissa on laitoskohtaisia eroja ja jakaumat 

voivat vaihdella vuosittain. Monivuotinen seuranta on siis paikallaan.  

Ensisijaisesti beetasäteilyn mittaamiseen tarkoitetut pintakontaminaatiomittarit aliarvioivat 

nykyisellään Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyvän kontaminaation aktiivisuuskatteen. 

Beetasäteilyn havaitsemisherkkyys riippuu voimakkaasti sen energiasta erityisesti pienillä 

energioilla. Gammasäteilyn havaitsemisherkkyys on odotetusti selvästi beetasäteilyn 

havaitsemisherkkyyttä pienempi. Gammasäteilyä kuitenkin esiintyy irtoavassa 

kontaminaatiossa paljon ja sen kollektiivinen vaikutus on siksi merkittävä. 
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Loviisan voimalaitoksen irtoavassa kontaminaatiossa esiintyvästä beetasäteilystä valtaosa 

on keskimääräiseltä energialtaan alle 0,050 MeV. Näin pienet energiat havaitaan heikosti 

kaikilla mittareilla. Pienienergisen beetasäteilyn suuri määrä johtuu etenkin 110mAg:n 

suuresta osuudesta irtoavan kontaminaation nuklidijakaumassa. Loviisa 2:n irtoavan 

kontaminaation nuklidijakauma on kannettavien pintakontaminaatiomittareiden kannalta 

rajoittavin. Loviisa 2:n jakaumassa nuklidien keskimääräisten beetasäteilyenergioiden 

painotettu keskiarvo on 0,109 MeV. Tämä on hieman 60Co:n keskimääräistä energiaa 

suurempi, joten sen käyttö referenssinuklidina on sinänsä konservatiivista ja jatkossakin 

perustelua. Heikosti havaittavien nuklidien vaikutus täytyy kuitenkin huomioida 

laskennallisesti. 

Nuklidijakauman vaikutus hälytysrajoihin voidaan huomioida laskemalla rajat uudelleen 

rajoittavimman nuklidijakauman mukaisen laskennallisen kalibrointikertoimen avulla. 

Oletetaan kahden prosentin summausvirhe ja huomioidaan mahdollisuus sille, että 124Sb:n 

osuus referenssijakaumassa pienenee 20 % nykyisestä. Huomioidaan myös 30 %:n 

varmuuskerroin normaaliin tapaan. Näin saadaan laskennallisiksi hälytysrajoiksi taulukon 

24 mukaiset arvot. Pyyhkäisynäyteanalysaattorissa nuklidijakauman vaikutus täytyisi 

sisällyttää johonkin muuhun laskentaparametriin siten, että mittaustulos olisi 1,30-kertainen 

nykyiseen nähden. Mittalaitteiden asetukset eivät kuitenkaan ainakaan yksinään selitä 

radioaktiivisten hippujen päätymistä laitoksen piha-alueille. Hippujen aktiivisuus on sen 

verran suuri, että ne kyllä havaitaan suoralla menetelmällä, jos ilmaisimella vain osutaan 

niiden kohdalle.  

Taulukko 24. Pintakontaminaatiomittareiden laskennalliset hälytysrajat. 

Ilmaisin Hälytysraja [cps] 

MCB2 5,0 

BP19DD 33 

DP6BD 27 

Mittalaitteiden hälytysrajojen kiristämisen vaikutus todellisiin mittauksiin voi jäädä 

suhteellisen pieneksi. Monissa käytännön tilanteissa pyritään siihen, ettei kappaleen 

pinnoilla ole lainkaan irtoavaa kontaminaatiota. Tästä syystä mittaaja reagoi usein jo selvästi 
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hälytysrajoja pienempiin pulssitaajuuksiin. Hyvien mittausolosuhteiden merkitys kuitenkin 

korostuu entisestään.  

Pientavaramittauslokerot ja työkalumonitorit sujuvoittavat pienten esineiden ulosvientiä. 

