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tystyötä tehtiin tunnistamalla Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työsuunnitteluun liittyviä pa-

rannuskohteita ja esittämällä niihin korjaavia toimenpiteitä.  

 

Säteilysuojelullisen työsuunnittelun kehitystarpeita kartoitettiin Olkiluodossa kyselyillä 

sekä haastatteluilla ja muilta voimalaitoksilta kirjallisuuslähteiden sekä sähköpostien avulla. 

Merkittävimmiksi kehityskohteiksi muodostuivat työsuunnittelussa käytettävä tietojärjes-

telmä, säteilysuojelua vaativiin töihin tehtävät säteilytyöluvat sekä projekteihin tehtävät sä-
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pien parannusehdotukset keskittyvät luettavuuden parantamiseen ja luvissa olevan tiedon 

lisäämiseen sekä tiivistämiseen. Suunnitelmissa ehdotetaan siirtymistä Loviisan voimalai-

toksella olevaan kahden eri suunnitelmatyypin malliin. Työssä arvioitiin myös Microshield 

-säteilymallinnusohjelmiston käyttöä säteilysuojelusuunnitelmien tukena vertaamalla ohjel-

man tuloksia Olkiluodossa tehtyihin MADAC-gammaspektrometrimittauksiin. Näiden pe-

rusteella pystyttiin todentamaan, että Microshield on sopiva säteilysuojelun tarpeisiin.  
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Protection from radiation is an integral and constantly improving part of nuclear power 

plants. In this master’s thesis that is done for TVO’s radiation protection team the foremen-

tioned improvement was done by identifying weaknesses in work planning at Olkiluoto NPP 

and proposing solutions to the found weaknesses. 

 

Weaknesses were identified by conducting a survey and interviews at Olkiluoto. In addition 

information was gathered from other plants by collecting public data and sending emails. 

With this the major challenges were identified to include the work planning software, radi-

ation work permits and larger radiation work plans. During this process some immediate 

action requiring faulty features were identified in the software. 

 

Detailed improvements were created for each weakness found during the thesis. Improve-

ments in the software revolved around being able to change old permits, easing the saving 

of information and improving the automatically filling information boxes. Improvements in 

the work permit focused on readability and condensing the old information in the permit 

while also adding new information. For the larger work plans it was proposed that Olkiluoto 

would change to the Loviisa style of having two different types of plans. To help with cre-

ating the plans the use of Microshield software to do radiation calculations was also ex-

plored. The validity of the program was tested by comparing its results with ones gained 

from MADAC-gamma spectrometry measurements done at Olkiluoto. Based on these com-

parisons it was deemed that Microshield is sufficient for radiation protection calculations. 
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1 Johdanto 

Ydinvoima perustuu kemiallisten reaktioiden sijaan raskaiden atomien fissioitumiseen, joka 

mahdollistaa vähähiilidioksidisen energian tuottamista hyvin korkealla polttoaineen ener-

giatiheydellä. Esimerkiksi 1 kg luonnonuraania vastaa jalostamisen jälkeen noin 14 000 kg 

hiiltä. (Europen nuclear society, 2022) Fission haittapuolena on reaktiossa syntyvä biologi-

selle elämälle haitallinen ionisoiva säteily ja sitä tuottava radioaktiivinen materiaali. Tämän 

takia ydinvoimalaitoksilta ympäristöön tuleville radioaktiivisille päästöille ja säteilytasoille 

on tiukat rajat ja niitä seurataan jatkuvasti. Voimaloiden sisällä säteilytasot voivat olla pai-

koittain hyvinkin korkeinta, joten säteilysuojelun päivittäiset suojaustoimet keskittyvät pää-

osin laitoksen sisäiseen toimintaan. 

 

Tämän työn tarkoituksena on optimoida Olkiluodon ydinvoimalaitoksen säteilysuojelua. 

Työn tilaajana toimii voimalaitoksen käyttäjän, Teollisuuden Voima Oyj:n säteilysuojeluor-

ganisaatio. Koko säteilysuojelun optimointi on aiheena kuitenkin liian laaja, joten se joudu-

taan rajaamaan keskittymällä säteilysuojelulliseen työsuunnitteluun. Käytännössä tämäkin 

voidaan jakaa neljään kehitysalueeseen, jotka tulevat työn aikana vahvasti esille; työsuun-

nittelussa käytettävän tietojärjestelmän, jokapäiväisessä työssä käytettävien säteilytyölu-

pien, haastavissa töissä käytettävien säteilysuojelusuunnitelmien ja säteilytasojen arviointiin 

käytettävän säteilymallintamisen kehittämiseen. 

 

Työ koostuu teoria-, kirjallisuus-, säteilymallinnus- sekä käyttökokemuksien keruu ja ana-

lysointi osioista. Teoriaosuudessa lukijalle esitellään Olkiluodon ydinvoimalaitos ja siellä 

esiintyvää ionisoivaa säteilyä, sekä annetaan perusteet säteilyn haittavaikutuksille ja niitä 

mittaaville suureille. Kirjallisuusosiossa käsitellään ensin säteilysuojeluun liittyviä organi-

saatioita ja käsitteitä, jonka jälkeen käydään tarkemmin läpi Olkiluodon työsuunnittelun ja 

säteilysuojelun rakenteet. 
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Itse säteilysuojelun kehittäminen toteutetaan arvioimalla säteilymallintamisen hyödynnettä-

vyyttä sekä keräämällä käyttökokemuksia. Säteilymallintamista suoritetaan Microshield oh-

jelmistolla ja siitä saatavia tuloksia verrataan Olkiluodon ydinvoimayksiköillä mitattuihin 

arvoihin. Käyttökokemuksia kerätään Olkiluodosta ohjeiden, omien havaintojen ja työtä var-

ten tehtävän suuren kyselyn avulla. Kokemuksia kerätään Olkiluodon lisäksi myös muilta 

laitoksilta. 

 

Työn tavoitteena on lopuksi analysoida kerättyä tietoa ja muodostaa sen perusteella yksityis-

kohtaisia kehitysehdotuksia Olkiluodon säteilysuojelun tehostamiseksi.  
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2 Olkiluoto ja ydinvoima 

Olkiluoto on Eurajoen kunnassa sijaitseva meren saari. Saaressa sijaitsee Teollisuuden 

Voima Oyj:n (TVO) omistama ja käyttämä Olkiluodon ydinvoimalaitos, sekä Posiva Oy:n 

rakenteilla oleva geologinen loppusijoitusratkaisu ONKALO. 

 

Olkiluodon ydinvoimalaitos koostuu kolmesta ydinvoimalaitosyksiköstä, nimeltään Olki-

luoto 1,2 ja 3. Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2) ovat 890 MW nettosähkötehoa tuot-

tavia kaupallisessa sähköntuotannossa olevia kiehutusvesilaitoksia (BWR) ja Olkiluoto 3 

(OL3) on juuri valmistunut 1600 MW nettosähkötehon painevesilaitos (PWR), jonka reak-

torityyppi on European Pressurized Reactor (EPR). Saarella sijaitsee myös käytetyn poltto-

aineen väliaikainen varasto (KPA), sekä matala-ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppu-

sijoitusluola (VLJ).  

 

 

Kuva 2.1. Olkiluodon ydinvoimalaitos. Vasemmalta oikealle katsottuna laitokset ovat järjestyksessä OL3, 

OL1 ja OL2. (TVO 2018a, 1) 
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OL1 ja OL2 ovat kumpikin ruotsalaisen AB Asea Atomin toimittamia ydinvoimalaitosyksi-

köitä. OL1 tilattiin Asea Atomilta avaimet käteen periaatteella, kun taas TVO otti itse vas-

tuun OL2 rakentamisesta. Kumpikin voimalaitosyksikkö tuotti valmistuessaan 660 MW net-

tosähkötehoa, mutta vuosien varrella toteutettujen tehonnostojen ansiosta kummastakin voi-

malaitosyksistä saadaan nykyään 890 MW nettosähköteho. Laitokset ovat vielä tänä päivä-

kin hyvässä kunnossa ja todisteena tästä valtioneuvosto myönsi vuonna 2018 laitoksien käyt-

tölupien jatkon vuoden 2038 loppuun asti. Rakentamisen tarkemmat aikataulut näkyvät tau-

lukossa 2.1. (TEM 2018)(TVO 2008, 5)(TVO 2015, 9) 

 

Taulukko 2.1: Olkiluodon laitosyksiköiden rakentamishistoria (TVO 2008)(TVO 2015) 

Laitosyksikkö Toimittaja Rakentamisen aloitus Kaupallisen 

sähköntuotannon 

aloitus 

OL1 AB Asea Atom 1.2.1974 10.10.1979 

OL2 AB Asea Atom 28.8.1975 1.7.1982 

OL3 AREVA NP ja Siemens 6/2005 - 

 

Olkiluoto 3 laitosyksiköksi valittiin 1600 MW nettosähkötehon EPR. Laitosyksikkö tilattiin 

avaimet käteen toimituksena AREVA NP:ltä ja Siemensiltä sopimuksella, jossa Siemens 

vastaa turbiinilaitoksesta ja AREVA NP reaktorilaitoksesta. (TVO 2010, 4). Rakentaminen 

päästiin aloittamaan kesäkuussa 2005 ja alkuperäinen tavoite sähköntuotannon aloittamiselle 

oli 2009. Rakennusprojekti on kokenut useita viivästyksiä ja kaupallista sähköntuotantoa ei 

ole vielä aloitettu. OL3 on kuitenkin jo saavuttanut ensikriittisyyden 21.12.21 ja kytkeytynyt 

valtakunnanverkkoon 12.3.2022. Näiden ansiosta kaupallisen sähköntuotannon odotetaan 

alkavan vuonna 2022. 