Työkalumonitorien hälytysprosentti on kuitenkin muihin mittauksiin verrattuna hyvin 

korkea. Ei ole syytä epäillä, että työkalumonitorilla mitattavat tavarat olisivat 

kontaminoituneempia kuin muilla menetelmillä mitattavat tavarat. Käytännössä korkea 

hälytysprosentti johtuu kahdesta tekijästä. Tällä hetkellä käytettävä laskentanuklidivektori 

on konservatiivinen todellisuudessa mitattavaan nuklidijakaumaan nähden. Lisäksi 

työkalumonitorin hälytysraja on 400 Bq ja se pohjautuu ohjeen YVL C.2 mukaiseen 4 

Bq/cm² aktiivisuuskatteeseen ja 100 cm²:n pinta-alaan. Monet mitattavat tavarat ovat tätä 

suurempia, jolloin laite hälyttää hyvin konservatiivisesti. Liiallinen konservatiivisuus on 

sujuvuuden kannalta epäedullista ja voi pitemmän päälle pienentää työkalumonitorin 

käyttöastetta. Työkalumonitorin laskentanuklidivektoria on varaa muuttaa. Loviisa 1:n 

irtoavan kontaminaation nuklidijakauma on työkalumonitorin kannalta rajoittavin. Kun 

huomioidaan vielä mahdollisuus sille, että hopean osuus jakaumassa pienenee 50 %, saadaan 

laskentanuklidivektori, jossa on 55 % nuklidia 60Co ja 45 % nuklidia 137Cs.  

Todellisuudessa mitattavan kappaleen nuklidijakauma voi poiketa keskimääräisestä 

nuklidijakaumasta. Heikosti havaittavien tai kokonaan havaitsematta jäävien nuklidien 

osuus voi joissakin mittauksissa olla oletettua suurempi. Mikäli todellisen nuklidijakauman 

mukainen kalibrointikerroin on oletetun jakauman kalibrointikerrointa suurempi, on 

teoriassa mahdollista että pieniä määriä ulosvientirajat ylittävää aktiivisuutta päätyy 

mittauksen läpi. Loviisan voimalaitoksen irtoavassa kontaminaatiossa esiintyvien heikosti 

havaittavien nuklidien säteilyturvallisuusmerkitys on pääsääntöisesti pieni. Lisäksi, niiden 

näytteiden perusteella, joista Loviisan ydinvoimalaitoksella esiintyvän irtoavan 

kontaminaation nuklidijakama on määritetty, ei ole odotettavissa että nuklidit esiintyisivät 

mitattavissa kohteissa yksinään. Heikosti havaittavan 63Ni:n suhteellinen osuus jakaumassa 

kuitenkin kasvaa ajan kuluessa. Pitkään varastoituja kappaleita mitattaessa on toisaalta 

huomioitava myös alfakontaminaatio mahdollisten aiempien polttoainevuotojen vuoksi.  

Mittalaitetarkasteluihin on sisällytetty herkkyystarkastelua, joka tuo konservatiivisuutta 

tuloksiin. Lisäksi työkalumonitorin kohdalla 100 cm²:n laskentapinta-ala tuo 

konservatiivisuutta moniin käytännön tilanteisiin ja monitorille laadittu 
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havaitsemisherkkyyssovite on todennäköisesti konservatiivinen etenkin korkeimmilla 

energioilla. Mittalaitteille tehtyjen testien tuloksiin liittyviä epävarmuuksia olisi mahdollista 

pienentää esimerkiksi kasvattamalla mittausten määrää ja käytettyjen laiteyksilöiden 

määrää. Tämän työn kannalta testit ovat kuitenkin riittäviä. 

Tämän työn laajuuden ulkopuolelta myös Loviisan voimalaitoksella käytössä olevat 

henkilömonitorit on tarkoitettu ensisijaisesti beetasäteilyn mittaamiseen. Vastaava selvitys 

laitteiden nykyisten parametrien soveltumisesta irtoavan kontaminaation nuklidijakaumaan 

olisi hyvä tehdä myös henkilömonitoreilla. Tarkastelu olisi syytä tehdä vähintään 

beetasäteilyn osalta. Selvityksen tekeminen vaatii kuitenkin paljon resursseja. 