 

PWR ja BWR laitokset ovat toiminnaltaan erilaisia. Kiehutusvesireaktorilaitokset nimensä 

mukaisesti kiehuttavat vettä ydinreaktorissa. Tämä höyry paisuu turbiineissa, tekee työtä, ja 

näin pyörittää generaattorin akselia tuottaen sähköä. Painevesilaitoksissa ydinreaktorin ja 

turbiinin järjestelmät pidetään erillisinä primääri- ja sekundääripiireinä. Reaktorissa lämmi-
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tetyn veden kiehuminen estetään pitämällä primääripiiri korkeassa paineessa. Lämpö siirre-

tään piiristä toiseen höyrystiminä tunnetuilla lämmönvaihtimilla, joiden sisällä sekundaari-

piirissä oleva vesi annetaan höyrystyä. Tämä höyry paisuu turbiineissa, jota kautta proses-

sista saadaan generaattorilla sähköä.  

 

2.1 Ionisoiva säteilyn esiintyminen ydinvoimaloissa 

Säteilystä voi olla ihmiselle haittaa, mikäli se pystyy aiheuttamaan atomeihin tai molekyy-

leihin sähköisiä varauksia. Tällaista säteilyä kutsutaan ionisoivaksi säteilyksi.  

 

Yleisesti säteilyn voidaan jakaa sähkömagneettiseen- ja hiukkassäteilyyn. Sähkömagneetti-

sen säteilyn esiintyy fotoneina, joiden ionisointikyky riippuu energiasta. Riittävän energian 

omaavat fotonit ovat aallonpituudeltaan röntgen- tai gammasäteilyä. Itse ionisaatio tapahtuu 

epäsuorasti, sillä fotoni ensin vapauttaa atomeista ionisoivia sekundaarihiukkasia. Sähköi-

sesti varatut hiukkaset voivat aiheuttaa ionisaatioita suoraan, mutta varaukseton neutroni toi-

mii epäsuorana ionisoijana. (Sandberg ym. 2002, 44) Hiukkasen aiheuttamien ionisaatioiden 

määrä ja tiheys riippuu sekä väliaineesta, että hiukkasen massasta, varauksesta ja energiasta. 

 

Taulukko 2.1. Yleisimmät hiukkassäteilyt (Tiesinga ym. 2021) 

Nimi Hiukkanen Massa [u] Varaus [e] 

Alfa (𝛼) Helium ydin, He2+
2
4  4,00 +2 

Beta- (𝛽− ) Elektroni, e−1
0  5,49 ⋅ 10−4 -1 

Beta+ (𝛽+) Positroni, e+1
0  5,49 ⋅ 10−4 +1 

Neutroni (n) Neutroni, n0
1  1,01 0 

 

Ydinvoimalaitoksilla esiintyy ionisoivaa säteilyä. koska prosessin energialähteenä toimii 

raskaiden atomien halkeaminen eli fissio. Lähes kaikissa kaupallisissa reaktoreissa valtaosa 

tuoreessa ydinpolttoaineessa tuotetusta energiasta on peräisin sen sisältämän uraanin isotoo-

pin U-235 fissioista. Tällöin uraani halkeaa kahdeksi pienemmäksi ytimeksi (halkeamistuot-

teeksi), vapauttaen samalla neutroneja ja energiaa. (Murray 1988, 60) 
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𝑈92
235 + 𝑛0

1 →  𝐹1𝑍1

𝐴1 + 𝐹292−𝑍1

235−𝐴1−𝑣
+ 𝑣 𝑛0

1 + energiaa (2.1) 

 

Reaktiossa syntyneet neutronit pystyvät johtamaan uusiin fissioihin, muodostaen fissioket-

jureaktion. Syntyneiden halkeamistuotteiden ja neutronien määrä ei ole vakio, sillä kunkin 

halkeamistuoteparin syntymiseen on oma todennäköisyytensä riippuen fission aiheuttaneen 

neutronin liike-energiasta. Termisen, eli 0.025 eV energian omaavan neutronin aiheutta-

massa fissiossa halkeamistuotteet ovat hyvin harvoin yhtä painavia. Neutronin energian kas-

vaessa, tämä todennäköisyys suurenee. (Baratta ym. 2014, 52) 

 

 

Kuva 2.2: U-235 fission halkeamistuotteiden jakautuminen. (Suomennettu Baratta ym. 2014, sivun 81 kuvaa-

jasta 3.12) 

 

Ydinreaktorissa tapahtuu lukuisia muitakin reaktioita kuin U-235 fissioita. Neutronit ovat 

vuorovaikutuksissa kaikkien reaktorissa olevien materiaalien kanssa, näin aiheuttaen fissi-

oita, neutronikaappauksia, sekä gamma- ja hiukkasemissioita. (Reuss 2008, 53) OL1 ja OL2 
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reaktorit ovat kumpikin termiseltä teholtaan 2500 MW, joka vastaa kymmeniä triljoonia fis-

sioita sekunnissa. Tämän seurauksena ydinreaktoreissa esiintyy kaikkia säteilylajeja ja laaja 

kirjo erilaisia materiaaleja ja niiden isotooppeja. 

 

Valtaosa reaktorissa syntyneestä aktiivisuudesta esiintyy ydinpolttoaineessa, joten radioak-

tiivinen materiaali saadaan normaalioloissa pysymään polttoainenipun sisällä. Polttoaineen 

radioaktiivinen materiaali pääsee pakenemaan vain polttoainevuodon aikana. Normaalikäy-

tön aikana ydinlaitoksella esiintyvä aktiivisuus johtuu vanhojen polttoainevuotojen jäämistä, 

sekä veden ja siihen vapautuneiden epäpuhtauksien aktivoitumisesta reaktorissa. Putkistojen 

sisäpinnoille kertyvästä radioaktiivisesta materiaalista käytetään usein yleisnimitystä 

CRUD. 

 

 

Kuva 2.3: Putkiston pinnalla olevan CRUD kerroksen rakenne. (Suomennettu OECD NEA 2009, 62)  

 

Normaalikäytön aikana valtaosa ydinvoimalaitoksella esiintyvästä ionisoivasta säteily joh-

tuu putkiston läpi tulevasta gammasäteilystä. Myös neutronisäteilyä esiintyy laitoksella, 

mutta sitä esiintyy pääosin lähellä reaktoria ja käytetyssä polttoaineessa. Kun primääripii-

rissä on vuoto tai se avataan huoltojen takia, radioaktiivista vettä ja CRUD:ia pääsee ulos 
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piiristä. Tällaista säteilylähteenä toimivaa pinnoille pääsevää materiaalia kutsutaan radioak-

tiiviseksi kontaminaatioksi ja se voi toimia gammalähteen lisäksi radioaktiivisten hiukkasten 

lähteenä. Koska kontaminaatio toimii säteilylähteenä, säteilyn vähentämisen ja yleisen työs-

kentelyturvallisuuden kannalta on välttämätöntä pitää ydinvoimalaitos mahdollisimman 

puhtaana primääripiirin ulkopuolella olevalta kontaminaatiolta. 

 

Laitostyypillä on myös suuri merkitys esiintyviin säteilyolosuhteisiin. OL1 ja OL2 ovat 

BWR laitoksia, joten reaktorissa käynyt kontaminoitunut vesi aiheuttaa säteilyä myös tur-

biinirakennuksessa. PWR laitoksilla kuten OL3, reaktorissa käynyt vesi ei mene turbiinille, 

joten turbiinirakennuksella ei esiinny suojelutoimia vaativaa säteilyä. Olkiluoto 3 on myös 

huomattavasti uudempi laitos, jonka suunnitteluprosessissa on otettu laajenevassa määrin 

huomioon laitoksella esiintyvä säteily. Tämän seurauksena OL3 suunnittelussa muun mu-

assa komponenttien sijainteja ja materiaaleja on pyritty optimoimaan säteilystä aiheutuvien 

haittojen minimoimiseksi. Tästä huolimatta OL3 alustavat säteilytasoarviot perustuvat mal-

leihin. Todelliset erot OL1 ja OL2 laitoksiin voidaan varmistaa vasta, kun laitos on saatettu 

sähköntuotantoon ja säteilymittaukset on saatu tehtyä. 

 

2.2 Ionisoivan säteilyn terveysvaikutukset 

Ihminen on rakenteeltaan kokoelma erilaisia tehtäviä omaavia soluja, jotka saavat tärkeim-

mät toimintaohjeensa solujen sisällä olevilta deoksiribonukleiinihappo (DNA) molekyy-

leiltä. Koska solut eivät elä ikuisesti, niiden täytyy kopioida itseänsä jakautumalla tasaisin 

väliajoin ihmisen normaalin toiminnan ylläpitämiseksi. Tämä väliaika riippuu solutyypistä, 

ja esimerkiksi limakalvojen solut jakautuvat hyvin tiuhasti lihaksiston soluihin verrattuina. 