Henkilömonitorien toimintaperiaate muistuttaa kannettavien pintakontaminaatiomittareiden 

toimintaperiaatteita ja selvityksen tulosten voisi siksi odottaa olevan saman suuntaisia. 

Mittausgeometria on kuitenkin monimutkaisempi. Selvitystarve on hyvä huomioida 

viimeistään siinä vaiheessa, jos henkilömonitorit päätetään joskus uusia. 

10.5 Inhimillinen tekijä 

Mittausteknisten asioiden lisäksi mittausprosessiin liittyy olennaisesti inhimillinen tekijä. 

Tässä työssä inhimillistä tekijää on käsitelty lähinnä yleisellä ja teoreettisella tasolla. 

Inhimillisen suorituskyvyn kehittäminen Loviisan voimalaitoksen 

kontaminaationhallinnassa voidaan nähdä potentiaalisena jatkotoimenpide-ehdotuksena 

työlle. Inhimillistä suorituskykyä on mahdollista kehittää esimerkiksi ohjeiston kautta. 

Kehitystyö voi luoda tarvetta lisäresursseille. Loviisan ydinvoimalaitoksella on tämän työn 

viimeistelyn aikoihin alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota tavarakuljetusten ja 

niihin liittyvien mittausten ennakointiin ja suunnitelmallisuuteen. Tämä on eduksi 

inhimillisten tekijöiden kannalta. 

10.6 Vaatimusten täyttyminen 

Luvuissa 10.4…10.1 kuvattujen seikkojen perusteella voidaan arvioida uudelleen taulukossa 

2 esitettyjen, mittauksille asetettujen vaatimusten täyttymistä. Arvioinnin tulokset on esitetty 

taulukossa 25. 
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Taulukko 25. Mittauksille asetettujen vaatimusten täyttyminen Loviisan ydinvoimalaitoksella.  

Vaatimus Lähde Vaatimuksen täyttyminen 

Tavarat mitattava YVL C.2, 

vaatimus 522 

Täyttyy. 
 

Alitettava rajat YVL C.2, 

taulukko A01 

Täyttyy beeta- ja gammasäteilyn osalta osittain. 

Kontaminoituneiden kappaleiden siirtojenaikaisten 

muovisuojausten riittävyyttä on mahdotonta varmistaa. Myös 

taustasäteilytaso hankaloittaa mittauksia. Aktiivisuutta on myös 

päätynyt ajoittain piha-alueille. Ensisijaisesti beetasäteilyn 

mittaamiseen tarkoitetut mittarit antavat nykyisellään hieman 

epäkonservatiivisia mittaustuloksia.  

Alfasäteilyä mitataan erillisen ohjelman mukaan. 

Mittalaitteiden 

toiminta  

tarkastettava 

YVL C.6, 

vaatimus 411 

Täyttyy. 

Kalibroinnintarkastusnuklideina käytettävien 60Co:n ja 99Tc:n 

keskimääräinen beetasäteilyn energia on hieman Loviisan laitoksen 

irtoavan kontaminaation nuklidijakauman keskimääräistä 

beetasäteilyenergiaa pienempi.  

Mittalaitteita 

oltava riittävästi 

YVL C.6, 

vaatimus 303 

Täyttyy osittain. 

Gammasäteilyn etsintään tarkoitettuja kannettavia mittareita on 

vähän. 

Kaikkien vaatimusten ei voida todeta täyttyvän kokonaan. Tässä työssä ehdotetut 

toimenpiteet yhdessä jo suunnitteilla tai työn alla olevien toimenpiteiden kanssa 

parantanevat tilannetta selvästi. Toimenpiteiden valmistuttua tilanne on syytä arvioida 

uudelleen. Vaatimusten täysimääräinen täyttyminen on kuitenkin odotettavissa. 
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11 Yhteenveto 

Kontaminaatiomittaukset ovat merkittävä osa operatiivista säteilysuojelua. Valvonta-alueen 

rajalla tehtävillä mittauksilla varmistutaan, ettei valvonta-alueen ulkopuolelle päädy rajat 

ylittävää määrää radioaktiivisuutta. Loviisan ydinvoimalaitoksella on havaittu kehitettävää 

näissä mittauksissa. Tässä työssä pyrittiin tunnistamaan mittauksiin liittyviä kehityskohteita 

kokonaisvaltaisen tarkastelun pohjalta ja sitä kautta optimoimaan mittausprosessia.  

Työssä esiteltiin ensin kontaminaation määritelmä. Seuraavaksi esiteltiin 

kontaminaatiomittauksille asetettuja vaatimuksia. Viranomaisvaatimuksista käsiteltiin 

tarkemmin valvonta-alueelta poisvietävien kappaleiden pintojen aktiivisuuskatetta koskevaa 

vaatimusta ja sitä, mihin vaatimuksessa esitetyt raja-arvot pohjautuvat. 

Työssä kuvattiin tiettyjen säteilyn ilmaisintyyppien toimintaperiaatteet ja esiteltiin Loviisan 

voimalaitoksella käytössä olevaa kontaminaatiomittauskalustoa. Lisäksi tarkasteltiin 

mittauksiin liittyviä epävarmuustekijöitä sekä inhimillistä tekijää. Seuraavaksi pohdittiin 

kontaminaationhallintaa, kuvailtiin tyypillisen mittausprosessin kulkua ja onnistuneen 

mittausprosessin edellytyksiä. Lisäksi esiteltiin Loviisan voimalaitoksella esiintyvän 

kontaminaation nuklidisisältöä. 

Mittauksiin liittyvien kehityskohteiden tunnistamiseksi toteutettiin kolmiosainen 

kontaminaatiomittausselvitys. Selvityksen ensimmäisessä osassa mittaukset dokumentoitiin 

kampanjaluontoisesti mittauspöytäkirjoihin. Toisessa osassa tarkasteltiin mittausolosuhteita. 

Kolmannessa osassa tarkasteltiin käytössä olevan mittauskaluston soveltumista Loviisan 

ydinvoimalaitoksella esiintyvän irtoavan kontaminaation nuklidijakaumaan. Selvityksen 

osien havaintoja peilattiin muiden osien havaintoihin. Selvityksen tulosten perusteella 

arvioitiin uudelleen joidenkin mittauksiin liittyvien viranomaisvaatimusten täyttymistä.  

Kaikkien vaatimusten ei voitu tämän työn perusteella todeta täyttyvän kokonaan. 

Kehityskohteita havaittiin muun maussa mittalaitteiden parametreissä ja hälytysrajoissa, 

mittausolosuhteissa ja tavaroiden siirtojenaikaisessa kontaminaatiosuojauksessa. Myös 

joidenkin laitehankintojen tekeminen sekä inhimillisen suorituskyvyn kehittäminen nähtiin 

hyödyllisiksi. Osaan kehityskohteista on kehitetty ratkaisuja jo ennen tämän työn 

valmistumista. Tässä työssä esitellyt parannusehdotukset yhdessä jo tekeillä tai suunnitteilla 

olevien toimenpiteiden kanssa parantanevat tilannetta selvästi ja vaatimusten täysimääräinen 

täyttyminen on odotettavissa. 
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Liite 1. Kontaminaatiossa esiintyvän beetasäteilyn energioita ja intensiteettejä 

Suure 58Co 59Fe 60Co 63Ni 95Nb 95Zr 108mAg 110mAg 122Sb 124Sb 181Hf 

Eβ,1 [MeV] 0,08 0,15 0,10 0,02 0,04 0,11 0,63 0,02 0,52 0,19 0,12 

Iβ,1 [%] 45,3 53,1 99,9 100 99,9 54,5 8,06 67,6 66,7 51,2 93,0 

Eβ,2 [MeV] 0,20         0,12   0,17 0,77 0,92 0,12 

Iβ,2 [%] 14,9         44,3   30,9 26,1 23,2 7,00 

Eβ,3 [MeV] 0,04         0,33   1,20 0,24 0,06   

Iβ,3 [%] 1,31         1,08   1,26 4,60 8,75   

Eβ,4 [MeV]                   0,06   

Iβ,4 [%]                   4,88   

Eβ,5 [MeV]                   0,29   

Iβ,5 [%]                   3,99   

Eβ,6 [MeV]                   0,63   

Iβ,6 [%]                   2,57   

Eβ,7 [MeV]                   0,32   

Iβ,7 [%]                   2,14   

Lähde: IAEA (2021).  
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Liite 2. Kontaminaatiossa esiintyvän gammasäteilyn energioita ja intensiteettejä 