(Baratta ym. 2014, 483) 

 

Solujen onnistunut kopioiminen on kriittistä elämän ylläpitämiseksi ja siksi solut ovat kehit-

tyneet havaitsemaan ja korjaamaan DNA vaurioita. (Mustonen ym. 2002, 28) Ionisoivalla 
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säteilyllä on kyky aiheuttaa soluihin vaurioita, koska se voi aiheuttaa muutoksia solujen ke-

mialliseen rakenteeseen. Yksittäisen ionisaation vaikutuksia on mahdotonta arvioida luotet-

tavasti, mutta säteilyn kollektiivista vaikutusta pystytään arvioimaan.  

 

Säteilyn terveydellisen vaikutuksen arvioimiseksi on määritetty erilaisia säteilyannossuu-

reita. Perustavan laatuisin suure on absorboitunut annos D, joka muodostuu ionisoivan sä-

teilyn aineeseen tallettamasta energiasta dE [J] suhteutettuna aineen massaan dm [kg]. (ICRP 

2007, 62) 

𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
 (2.2) 

 

Absorboituneen annoksen yksikkö on Gray, lyhennettynä Gy. Tarkkaa säteilyannosta on 

vaikea määrittää, joten absorboitu annos määritetään keskiarvona elimelle tai kudokselle 𝐷𝑇. 

(STUK 2014) Kokeellisesti on havaittu, että säteilytyypillä on myös vaikutusta ionisaatioi-

den määrään. Tämän tulee ottaa annoslaskuissa huomioon muuntamalla 𝐷𝑇 ekvivalenttian-

nokseksi 𝐻𝑇. (ICRP 2007, 64) 

𝐻𝑇 =  ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅

𝑅

 (2.3) 

 

Painotuskerroin 𝑤𝑅 riippuu ionisoivan säteilyn tyypistä ja 𝐷𝑇,𝑅 on siitä aiheutunut absorboi-

tunut annos. 𝐻𝑇 yksikkönä toimii Sievert (Sv). Ekvivalenttiannosta voi vielä tarkentaa efek-

tiiviseksi annokseksi E ottamalla huomioon eri elinten säteilyherkkyydet. Efektiivinen annos 

lasketaan kertomalla kunkin elimen painotuskerroin 𝑤𝑇 sen saamalla ekvivalenttiannoksella. 

(ICRP 2007) 

𝐸 =  ∑ 𝑤𝑇𝐻𝑇

𝑇

 (2.4) 

 

Efektiivisen annoksen yksikkö on myös Sievert ja sitä käytetään virallisena suureena sätei-

lyannoskirjanpidossa.  
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Taulukko 2.2: ICRP:n julkaisussa 103 suosittelemat 𝑤𝑇  ja 𝑤𝑅 kertoimet. (ICRP 2007 sivujen 64,65 taulukot 

2 ja 3)  

Kudos 𝑾𝑻 Säteily 𝑾𝑹 

Luuydin, paksusuoli, keuhkot, 

vastalaukku, rinnat 

0,12 Fotoni 1 

Sukuelimet 0,08 Elektronit ja myonit 1 

Rakko, maksa, kilpirauhanen, 

ruokatorvi  

0,04 Protonit ja varatut pionit 2 

Luun pinta, aivot, iho, sylki-

rauhaset 

0,01 Alfa, halkeamistuotteet, 

raskaat ionit 

20 

Muut kudokset 0,12 Neutronit Energiasta riip-

puen 5...20 

 

Normaalitilanteissa ydinvoimalaitoksien annoslaskenta suoritetaan laskemalla kokokehon 

saamaa annosta, jolloin 𝑤𝑇 = 1, sekä ihon saamaa annosta. Mikäli työstä epäillään koituvan 

erityisen suuria silmäannoksia, voidaan myös niiden painotuskertoimia käyttää. Muita ker-

toimia joudutaan käyttämään epänormaaleissa tilanteissa, jolloin radioaktiivista kontaminaa-

tiota päätyy ihmisen sisälle. Esimerkiksi suun kautta vatsalaukkuun päätynyt alfakontami-

naatio on erittäin vahingollista kontaminaation aktiivisuuteen nähden, sillä 𝑤𝑇 = 0,12 ja 

𝑤𝑅 = 20. 

 

2.2.1 Ionisoivan säteilyn deterministiset ja stokastiset vaikutukset 

Säteilyn aiheuttama biologinen vahinko voidaan jakaa suoraan todettaviin eli deterministi-

siin, sekä todennäköisyys peräisiin eli stokastisiin vaikutuksiin. Deterministiset vaikutukset 

ilmenevät ionisoivan säteilyn aiheuttamien solukuolemien ja vakavien soluvaurioiden seu-

rauksena. (ICRP 2007, 49) Yksittäisellä solukuolemalla ei ole merkitystä kudoksen toimin-

nalle, mutta riittävän suurella määrällä kuolemia on. Tämän seurauksena deterministisien 

vaikutuksien ilmenemiselle on olemassa kynnys säteilyannos, jonka jälkeen oireet syntyvät. 
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Determinististen oireiden vakavuus riippuu altistumisajasta, absorboidusta annoksesta, sä-

teilytyypistä sekä säteilynalaisesta elimestä. Muun muassa ICRP julkaisemissa suosituksissa 

on taulukoituna eri elimissä ilmeneviä vaurioita säteilyannosten seurauksena. Näiden vauri-

oiden vaatimat säteilyannokset ovat pääosin kuitenkin sen verran suuria, että niiden ilmene-

miseen vaadittavat annokset ylittäisivät ydinvoimalaitoksien työntekijöiden vuosiannosrajat 

moninkertaisesti. Esimerkiksi taulukossa 2.3 on annosrajoja sukuelinten sterilisaatioon. Tau-

lukon lievin oire, kivesten väliaikainen sterilisaatio olisi gammasäteilylle efektiiviseksi an-

nokseksi muutettuna 12 mSv. Tämä on alle Suomen säteilytyötekijöiden 20 mSv vuosirajan, 

mutta näin kohdennettua annosta olisi käytännössä mahdotonta saada vuosirajaa ylittämättä. 

 

Taulukko 2.3: Säteilyannokset joilla sterilisaatioita ilmenee. (ICRP 103, sivun 164 taulukot A.3.1 ja A.3.4) 

Säteilytetty elin ja siitä seurannut 

vaikutus 

Absorboitunut 

annos [Gy] 

Aika vaikutusten ilmenemiseen 

Kivekset, väliaikainen sterilisaatio 0,15 3-9 viikkoa 

Kivekset, pysyvä sterilisaatio 3,5 - 6,0 3 viikkoa 

Munasarjat, pysyvä sterilisaatio 2,5 - 6,0 alle viikko 

 

Korkeita säteilyannoksia on tutkittu laajasti ydinaseiden yhteydessä. Yhdysvaltain puolus-

tusministeriön NATO käsikirjassa on vertailtu deterministisien vaikutuksien eroja suoraan 

räjähdyksestä ja myöhemmin laskeuman kautta saadusta annoksesta. Tämän mukaan 4 Gy 

nopea kokokehon altistuminen johtaa arviolta 50 % todennäköisyydellä kuolemaan, mutta 

hitaammin absorboituna kuoleman todennäköisyys on noin 5 % luokkaa. (United States De-

partment of Defense 1996) 

 

Stokastiset vaikutukset perustuvat säteilyn aiheuttamiin muutoksiin soluissa, joista aiheutu-

vat haittavaikutukset saattavat ilmetä vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Säteilytyshetkellä 

on mahdotonta määrittää millaisia muutoksia on tapahtunut. On kuitenkin yleisesti hyväk-

sytty, että pienikin säteilyannos voi aiheuttaa vaaraa ja haittojen todennäköisyys kasvaa sä-

teilyannoksen kasvaessa (ICRP 2007). Tämän seurauksena stokastisella säteilyllä ei ole kyn-

nysannosta. 
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Töitä, joista voisi aiheutua deterministisen kynnysarvon ylittäviä annoksia, on äärimmäisen 

vähän. Tästä huolimatta säteilyvalvonta tekee suojaustoimia säteilyannosten vähentä-

miseksi. Onnettomuuksia ja hyvin haastavia töitä lukuun ottamatta, ydinvoimalaitoksen sä-

teilysuojelussa halutaankin suojata nimenomaan stokastisia vaikutuksia vastaan, koska kaik-

kien työntekijöiden saamalla kollektiivisella annoksella on merkittävä vaikutus stokastisten 

oireiden ilmenemistodennäköisyyksiin. (ICRP 2007, 61) Näistä vaikutuksista merkittävim-

mät ovat säteilyn aiheuttama syöpä, sekä jälkipolville periytyvät solumuunnokset. Periytyviä 

muunnoksista ei ole ihmisissä luotettavasti todettu, mutta niitä on havaittu eläinkokeissa. 

(ICRP 2007, 53) Syöpien korrelaatio efektiivisiin säteilyannoksin on paremmin tiedossa, 

kuten taulukossa 2.4 on esitetty. 

 

Taulukko 2.4: BEIR VII Phase 2 tutkimuksessa selvitetyt syöpätodennäköisyydet, mikäli testataan 100 000 

ihmistä. (National Research Council 2006, sivun 292 taulukot 12 ja 13) 

Syöpä Miehet Naiset 

Luonnollisesti sairastuu syöpään 45500 36900 

Ylimääräisiä syöpiä jos kaikki saavat 0,1 Gy annoksen 800 1300 

Luonnollisia syöpäkuolemia 22100 17500 

Ylimääräisiä syöpäkuolemia jos kaikki saavat 0,1 Gy annoksen 410 610 

 

Mikäli taulukossa 2.4 esiintyvät säteilyannokset tulisivat kaikki kokokehon gammasäteily-

tyksellä, kokonaisannos olisi 10 000 manSv. Tästä voidaan johtaa ydinvoimakeskusteluissa 

toisinaan esiintyvä 24,4 
𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣

𝑠𝑦ö𝑝ä𝑘𝑢𝑜𝑙𝑒𝑚𝑎
 miehille ja 16,4 

𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣

𝑠𝑦ö𝑝ä𝑘𝑢𝑜𝑙𝑒𝑚𝑎
 naisille. Ydinvoimalai-

toksilla saadut kokokehon säteilyannokset ovat kuitenkin tapaturmia tai onnettomuuksia lu-

kuun ottamatta alle 0,1 Gy, joten tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 

 

Ydinvoimalaitoksien vuosittaisia säteilyannoksia käsitellään myöhemmin kuvassa 3.4, 

mutta ne ovat pääosin 0,5…1,5 manSv luokkaa reaktoria kohden. Tämä tarkoittaa, että syö-

pään kuoleminen tai sairastuminen ydinvoimalassa työskentelemisen seurauksena on äärim-
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mäisen epätodennäköistä, varsinkin jos ottaa huomioon, että voimaloissa käy vuosittain tu-

hansia työntekijöitä. Yksittäistä säteilystä seurannutta syöpää on myös mahdotonta todentaa, 

sillä säteilyn aiheuttama syöpä ei oireellisesti eroa luonnollisesti esiintyvästä. 
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3 Ydinvoimalaitoksella esiintyvältä säteilyltä suojautuminen 

Ydinvoimalaitoksilla esiintyy ionisoivaa säteilyä ja radioaktiivista kontaminaatiota. Aktii-

visten materiaalien päätymistä tahattomasti laitoksen ulkopuolelle on estettävä, sekä laitok-

sella työskenteleviä henkilöitä tulee suojata säteilyltä ja kontaminaatiolta. Näin toimiminen 

ei ole vain moraalisesti oikein, vaan myös laissa määrätty ehto ydinvoimalaitostoiminnalle. 

Säteilylaki 859/2018 määrittää kolme keskeistä periaatetta; 

- "Säteilytoiminta ja suojelutoimet ovat oikeutettuja, jos saavutettava kokonaishyöty 

on suurempi kuin aiheutuvat haitat (oikeutusperiaate)." (Säteilylaki 859/2018, 5 §.) 

- "Säteilysuojelun optimoimiseksi työperäinen altistus ja väestön altistus ionisoivalle 

säteilylle on pidettävä niin vähäisenä kuin se käytännöllisin toimenpitein mahdollista 

sekä lääketieteellinen altistus on rajoitettava välttämättömään tarkoitetun tutkimus- 

tai hoitotuloksen saavuttamiseksi tai toimenpiteen suorittamiseksi (optimointiperi-

aate)." (Säteilylaki 859/2018, 6 §.) 

- "Säteilytoiminnassa työntekijän ja väestön yksilön säteilyannos ei saa olla annosrajaa 

suurempi (yksilönsuojaperiaate)." (Säteilylaki 859/2018, 7 §.) 

 

Nämä periaatteet toimivat hyvänä pohjana säteilytoiminnalle. Todellisuudessa ydinvoima-

laitostoimintaa kuitenkin ohjaa tämän lisäksi muun muassa laaja kirjo lakipykäliä, asetuksia, 

ohjeita ja tarkastuksia. 

 

3.1 Säteilyturvallisuutta kehittävät organisaatiot 

Säteilyn vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön on tutkittu jo ennen ensimmäisenä tunnetun 

ydinreaktorin, Chicago Pile-1:sen käynnistämistä vuonna 1942 (Allardice ym. 1946). Lä-

hinnä radiumin ja röntgensäteiden vaikutuksista kiinnostuneena vuonna 1925 järjestettiin 

ensimmäinen säteilysuojelullisia standardeja käsittelevä tapaaminen, International Congress 

of Radiology (ICR). Tässä tapaamisessa perustettiin säteilyn mittaamista ja mittausyksiköitä 
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käsittelevä International Comission on Radiation Units and Measurements (ICRU). Heti seu-

raavassa ICR tapaamisessa vuonna 1928 perustettiin International X-ray and Radium Pro-

tection Committee (IXRPC), josta muodostui aikanaan säteilysuojeluun keskittynyt Interna-

tional Commision on Radiological Protection (ICRP). ICRP julkaisemat suositukset ovat 

hyvin suuressa painoarvossa ja esimerkiksi säteilylain 859/2018 periaatepykälät 5-7 on lai-

nattu ICRP julkaisusta. (Clarke ym. 2009, 77, 78) Säteilyturvallisuus on kehittynyt paljon 

alkuajoistaan ja nykyään on lukuisia säteilyturvallisuutta kehittäviä organisaatioita, joista 

Information System on Occupation Exposure (ISOE) mukaan eniten standardeihin vaikutta-

neet ovat lueteltu taulukoissa 3.1 ja 3.2. (OECD NEA 2009, 15) 

 

Taulukko 3.1 Merkittävien säteilyturvallisuutta edistävien organisaatioiden perustamisvuodet ja toimenkuvat 

Lyhenne Perusta-

misvuosi 

Tarkoitus 

UNSCEAR 1955 Tuottaa, arvioi ja kerää ionisoivaan säteilyyn liittyvää tietoa. 

Esim. ICRP suositukset perustuvat laajalta osin UNSCEAR 

arvioihin. (OECD NEA 2009, 16) 

EURATOM 1958 Edistää ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja tietoisuutta. 

Vastaa myös mm. Euroopan unionissa ydinmateriaalival-

vonnasta ja ydinpolttoaineen tuotantoketjun tasapuolisuu-

desta. (Euroopan komission 2018) 

IAEA 1957 Edistää ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja tietoisuutta. 

IAEA on merkittävässä asemassa ydinturvallisuus standar-

dien kehittämisessä ja ydinmateriaalivalvonnassa. 

NEA 1958 Parantaa 34 jäsen- ja kahden yhteistyömaansa keskeistä yh-

teistyötä rauhanomaisessa ydinenergian käytössä. Yhteis-

työfoorumina toimimisen lisäksi NEA avustaa jäseniään 

mm. tutkimuksilla ja analyyseillä. 
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Taulukko 3.2 Organisaatioiden nimilyhenteet 

Lyhenne Nimi 

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

EURATOM Europen Atomic Energy Community 

IAEA International Atomic Energy Agency 

NEA Nuclear Energy Agency 

 

Kansainvälisten organisaatioiden lisäksi ydinenergiaa hyödyntävillä valtioilla on omat kan-

salliset järjestönsä turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Suomessa tällaisena turvallisuus-

viranomaisena toimii Säteilyturvakeskus (STUK), joka valvoo ydinvoimalaitostoiminnan li-

säksi muutakin ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttöä. 

 

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella pyritään painostamaan valvonnan lisäksi myös kansainvä-

lisiin yhteistöihin ja vertaisarviointeihin. Yhteistyössä ja annosvertailuissa käytetään kan-

sainvälistä ISOE yhteistyöfoorumia. Vertaisarvioinneissa keskeisenä osana toimii World 

Association of Nuclear Operators (WANO) teettämät vertailut ja heidän julkaisemia suoriu-

tumisindikaattoreita käytetään laajasti kansainvälisissä vertailuissa. Vuoden 2020 WANO 

onnistumisindikaattorit olivat taulukon 3.3 mukaiset. 

 

Taulukko 3.3: WANO 2020 indikaattorit ja niiden laitoskohtaiset tavoitteet (WANO 2020, 3) 

Indikaattori Laitoskohtainen tavoite 

Suunnittelemattomat käytön aikaiset ener-

gian menetykset suhteessa vuosihuoltojen ul-

kopuoliseen suunniteltuun energiatuotantoon 

5 % 

Kollektiivinen säteilyannos Laitoksesta riippuen 0,1…3,2 manSv/a 

Työtapaturmat 1 per 400000 työtuntia 

Turvajärjestelmien käyttämättömyys (yksit-

täinen järjestelmä pois käytöstä) 

Järjestelmien luokituksista riippuen 

2…2,5 % 

Suunnittelemattomat reaktori pikasulut Laitoksesta riippuen 1…2 jokaista 7000 

kriittisyystuntia kohden 
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3.2 ALARA – periaate 

Vaikka säteilysuojelu on pakollinen osa ydinvoimalaitostoimintaa, tulee sen olla myös ta-

loudellisessa mielessä järkevää. Tähän otetaan konkreettisesti kantaa aiemmin käsitellyn sä-

teilylain optimointiperiaatteessa sanoin "työperäinen altistus ja väestön altistus ionisoivalle 

säteilylle on pidettävä niin vähäisenä kuin se käytännöllisin toimenpitein mahdollista" (Sä-

teilylaki 859/2018, 6 §.).  