Suure 51Cr 54Mn 58Co 59Fe 60Co 95Nb 95Zr 108mAg 110mAg 122Sb 123mTe 124Sb 181Hf 

Eγ,1 [MeV] 0,32 0,83 0,81 1,10 1,33 0,77 0,76 0,72 0,66 0,56 0,16 0,60 0,48 

Iγ,1 [%] 9,91 100 99,5 56,5 100 99,8 54,4 90,8 95,6 70,7 84,0 97,8 80,5 

Eγ,2 [MeV]     0,51 1,29 1,17   0,72 0,43 0,88 0,69   1,69 0,35 

Iγ,2 [%]     29,8 43,2 99,9   44,3 90,5 75,0 3,85   47,6 15,1 

Eγ,3 [MeV]       0,19       0,61 0,94     0,72 0,14 

Iγ,3 [%]       3,08       89,8 35,0     10,8 5,85 

Eγ,4 [MeV]       0,14       0,08 1,38     0,65   

Iγ,4 [%]       1,02       6,60 25,1     7,42   

Eγ,5 [MeV]                 0,76     2,09   

Iγ,5 [%]                 22,6     5,49   

Eγ,6 [MeV]                 0,71     1,37   

Iγ,6 [%]                 16,7     2,62   

Eγ,7 [MeV]                 1,51     0,71   

Iγ,7 [%]                 13,3     2,28   

Eγ,8 [MeV]                 0,68     0,97   

Iγ,8 [%]                 10,7     1,88   

Eγ,9 [MeV]                 0,82     1,05   

Iγ,9 [%]                 7,43     1,83   

Eγ,10 [MeV]                 0,69     1,33   

Iγ,10 [%]                 6,53     1,58   

Eγ,11 [MeV]                 0,74     0,71   

Iγ,11 [%]                 4,77     1,35   

Eγ,12 [MeV]                 1,48     1,44   

Iγ,12 [%]                 4,08     1,22   

Eγ,13 [MeV]                 0,45     1,36   

Iγ,13 [%]                 3,70     1,04   

Eγ,14 [MeV]                 0,62         

Iγ,14 [%]                 2,73         

Eγ,15 [MeV]                 1,56         

Iγ,15 [%]                 1,22         

Lähde: IAEA (2021).  
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Liite 3. Mittaustulokset taulukoituna. Laitosten yhteiset työkalut ja tarkastuslaitteet. 

Päiväys Paikka Nimike, määrä Koko Pintis Rätti NT200 Muovitettu Muuten suojattu Säteilevä siirto Puhdas 

3.9.2021 LO2 mk Tarkastussilta Suuri x 
 

x x   x 
 

3.9.2021 LO2 mk Asentolähetinteline Suuri x 
 

x x   x 
 

3.9.2021 LO1 mk Asentolähetinteline Suuri 
  

x x   x 
 

6.9.2021 LO1 mk Tarkastussilta Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

7.9.2021 LO2 mk Päätiivisteen kuljetuskotelo ja typpikone Suuri x 
 

x 
 

  
 

x 

9.9.2021 LO1 mk Paineastian kannen säteilysuojakupoli Suuri 
  

x x   x 
 

9.9.2021 LO2 mk Tavaraa reaktorihallista, lavetillinen Suuri 
  

x x   x 
 

9.9.2021 LO2 mk Työtaso ("virranjakaja") Suuri x x x x   x 
 

9.9.2021 LO2 mk Työmaatoimistokontti ("alppimaja"), tarkastussilta, 

kiristyslaite/mittauslaite ("Skoda") 