 

Optimointiperiaatteen synonyyminä toimii kansainvälisesti laajasti käytössä oleva As Low 

As Reasonably Achievable (ALARA), joka tarkoittaa karkeasti suomennettuna " niin mata-

lana kuin kohtuudella on mahdollista saavuttaa ". Koska kohtuullisuutta on vaikea tarkoin 

määrittää, ICRP tarkentaa periaatteen määritelmää sanoin "ALARA-periaate on prosessin, 

jonka tarkoituksena on pitää säteilyaltistusten ja altistuneiden ihmisten määrä, sekä sätei-

lyannosten suuruus mahdollisimman alhaisena, samalla huomioiden taloudelliset ja yhteis-

kunnalliset vaikutukset." (The European ALARA Network 2019, 11) 

 

Säteilytöiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutuksia voidaan arvioida useilla eri 

menetelmillä. Yksi keino on selvittää säteilyn aiheuttavan biologisen vahingon rahallinen 

arvo. Euroopan ALARA verkosto (EAN) laski vuoden 2019 julkaisussaan säteilyn aiheutta-

man haitan bruttokansantuotteeseen verrattuna vuoden 2014 keskiverto ranskalaiselle ja sai 

tulokseksi 27800 
€

𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
. (EAN 2019, 168) Tämä luku on hyvin matala ydinvoimalaitosten 

säteilysuojeluun käyttämään pääomaan verrattuna. Yhtenä syynä tähän on se, ettei luvussa 

ole huomioitu työntekijöiden omaa halukkuutta tehdä säteilynalaista työtä. 

 

Mittaria, jolla pyritään mahdollisimman tarkasti määrittämään säteilyannoksen rahallinen 

arvo, kutsutaan 𝛼-arvoksi [
€

𝑚𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
]. ISOE on teettänyt ydinvoimaloille ja kansallisille sätei-

lyturvallisuusviranomaisille 𝛼-arvo kyselyitä vuosina 1997, 2002, 2009 ja 2017. Ydinvoi-

maloille teetetyistä kyselyistä vuoden 2002 arvot vaihtelivat voimalasta ja työntekijälle ke-

rääntyneestä kokonaisannoksesta riippuen 12,55 
€

𝑚𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
 ja 5000 

€

𝑚𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
 välillä, ja vuonna 
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2009 13,22 
€

𝑚𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
 ja 5000 

€

𝑚𝑚𝑎𝑛𝑆𝑣
 välillä. Viranomaisille tehdyssä vuoden 2017 kyselyssä 

vain kolme maata aktiivisesti käytti 𝛼-arvoa. Nämä olivat Iso-Britannia, Tsekki ja Slovakia. 

(ISOE European Technical Centre, 2012)(ISOE European Technical Centre, 2018) 

 

Kyselyiden pienimpien ja suurimpien 𝛼-arvojen välillä on noin 400-kertainen ero. Tämä se-

littyy sillä, että kaikilla ydinvoimaloilla 𝛼-arvo ei ole aktiivisesti käytössä säteilysuojelussa. 

Joillakin laitoksilla ALARA - periaatetta saatetaan laskea hyvinkin tarkkaan rahallisesti, kun 

taas toisilla työt tehdään muilla perusteilla. Kumpikin näistä lähestymistavoista voi olla 

ALARA:n mukaista, sillä ALARA:n toteuttamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, joka olisi muita 

parempi. ICRP:n mukaan ALARA:a tulisi kohdella ajattelutapana, jossa jatkuvasti mietitään 

onko nykyjärjestelyissä tehty parhaat ratkaisut säteilysuojelun eteen. (EAN 2019, 11) 

 

Vaikkei ALARA:n toteuttamiselle olekaan yhtä oikeaa tapaa, EAN on tehnyt kuvan 3.1 esi-

merkkipohjan ALARA prosessille. Tämän prosessin käyttö on vapaaehtoista, mutta monien 

laitoksien säteilysuojeluun vastaavanlaiset kohdat ovat kehittyneet luonnostaan. 

 

 

Kuva 3.1: Euroopan ALARA järjestön esittämä ALARA-prosessin ajatuskaavio (Suomennettu EAN 2019, 

sivun 15 kuvaajasta 1) 
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EAN esittämä prosessi on luonteeltaan iteratiivinen ja kokemuksista pyritään ottamaan mah-

dollisimman paljon hyötyä talteen. Prosessin tärkein osa on ALARA analyysi. Analyysin 

alkukohtana toimivat työn kuvauksen perusteella tehtävä säteilyannosarvio, jonka jälkeen 

voidaan arvioida käytettäviä toimenpiteitä ja niiden tehokkuuksia. Kun toimenpiteet ovat 

tiedossa, voidaan aloittaa toteutettavien toimenpiteiden valinta. Valinta tehdään hinta-hyöty 

analyysiä hyödyksi käyttäen. (EAN 2019, 19) 

 

Hinta-hyöty analyysissä ovat mukana 𝛼-arvon aiheuttama rahallinen haitta, sekä säteilysuo-

jelusta seuraava annos.  Säteilysuojausten hinta säteilyannosta kohti kasvaa kokonaisannok-

sen kasvaessa, kun taas 𝛼-arvon kulmakerroin pysyy vakiona. Tämän seurauksena kokonais-

kustannuskäyrästä muodostuu toispuolinen paraabeli, kuten kuvassa 3.2 havainnollistetaan. 

Paraabelin käännekohdassa sijaitsee alin kokonaiskustannus. Tämä toimii kohtana, johon 

sijoittuvat säteilysuojelulliset toimet tulisi toteuttaa. (EAN 2019, 20) 

 

 

Kuva 3.2: ALARA analyysin hinta-hyöty analyysi. (Suomennettu EAN 2019, sivun 20 kuvaajasta 2) 
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Toimenpiteiden valitsemisen jälkeen valituille toimenpiteille tehdään herkkyysanalyysi, 

jonka tarkoituksena on katsoa oletuksien muuttumisten vaikutuksia säteilysuojeluun. Esi-

merkiksi kuinka työn eri vaiheiden pidempi kesto vaikuttaisi säteilyannoksiin. Herkkyys-

analyysia varten on omia matemaattisia työkaluja, mutta myös vaihtoehtoisia tilanteita miet-

timällä voi suorittaa analyysiä. (EAN 2019) 

 

ALARA analyysin jälkeen toteutetaan ALARA synteesi. Tämän osion tarkoituksena on 

viedä analyysi toteutukseen ja varmistaa riittävä dokumentaatio, sekä tiedon vienti työssä 

mukana oleville osapuolille. EAN suosituksien mukaan ALARA synteesivaiheen hyväksyn-

nässä tulisi olla mukana edustajia työn eri osa-alueilta. (EAN 2019) Viimeisenä vaiheena 

projektista tulisi hyvien työtapojen mukaisesti kerätä mahdollisimman laajasti käyttökoke-

muksia tulevia analyysejä varten. 

 

3.3 Säteilysuojelun toteutuminen kansainvälisesti 

Tässä työssä keskitytään ydinvoimalaitoksien säteilysuojeluun, jonka seurauksena vain 

ydinvoimaloihin liittyviä ALARA toimintoja vertaillaan. ALARA käsitettä käsiteltäessä on 

kuitenkin tärkeää ymmärtää, että ydinvoima on vain yksi osa-alue suurempaa kokonaisuutta, 

sillä ionisoivalla säteilyllä on nyky-yhteiskunnassa lukuisia hyödyllisiä käyttökohteita. Sä-

teilyä käytetään laajasti muun muassa lääketieteessä, tutkimuksessa ja teollisuudessa. Sätei-

lyn käytön yleistyttyä tarve säteilyn käytön valvonnalle on ilmennyt kaikkialle maailmaan. 

Tämän seurauksena säteilyturvallisuus yhteistyötä, sekä kansallisia säteilyvalvontaorgani-

saatioita esiintyy myös maissa, joissa ei ole ydinvoimalaitostoimintaa. 
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3.3.1 Maakohtaiset erot säteilysuojelullisissa raja-arvoissa 

Vuoden 2020 loppuun mennessä julkiseen sähköntuotantoon tarkoitettuja ydinreaktoreita on 

rakennettu yhteensä 634 kpl, jaettuna 35 eri maahan.1 Rakennetuista reaktoreista 192 on 

poistettu käytöstä. Näiden joukossa on Italian, Kazakstanin ja Liettuan kaikki ydinreaktorit, 

joten sähköntuotannossa oli 2020 loppuun mennessä 442 reaktoria 32 eri maassa. (IAEA 

2021, 11) Näistä 32 maasta kaikki ovat IAEA jäseniä ja toimivat säteilysuojelussa hyvin 

samankaltaisten perusperiaatteiden parissa. Tästä huolimatta maiden välillä on runsaasti 

eroja ohjeissa, laeissa ja käytännön työskentelyssä. Kahtena säteilyvalvonnan kannalta tär-

keänä raja-arvona toimivat säteilytyöntekijöiden vuosittainen säteilyannosraja, sekä valvon-

nasta vapautettavan materiaalin pinta-kontaminaatio raja. Taulukkoon 3.3 on poimittu esi-

merkkimaita, joiden väliset raja-arvot vaihtelevat huomattavan paljon. 

 

Taulukko 3.3: Maailmalla esiintyviä pintakontaminaatio- ja annosnopeusrajoja (JAEA public relation section 

2021)(Ministry of the environment 2015)(Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nu-

clear Safety 2018)(Legal information institute 2009)(United States Nuclear Regulatory Commission 2021)(Ca-

nadian Nuclear Safety Commission 2018)(Canadian Nuclear Safety Commission 2020)(STUK 2019)(STUK 

2021) 

Maa Kontaminaatioraja 

Alfa [Bq/cm^2] 

Kontaminaatioraja 

Beta [Bq/cm^2] 

Kokokehon säteilyn vuosiannos-

raja 

Japani 4 40 Miehille 50 mSv, mutta 5 vuoden 

keskiarvon tulee olla alle 20 

mSv, naisille 5 mSv per 3kk. 

Kanada 0,3 0,3…30 50 mSv, mutta 5 vuoden keskiar-

von tulee olla alle 20 mSv 

Saksa2 0,1 1…100 20 mSv 

Suomi 0,4 4 20 mSv 

Yhdysval-

lat3 

0,17…0,0033 0,17 50 mSv 

 
1 Luvussa Kiinan tasavalta on merkitty osaksi Kiinaa 
2 Jokaiselle nuklidille on määritetty omat rajansa 
3 Muutamalle valikoidulle radionuklidille betakontaminaatioraja on 5…50 kertaa pienempi 
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Vuosittaiset annosrajat vaihtelevat 20 ja 50 mSv välillä. Tämä juontuu ICRP:n vuosien 

1990 ja 2007 julkaisemista suosituksissa, joissa suositellaan 50 mSv vuosiannosrajaa, sekä 

100 mSv 5 vuoden rajaa. (ICRP 2007, 98) Suomen ja Saksan rajat selittyvät EU:ssa vuo-

desta 2018 voimassa olevalla direktiivillä, joka määrittää säteilytyöntekijöiden vuosiannos-

rajaksi 20 mSv. (STUK 2016). Japani on määrittänyt myös täysin oman annosrajan nai-

sille. Tämän takana on raskauden aikaisten säteilyannosten rajoittaminen, joka on käytän-

tönä muissakin maissa. Esimerkiksi naisten raskauden aikainen annosraja on Suomessa 1 

mSv ja Kanadassa 4 mSv. 

 

Valvonnasta vapautettavan materiaalin pintakontaminaatiorajoissa on huomattavasti enem-

män maakohtaisia eroja. Osassa maita, kuten Suomessa ja Japanissa kontaminaatiorajat ovat 

annettu säteilytyypeittäin radioaktiivisesta materiaalista riippumatta. Kanadassa ja Yhdys-

valloissa rajat jaetaan aineperäisiin kategorioihin, joilla on omat jaetut raja-arvonsa. Sak-

sassa on vieläkin tiukempi kategoriarajaus, sillä jokaiselle isotoopille on listattu omat raja-

arvonsa. 

 

Suomalaisesta näkökulmasta isotooppikohtaiset pintakontaminaatiorajat ovat hyvin haas-

teellisia. Raja-arvojen alittamiseksi tulisi jokaiselle mitattavalle pinnalle suorittaa isotoop-

pianalyysi, joka voidaan suorittaa toimittamalla pintakontaminaationäytteet laboratorio ana-

lyyseihin. Tämä on hyvin hidas ja kallis tapa mitata materiaalia, kuten työkaluja ulos ydin-

voimalaitokselta. Käytännössä ulkomaille lähetettävä materiaali mitataan niin, että ne alitta-

vat jokaisen määritellyt raja-arvon, jolloin voidaan olla varmoja puhtaudesta ilman isotoop-

pijakaumaa.  

 

3.3.2 Ydinvoimalaitostyypin vaikutus säteilysuojeluun 

Maiden välisiä säteilysuojelutoimenpiteitä tarkastellessa tulee myös huomioida, että eri 

maissa on erityyppisiä, tehoisia ja ikäisiä ydinvoimaloita. Kuvassa 3.3 näkyy vuoden 2020 

lopulla käytössä ja rakenteilla olevat reaktorit tyypeittäin. 

 



33 

 

Kuva 3.3: Käytössä ja rakenteilla olevat ydinreaktorityypit vuoden 2020 lopussa. (IAEA 2021, 7-9) 

 

Kuten kuvasta 3.3 ilmenee, valtaosa käytössä olevista, sekä tulevista reaktoreista ovat tyy-

piltään painevesilaitoksia. Maakohtaisesti katsottuna käytössä olevien reaktorien kuvaaja on 

hieman hämäävä, sillä kaikki GCR reaktorit ovat Iso-Britanniassa ja LWGR reaktorit Venä-

jällä. PHWR reaktoreita on Kanadassa 19 ja Intiassa 18, kun taas BWR reaktoreita on Yh-

dysvalloissa 31 ja Japanissa 17. (IAEA 2021, 7, 8) 

 

ISOE suorittaa eurooppalaisten ydinvoimalaitosten säteilyannosvertailua ja on julkaissut 

vertailuja vuodesta 1993 asti vuosittaisella "ISOE information sheet" -julkaisulla. Vertai-

lussa on mukana PWR ja BWR laitokset, joiden säteilyannokset on esitelty maittain reakto-

rikohtaisena keskiarvona. Kuvassa 3.4 näkyy vuosien 1992…2015 reaktorikohtaiset annos-

keskiarvot. Olkiluodon säteilyannokset löytyvät ISOE julkaisuista katsomalla Suomen BWR 

lukua. 
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Kuva 3.4: ISOE jäseninä olevien Eurooppalaisten ydinvoimalaitosten keskiverto vuosiannoksia (ISOE 1994; 

1997; 2000; 2003; 2005; 2007; 2011; 2015; 2016) 

 

Kuten kuvassa 3.4 näkyy, säteilyannosten suuruus vaihtelee vuosittain. Kohoumat johtuvat 

pääosin ydinvoimalaitoksilla tehtävistä suuremmista vuosihuollon aikaisista töistä, joista 

koituu keskivertoa enemmän säteilyannoksia. PWR trendiviiva on tasaisempi, koska laitok-

sia on paljon enemmän, täten vähentäen vaihtelua. BWR laitoksilla tulee vertailujen mukaan 

enemmän reaktorikohtaisia säteilyannoksia kuin PWR laitoksilla. Useiden laitosten säteily-

suojelullisissa toimissa olisi kuitenkin vielä parannettavaa, sillä Olkiluoto on BWR laitok-

sena myös PWR keskiarvojen alapuolella. Yleinen trendi on kuitenkin ALARA hengen mu-

kaista, sillä kummankin laitostyypin reaktorikohtaiset säteilyannokset ovat laskussa. 

 

3.3.3 Esimerkkejä ALARA käytännöistä 

Uusissa ja rakenteilla olevissa ydinreaktoreissa huomioidaan entistä paremmin myös käyn-

nin aikainen säteilysuojelu. Valtaosa 2000-luvulla käynnistetyistä reaktoreista ovat kuiten-

kin Euroopan ulkopuolella (IAEA 2021), joten niiden vaikutus on vain murto-osa ISOE sä-

teilyannosvertailussa. Tämä tarkoittaa, että vertailuissa näkyvät laskutrendit ovat pääosin 
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laitosten omien ALARA mukaisten toimien ansiota. Koska ALARA periaatetta voi pitää 

ajattelutapana, on sen käytännön toteuttamiseen lukuisia eri vaihtoehtoja.  

 

Aiemmin käsitelty 𝛼-arvo on vuoden 2017 ISOE kyselyyn vastanneiden 220 voimalaitoksen 

keskuudessa käytössä jossain muodossa suuressa osassa laitoksia. (ISOE 2018, 2,6) Koska 

kokonaiskustannuksia on haastavaa arvioida, arvoa ei käytetä jokaisessa työssä, vaan laitok-

sesta riippuen noin 1…10 kertaa vuodessa. Alfa-arvo laskuja käytetään pääasiassa suurien 

muutostöiden, sekä säteilysuojelullisten töiden perusteluun. Esimerkiksi voimalaitoksen vä-

liaikaisen tehonalennuksen suorittaminen säteilyannostasojen alentamiseksi voidaan perus-

tella 𝛼-arvoa hyödyntäen. (ISOE 2018, 9) 

 

Mikäli 𝛼-arvo on käytössä tai ei, se on vain yksi osa suojaustoimien perustelua. Monessa 

laitoksessa toimia perustellaan kansainvälisillä vertailuilla ja asettamalla sisäisiä tavoitteita. 

Kansainvälisistä vertailuista kilpaileminen on erittäin ALARA hengen mukaista, sillä se ai-

heuttaa jatkuvasti paranevan trendin. Taulukossa 3.3 esitellyillä WANO indikaattoreilla py-

ritään juuri kannustamaan jatkuvaan kehitykseen ja niitä käytetään monessa maassa säteily-

suojelun tavoitteena. Esimerkiksi Kiinan Hongyanhe ydinvoimalaitoksella WANO tuloksien 

parantamiseksi on laadittu viiden käytännön toimenpiteen suunnitelma. 

 

Kuva 3.5: Käytännön ALARA toimenpiteet Kiinan Hongyanhe ydinvoimalaitoksella. (Suomennettu Xie 2019, 

8 kuvasta) 
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Kannustimien sijaan käytännön ALARA toimiin voidaan ryhtyä myös lakien pakottamana. 

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Venäjällä vuonna 2000 voimaan tullut laki, joka asetti työn-

tekijöiden 5 vuoden annosrajaksi 100 mSv. Tämän seurauksena vuonna 1997 olleet 827 yli 

20 mSv henkilöannosta on saatu nollaan vuodesta 2013 lähtien. Venäjän ydinenergia-alalla 

toimiva Rosaenergoatom teki lajiin nojaten myös oman taulukon 3.4 mukaisen tavoitelistan. 