Suuri x x x x   x 
 

10.9.2021 LO2 mk Tikkaat, nosturi Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

10.9.2021 LO2 mk M140-pulttien nostoteline Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

10.9.2021 LO2 mk Työtaso ("sininen kansi"), anturinvetotikkaat, asentolähetinteline, 

vaijereita 

Suuri x x x x   x 
 

11.9.2021 LO2 mk Työtaso ("reikälevy"), altaiden kaiteet Suuri x 
 

x x   x 
 

11.9.2021 LO2 mk Neutronivuoanturien hautauslaite Suuri 
  

x x   x 
 

21.9.2021 LO1 mk Tarkastussilta Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

28.9.2021 LO1 mk Tarkastussilta Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

28.9.2021 LO1 mk Sippauslaitteisto kontissa Suuri 
  

x 
 

x x 
 

29.9.2021 LO1 mk Työtaso ("virranjakaja") Suuri 
 

x x x   x 
 

30.9.2021 LO1 mk Pääkiertopumpun pesän tarkastuslaite, lukkolaitteet, läpivientien 

säteilysuojat, nostokori, nostolaite ("salon tappi"), säätösauvojen 

kiristyslaite, säätösauvojen momentinmittauslaite, asentolähetinteline, 

instrumenttiläpivientien kiristyslaite ja kuljetuslaatikko 

Suuri x x   x   x 
 

30.9.2021 LO1 mk Päätiivisteen kuljetuskotelo Suuri x 
 

  
 

  
 

x 

1.10.2021 LO2 mk Paineastian kannen säteilysuojakupoli ja sen jalusta Suuri x x   x   x 
 

4.10.2021 LO1 mk Työtasoja ("sininen kansi" ja "reikälevy") Suuri x 
 

  x   x 
 

5.10.2021 LO2 mk Höyrystimen tulppausmanipulaattori Suuri 
  

x x   x 
 

7.10.2021 LO2 mk Neutronivuoanturien hautauslaite ja sen jalka, anturinvetotikkaat Suuri 
  

x x   x 
 

Osuus       0,67 0,25 0,63 0,67 0,04 0,71 0,29 
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Liite 4. Mittaustulokset taulukoituna. Muut kategoriat. 

Päiväys Paikka Nimike, määrä Koko Kategoria Pintis Rätti NT200 Muovitettu Muuten suojattu Säteilevä siirto Hälytys Pulsseja Puhdas 

23.8.2021 LOSO Taskulamppu Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

23.8.2021 LO2 mk Lattiakivi (YB56) Suuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

23.8.2021 LOSO Kotelo Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

23.8.2021 LOSO Kamera, kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

24.8.2021 LO2 mk Koestuslaite, 4 kpl Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

24.8.2021 LO2 mk Asentolähettimien osia 

dekontaminointikeskukseen 

Keskisuuri Prosessikomponentit 
  

x x   x 
   

24.8.2021 LO2 mk Toimilaite, 4 kpl Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

x 
 

  
   

x 

24.8.2021 LOSO Vesiletku Pieni Putket ja letkut x 
 

  
 

  
 

x 
  

24.8.2021 LOSO Hengityssuojain, 2 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

24.8.2021 LOSO Kamera, kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

25.8.2021 LO2 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit x x   
 

x x 
   

25.8.2021 LO2 mk Toimilaite  Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

25.8.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

25.8.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LOSO Kalibrointilaite Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LOSO Mittalaite ja salkku Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LOSO Lamppu Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LO1 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit 
 

x   
 

x x 
   

26.8.2021 LO2 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit x x   
 

x x 
   

26.8.2021 LO2 mk Toimilaite, 2 kpl Pieni Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LO2 mk M140-pultit korissaan Suuri Prosessikomponentit x 
 

  x   x 
   

26.8.2021 LOSO Prosessikameran jalka, 3 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
 

x 
  

26.8.2021 LO1 kr Kirja, kamera, muovikotelo Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

26.8.2021 LOSO Tietokone, puhelin Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LOSO Kamera, kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LOSO Toimistotarvikelaukku, sisällä 

mm. tulostin 

Keskisuuri Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

26.8.2021 LO2 mk Pääkiertopumpun 

kuljetussuoja 

Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

x x 
   

26.8.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 
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Päiväys Paikka Nimike, määrä Koko Kategoria Pintis Rätti NT200 Muovitettu Muuten suojattu Säteilevä siirto Hälytys Pulsseja Puhdas 

27.8.2021 LOSO Kalibrointilaite Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

  
x 

 
  

   
x 

27.8.2021 LOSO Putki, pituus 60 cm, halkaisija 

10 cm 

Keskisuuri Putket ja letkut x 
 

x 
 

  
   

x 

27.8.2021 LOSO KZ-tunnuskilpi, 7 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

27.8.2021 LOSO Putkiliitin Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
  

x 
 

27.8.2021 LOSO Ohjauslaite ja kansio Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

28.8.2021 LO2 mk Jääkori, 4 kpl Suuri Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

28.8.2021 LO2 mk Jääkori, 4 kpl Suuri Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

28.8.2021 LOSO Maalipurkki Pieni Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

28.8.2021 LOSO Kansio, 3 kpl Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

29.8.2021 LOSO Kalibrointilaite Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

29.8.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

30.8.2021 LOSO Mittalaite ja salkku Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

30.8.2021 LO2 mk Jääkori, 4 kpl Suuri Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

30.8.2021 LO2 mk Pääkiertopumpun moottori Suuri Prosessikomponentit x 
 

x 
 

  
 

x 
  

30.8.2021 LO2 mk Venttiili, 6 kpl Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

30.8.2021 LOSO Lämmönvaihtimen laippa Pieni Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

30.8.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Leikkurit Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Työkalu ja köysi Keskisuuri Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LO1 mk Pääkiertopumpun moottori Suuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
  

x 
 

31.8.2021 LO2 mk Toimilaite, 2 kpl Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LO2 mk Laippa, halkaisija 40 cm, 2 

kpl 

Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Reppu Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Valjaat Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Papereita Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

31.8.2021 LOSO Tietokonelaukku Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

1.9.2021 LOSO Kartta Keskisuuri Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

1.9.2021 LO2 mk Pääkiertopumpun 

kuljetussuoja 

Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

x x 
   

3.9.2021 LO2 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit 
 

x x 
 

x x 
   

3.9.2021 LO1 mk Asentolähettimet Suuri Prosessikomponentit 
  

x x   x 
   

3.9.2021 LO2 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

3.9.2021 LO2 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

5.9.2021 LOSO Sähkömittareita Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

5.9.2021 LOSO Hitsausvälineitä Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 
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5.9.2021 LOSO Kansio, 4 kpl Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

5.9.2021 LOSO Papereita Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Käsi- ja sähkötyökaluja, 1 ltk Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Teippirulla Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Visiiri, 2 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Hanskapaketti, 2 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Kansio ja papereita Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Paperia, kyniä ja puhelin Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

6.9.2021 LOSO Tietokone Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO1 kr Säteilymittausreppu Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO2 mk Hitsausvälineitä, 1 kärrillinen Keskisuuri Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Mattoveitsi Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO2 mk Merivesikontti, 2 kpl Suuri Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO2 mk Käyttämättömiä putkia ja 2 

pientä allasta 

Keskisuuri Putket ja letkut x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO1 kr Kangaspussi ja muovipurkki Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Prikkoja ja tiivisteitä, 2 

pussillista 

Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Sähköjohto Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Pussi, 2 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LOSO Vihko, kynä Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

7.9.2021 LO1 kr Tynnyrin kansi, 4 kpl Keskisuuri Jäteastiat x 
 

  
 

  
   

x 

8.9.2021 LOSO Lamppu ja mittari Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
 

x 
  

8.9.2021 LO2 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit 
 

x   
 

x x 
   

8.9.2021 LO1 kr Reppu Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

8.9.2021 LO1 mk Pääkiertopumpun 

kuljetussuoja 

Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x x x 
 

x x 
   

8.9.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO2 mk LARS-lattiamonitori Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO1 kr Manipulaattori Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LOKIT Betonisäkki, 2 kpl Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO1 kr Kuormalava Keskisuuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

9.9.2021 LO1 kr Kuormalava, 2 kpl Keskisuuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
 

x 
  

10.9.2021 LO1 kr Tietokone ja laukku Keskisuuri Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

10.9.2021 LO1 mk Laatikko ja lava Keskisuuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 
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10.9.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