(Doljenkov ym. 2019, 6) 

 

Taulukko 3.4: Rosanergoatom säteilyannos tavoitteet (Doljenkov ym. 2019, 4, 5) 

Vuosi Tavoite Toteuma 

1995…2004 Lakien noudattaminen Ei yli 100 mSv per 5 vuotta annoksia 

Yli 20 mSv annoksien määrä minimoitiin 

2005…2014 Annoksen optimointi Ei yli 20 mSv annoksia 

Kollektiivista annosta minimoitiin 

2015…2024 Tavoitteiden saavuttaminen Ei yli 18 mSv annoksia 

72% työntekijöistä saa alle 1 mSv annoksen 
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4 ALARA periaatteen toteutuminen Olkiluodon työsuunnittelussa 

Ydinvoimaloissa työskentelystä aiheutuvat yksittäiset ja kollektiiviset säteilyannokset ovat 

olleet viimeisien vuosikymmenien ajan laskussa. Tämä trendi on havaittavissa myös Olki-

luodossa, jossa säteilyannokset olivat jo valmiiksi vertaisarvioissa erinomaisia. ALARA pe-

riaatteen mukaisesti nykyiseen asemaan ei tule kuitenkaan tyytyä, vaan optimointia voidaan 

aina jatkaa. Kuten kuvan 3.5 esimerkissä todettiin, mahdollisia lähestymistapoja käytännön 

toimenpiteisiin on lukuisia. Tässä opinnäytetyössä ALARA optimointi toteutetaan keskitty-

mällä Olkiluodon säteilysuojelulliseen työsuunnitteluun. 

 

4.1 Säteilysuojelu Olkiluodossa 

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttäjän, Teollisuuden Voima Oyj:n konsernirakenne 

koostuu organisaatioista, jotka ovat hierarkiassa toisiinsa nähden kuvan 4.1 mukaisesti. 

 

 

Kuva 4.1: TVO:n ylin organisaatiojako (TVO 2018b) 

 

Jokaisella organisaatiolla on omat kokonaisuuden kannalta tärkeät tehtävänsä. Säteilysuoje-

lullisten asioiden näkökulmasta tärkeimmät organisaatiot ovat turvallisuuden (S) alla oleva 

ydinturvallisuus (SR), teknisten palvelujen (T) alainen ydinturvallisuussuunnittelu (TT), 

sekä sähköntuotannon alaisuudessa toimiva säteilysuojelu (KTS). SR ja TT ovat kumpikin 

nimensä mukaisesti mukana ydinturvallisuuden suunnittelussa ja varmistamisessa. Ydintur-
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vallisuudella tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, jolla varmistetaan ydinvoimalaitoksen ihmi-

sille ja ympäristölle turvallinen käyttö. Käytännössä tämä toteutetaan jatkuvalla ulkoisella- 

ja sisäisellä valvonnalla, sekä noudattamalla suurta määrää lakeja ja ohjeita. Ydinturvalli-

suuden yhtenä peruspilarina toimii Suomen ydinenergialaki 1987/990, joka säätää yleiset 

ydinenergian turvalliseen käyttöön liittyvät periaatteet (Ydinenergialaki 990/1987, 1 §). 

STUK on laatinut ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet), joiden yksityiskohtaisia turvalli-

suusvaatimuksia noudattamalla voidaan varmistaa ydinenergialain mukainen toiminta. Eten-

kin YVL-ohjeiden ryhmän C: "ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus" takia SR ja 

TT ovat mukana rakenteellisen säteilysuojelun toteuttamisessa ja valvonnassa. Ryhmä C si-

sältää ohjeistuksia muun muassa säteilymittauksien toteuttamisesta ja rakenteellisesta sätei-

lyturvallisuudesta. 

 

Olkiluodossa käytännön säteilysuojelu toteutetaan säteilysuojeluorganisaatio KTS:n toi-

mesta. KTS tekee laajasti yhteistyötä myös muun KT organisaation, eli kemian (KTK) sekä 

polttoaineen- ja jätteenkäsittely (KTH) kanssa. KTS tärkeimmät tehtävät voidaan jakaa hal-

linnollisiin ja operatiivisiin tehtäviin, kuten taulukoissa 4.1 ja 4.2 on tehty. 

 

Taulukko 4.1: KTS organisaation hallinnolliset päätehtävät 

Tehtävä Tehtävän kuvaus 

Kouluttaminen KTS pitää säteilysuojeluun liittyviä koulutuksia Olkiluo-

dossa, näihin kuuluu mm. kaikilta valvonta-alueella työs-

kenteleviltä vaadittu tulokoulutuksen säteilysuojeluosa. 

Ohjeiden teko ja ylläpito KTS tekee ja ylläpitää säteilysuojelullisia ohjeita. 

Työsuunnittelun tukeminen KTS tukee työsuunnittelua säteilysuojelullisissa asioissa, 

sekä vastaa niihin liittyvistä luvista ja ohjeista. 

Valmiustoiminta KTS on mukana Olkiluodon valmiustoiminnassa ja vastaa 

poikkeustilanteiden säteilymittausvalmiuksista 

Ympäristömittaukset KTS osallistuu Olkiluodon ja sen lähialueiden säteilymit-

tauksiin toimittamalla näytteitä laboratorioon. 
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Taulukko 4.2: KTS organisaation operatiiviset päätehtävät 

Tehtävä Tehtävän kuvaus 

Annosnopeusmittaukset KTS suorittaa säteilyannosnopeuksien mittauksia val-

vonta-alueella, sekä tarvittaessa ulkoalueilla esimerkiksi 

radioaktiivisen kuljetuksien laillisuuden varmistamiseksi. 

Kontaminaatiomittaukset KTS suorittaa avattujen järjestelmien, valvotulla-alueella 

olevan materiaalin, sekä laitoksen huonetilojen kontami-

naatiomittauksia. 

Radioaktiiviset kuljetukset KTS suorittaa lähteville radioaktiivisille kuljetuksille tar-

vittavat mittaukset. Säteilysuojelusta löytyy myös valtuu-

det tehdä radioaktiivisien kuljetuksien lähettämiseen vaa-

ditut asiakirjat. 

Säteily- ja kontaminaatio-

suojaukset 

KTS vastaa väliaikaisten säteilysuojausten ja kontaminaa-

tion leviämisen estämiseen tarkoitettujen rajauksien teke-

misestä. Säteilysuojaukset tehdään lyijymatoilla ja liiku-

teltavilla lyijysermeillä. Kontaminaation leviämistä rajoi-

tetaan erillisillä kenkärajoiksi kutsutuilla aluille, joiden si-

sälle meno edellyttää suojavarusteiden pukemista ja pois-

tuminen varusteiden riisumista. 

Suojavarusteet KTS vastaa valvonta-alueen kontaminaatiota vastaan tar-

koitetuista henkilösuojaimista ja perusvarustuksesta. 

Säteilyannosten seuraami-

nen 

KTS henkilöstö seuraa työntekijöille kertyneitä säteilyan-

noksia, asettaa työkohtaisia annos- ja annosnopeusrajoja, 

sekä tarvittaessa puuttuu työntekoon. 

Valvonnasta vapautus  

mittaukset 

KTS mittaa kaiken valvonta-alueelta pois lähtevän materi-

aalin. 

 

Hyvin pienen säteilyvaaran töitä lukuun ottamassa, radioaktiivisen kontaminaation tai sätei-

lyannoksen kerryttämisen vaaran sisältävistä töistä ilmoitetaan säteilyvalvonnalle. Käytän-

nössä tämä toteutetaan säteilytyölupa nimisellä asiakirjalla, johon työntekijän tulee saada 

säteilyvalvonnan työntekijältä (säteilyvalvojalta) aloituskuittaus ennen kuin työtä saa aloit-
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taa. Säteilytyöluvassa on kerrottu työhön sopivia säteilysuojelullisia toimenpiteitä, mutta sä-

teilyvalvoja voi muuttaa niitä parhaakseen näkemällä tavalla. Luvan avulla säteilyvalvonta 

saa tiedon työn alkamisesta ja voi täten varmistaa, että työ tehdään ALARA:n mukaisesti. 

Säteilysuojelua vaativia töitä saatetaan tehdä valvonta-alueen ulkopuolella esimerkiksi ra-

dioaktiivisten siirtokuljetusten aikana. Lähes kaikki säteilysuojelutoimia vaativat työt teh-

dään kuitenkin valvonta-alueella ja yleisesti KTS suojaustoimista puhuttaessa tarkoitetaan 

valvonta-alueen toimia. 

 

4.1.1 Valvonta-alueen vyöhykejako 

Valvonta-alueen tilojen annosnopeuksia ja kontaminaatiotasoja tarkkaillaan jatkuvasti työn-

tekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Myös ilmakontaminaatiota mitataan, mikäli sen 

mahdollisuutta epäillään. STUK YVL C2 määrää, että näiden mittauksien perusteella val-

vonta-alueen huonetilat tulee luokitella erillisiin vyöhykkeisiin. Olkiluodossa näitä vyöhyk-

keitä on kolme ja ne merkitään väreillä vihreä, oranssi tai punainen. Rajojen arvot tulevat 

suoraan YVL C2 määräyksen esimerkkitaulukon 4.3 mukaisesti. (STUK 2019, 511) 

 

Taulukko 4.3: Olkiluotossa käytössä olevat vyöhykejaot (STUK 2019, liite A02) 

Luokitus Annosnopeus [
𝒎𝑺𝒗

𝒉
] Pintakontaminaa-

tio (𝜷) [
𝑩𝒒

𝒄𝒎𝟐] 

Ilmakontaminaatio 

[DAC] 

Vihreä alle 0,025 alle 4 alle 0,3 

Oranssi 0,025…1 4…40 0,3…30 

Punainen yli 1 yli 40 yli 30 

 

Ilmakontaminaation mittauksessa käytetty DAC tulee englanninkielen sanoista Derived Air 

Concentration (ilman johdettu konsentraatioraja) (STUK 2019, liite A02). Kun ilmakonta-

minaatio annetaan DAC yksiköissä, se kertoo kuinka moninkertaisesti työntekijä saisi vuo-

siannosrajan verran säteilyannosta, mikäli hän työskentelisi vuoden työtunnit hengittäen mi-

tattua ilmaa (IAEA 2016, 37). Tämä tarkoittaa, että 0,3 DAC huoneessa työskentely aiheut-

taisi vuodessa 6 mSv säteilyannoksen. Taulukossa 4.3 annetut pintakontaminaatiorajat ovat 
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beta-kontaminaatiolle. Alfakontaminaatiolle rajat ovat 10 kertaa pienemmät, mutta merkit-

tävän alfankontaminaation esiintyminen ilman betaa on Olkiluodossa erittäin harvinaista. 