10.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

10.9.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

10.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

10.9.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

10.9.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

11.9.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

11.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

11.9.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

11.9.2021 LO2 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

14.9.2021 LOKIT Kiinteytysjätepakkaus, 2 kpl Suuri Jäteastiat 
 

x   
 

x x 
   

14.9.2021 LOSO Työkalu Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
  

x 
 

14.9.2021 LO1 mk Kuormalava Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

15.9.2021 LOSO Tarkastuslaitteita ja salkku Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

15.9.2021 LO1 mk Jääkori, 4 kpl Suuri Nesteet x 
 

  
 

  
   

x 

15.9.2021 LO1 mk Toimilaite Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

x 
 

  
   

x 

15.9.2021 LO1 mk Toimilaite, 2 kpl Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

15.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

16.9.2021 LO1 mk Jääkori, 4 kpl Suuri Nesteet x 
 

x 
 

  
   

x 

16.9.2021 LO1 mk Toimilaite Pieni Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

17.9.2021 LOSO Mittalaite Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

17.9.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

18.9.2021 LOSO Mittalaite Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

18.9.2021 LO1 mk Toimilaite Pieni Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

18.9.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

20.9.2021 LO1 mk Jääkori, 3 kpl Suuri Nesteet x 
 

x 
 

  
   

x 

20.9.2021 LO2 mk Säkki, 2 kpl Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

20.9.2021 LO1 kr Paineilmalaitteet Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

20.9.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

20.9.2021 LOSO Kirjoitusalusta ja kamera Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

20.9.2021 LO1 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x x   
 

  
   

x 

21.9.2021 LO1 mk Pääkiertopumppu 

kuljetussuojassaan 

Suuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

x x 
   

21.9.2021 LO1 mk Toimilaite Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

x 
 

  
   

x 

21.9.2021 LO1 kr Paperinippu, 2 kpl Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
   

x 

22.9.2021 LO1 mk Typpipatteri Suuri Kaasupullot x 
 

  
 

  
   

x 

22.9.2021 LO1 mk Tarkastuslaitteita Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

22.9.2021 LO1 mk Injektointitarvikkeita, 5 

kassillista 

Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 
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22.9.2021 LOSO Koestuslaite, 10 kpl Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

22.9.2021 LOSO Työkalulaatikko ja työkaluja Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
  

x 
 

22.9.2021 LO2 mk Toimilaite Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

22.9.2021 LO1 kr Prosessikameroita Pieni Sekalaiset x 
 

x 
 

  
  

x 
 

22.9.2021 LO1 kr Lehtiö, 2 kpl Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

23.9.2021 LOSO Mittavälinelaukku Pieni Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

23.9.2021 LOSO Kalibraattori ja johtoja Pieni  Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
  

x 
 

23.9.2021 LO1 mk Imuri Pieni Muut työkalut x 
 

  
 

  
   

x 

23.9.2021 LO1 kr Luudanvarsi Keskisuuri Muut työkalut x 
 

  
 

  
  

x 
 

23.9.2021 LO1 mk Venttiilin toimilaite, 2 kpl Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

23.9.2021 LOSO Kansio Pieni Toimistotyövälineet x 
 

  
 

  
  

x 
 

27.9.2021 LO1 kr Jätekapseli Keskisuuri Jäteastiat x 
 

  
 

  
   

x 

27.9.2021 LOSO Avain Pieni Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

27.9.2021 LO1 mk Käyttämättömiä HEPA-

suodattimia, 4 laatikollista 

Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

28.9.2021 LO1 kr Gammakamera ja kameran 

jalka 

Keskisuuri Muut mitta- ja 

tarkastuslaitteet 

x 
 

  
 

  
   

x 

29.9.2021 LO2 mk Vaarnoja, muovilaatikollinen Keskisuuri Prosessikomponentit x 
 

  
 

  
   

x 

29.9.2021 LO1 mk Traktori Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

29.9.2021 LO2 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

1.10.2021 LOKIT Betonikuutio, 7 kpl Keskisuuri Sekalaiset x 
 

  
 

  
   

x 

4.10.2021 LO2 mk Traktori ja lavetti Suuri Tyhjät kuljetusvälineet x 
 

  
 

  
   

x 

Osuus         96 % 5,1 % 8,3 % 1,9 % 6,4 % 8,3 % 3,2 % 9,6 % 79 % 

 