 

Vyöhykejakoja hyödynnetään säteilysuojelullisten toimien määrittämisessä ja ne toimivat 

hyvinä raja-arvoina ohjeistuksissa. YLC C2 määrittää myös, että annosnopeudeltaan orans-

seiksi ja punaiseksi määritetyt huoneet tulee olla lukittuina.(STUK 2019, 515) Säteilyval-

vonta valvoo näihin huoneisiin kulkua. Samanlaista kulun rajoittamista käytetään Olkiluo-

dossa myös pinta- tai ilmakontaminaatioltaan oransseihin ja punaisiin tiloihin. Huoneiden 

lisäksi vyöhykejaossa määritettyjä värejä hyödynnetään myös esineiden kontaminaatio- ja 

säteilytasojen merkitsemiseen. 

 

4.1.2 Säteilyvalvonnan suojaustoimet 

Olkiluodossa säteilyvalvonnan työntekoa ohjaa KTS hallinnoima sisäinen Säteilysuojelukä-

sikirja asiakirjakokonaisuus. Tämän käsikirjan mukaan työkohteella säteilyn aiheuttamien 

riskien pienentämiseen on kaksi hallinnollista ja neljä operatiivista toimenpidettä. Hallinnol-

lisina toimenpiteinä ovat KTS pitämät perehdytykset valvonta-alueella toimimiseen, sekä 

säteilytyölupien ja muiden säteilysuojeluasiakirjojen antamat ohjeistukset. Operatiivisina 

toimenpiteinä toimii säteilyriskien aiheuttajien vähentäminen, henkilökontaminoitumisen 

estäminen, kulun rajoittaminen ja työntekijöiden valvonta. (Tammela ym. 2020, 11) 

 

Säteilyriskien aiheuttajia ovat radioaktiivinen kontaminaatio sekä säteily. Kontaminaatiota 

voidaan vähentää puhdistustoimilla ja yleisen turvallisuuden takia laitoksilla esiintyvä pin-

takontaminaatio pyritään pitämään vähäisenä. Säteilyltä suojautuessa käytetään ASE (aika, 

suoja ja etäisyys) periaatetta. Työt pyritään tekemään mahdollisimman kaukana säteilevistä 

kohteista ja oleskeluaika säteilevillä työkohteilla minimoidaan. Suojauksia varten käytetään 

erillisiä säteilysuojia, kuten lyijymattoja ja -sermejä. Säteilyä voidaan myös vähentää voi-

malaitosprosessin ohjauksilla, kuten tehonalennuksilla, linjojen erotuksilla tai huuhteluilla. 
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Henkilökontaminaatioita ja kontaminaation leviämistä estetään kulkurajoituksilla käyttä-

mällä kenkärajoja ja lukitsemalla kulku kontaminoituneisiin tiloihin, sekä suojavarusteilla. 

Suojavarustevaatimukset tulevat YVL C2 ohjeen kohdasta 518. Tämä kohta määrittää, että 

valvonta-alueella tulee olla varustuksena kokosuojapuku sekä jalkinesuojukset, ja tarvitta-

essa tulee pukea työtehtävien vaatimia lisävarusteita. (STUK 2019, 518) Olkiluodossa val-

vonta-alueen perusvarustuksena toimivat valkoinen kokohaalari, turvajalkineet, suojalasit ja 

kypärä. Tämän lisäksi työntekijöillä on aina mukanaan kulkulupa, elektroninen dosimetri, 

sekä termoloistedosimetri (TLD). Hengityssuojaimia lukuun ottamatta KTS käyttämät li-

säsuojavarusteet on esitelty taulukossa 4.4. 

 

Taulukko 4.4: Lisäsuojavarusteet, jotka ovat Olkiluodossa käytössä, lukuun ottamatta hengityssuojaimia. 

(Tammela ym. 2020, 11) 

Lisäsuojavarustetyyppi Varusteiden kuvaus 

Lyhytaikasuojapuvut Kertakäyttöisiä suojapukuja, jotka soveltuvat suuriin konta-

minaatiovaaroihin. 

Kankaiset lisäsuojahaalarit Monikäyttöiset pestävät suojapuvut, jotka soveltuvat keski-

suuriin kontaminaatiovaaroihin. 

Ylipainesuojapuvut Vakavaan kontaminaatiovaaraan soveltuva suojapuku. Voi 

olla moni- tai kertakäyttöisinen. 

Suojakäsineet Suojakäsineitä on useita eri kontaminaatiotilanteisiin. KTS 

käyttää puuvilla, nitriili, normaaleja kumisia, sekä pitkävar-

tisia kumisia suokäsineitä. 

Kengänsuojat ja saappaat Pölykontaminaatiota vastaan on monikäyttöisiä lyhyt- ja pit-

kävartisia kangaskengänsuojia. Kosteisiin tiloihin on kerta-

käyttöisiä muovikengänsuojia, sekä monikäyttöisiä saap-

paita. 

 

Hengityssuojaimien tarkoitus on suojata ilmakontaminaatiolta, mutta niitä voi myös hyö-

dyntää roiskesuojauksessa. Hengityssuojaimien kasvo-osia on KTS käytössä puoli- ja koko-

naamareina. Naamareihin voi liittää suodattimen suoraan, mutta vaativampia kontaminaa-

tiotöitä varten on käytössä myös puhallinsuojaimia, sekä Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 



43 

kulkeva kiinteä paineilmaverkko. Puhallinsuojain on lanteille tuleva letkulla naamariin kyt-

keytyvä akkukäyttöinen laite, joka auttaa vähentämään suodattimista johtuvaa hengitysvas-

tusta. Tämän takia puhallinsuojaimia käytetään myös työnteon mukavuuden helpotta-

miseksi. Paineilmalaitteita käytetään pelkästään korkean kontaminaatiovaaran töissä, koska 

paineilmaletkua on hyvin hankalaa siirrellä. Paineilman avulla pystytään työskentelemään 

myös hapettomissa tiloissa, mutta turvallisuussyistä KTS varusteita ei tähän käytetä. 

 

 

Kuva 4.2: Kaikki KTS käyttämät kokohaalarityypit. 

 

Kokonaamareihin sekä puhaltimiin on käytössä neljä erityyppistä suodatinta. Käytetyt suo-

dattimet ovat SCOTT-merkkisiä. Valtaosassa ilmakontaminaatiotöitä käytetään hiukkasia 

suodattavaa P3 tason suodatinta PF10P3. Mikäli työssä käytetään puhdistusaineita, niiden 

hajulta suojaudutaan niin kutsutulla ABEK suodattimella CF32 A2B2E2K2-P3. Mikäli ase-

toni liuotinta joudutaan käyttämään, tulee sitä vastaan suojautua erillisellä asetonisuodatti-

mella CF32 AX-P3. Viimeisenä on polttoainevuodoissa, primääripiiriä avatessa, sekä onnet-

tomuustilanteissa käytettävä jodilta suojaava CF32 Reaktor Hg-P3 suodatin. Kaikissa käy-

tetyissä suodattimissa on P3 hiukkasluokitus, mutta taloudellisista syistä erikoissuodattimia 

tulisi käyttää vain oikeissa työkohteissaan. Puolinaamareihin on olemassa omia P3 hiukkas-

, sekä puhdistusainesuodattimia. (SCOTT safety, 2011) 
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Viimeisenä operatiivisena työkohteen toimena on työntekijöiden valvonta. Vaikka säteily-

valvonta pystyy suorittamaan työnteon valvontaa paikanpäällä, pääosa valvonnasta suorite-

taan automatisoitujen mittausten avulla. Säteilyannosta seurataan elektronisen, ja TL-dosi-

metrin avulla. Elektroninen dosimetri näyttää käyttäjälle jatkuvasti laitoksella käynnistä ker-

tyneen säteilyannoksen ja -annosnopeuden. KTS pystyy valvomaan käynneistä tulevia sätei-

lyannoksia ja määrittämään töille säteilyannos ja -annosnopeus hälytyksiä, joiden ylittyessä 

elektronin dosimetri alkaa hälyttämään. Mikäli töissä havaitaan odotettua suurempia sätei-

lyannoksia- tai nopeuksia, niin KTS voi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. TL-dosimetri an-

taa tarkemman säteilyannoksen ja sen tulosta käytetään virallisessa annoskirjauksessa. TLD-

annoksen selvittämiseksi dosimetri tulee kuitenkin erikseen mitata annoksen selvittämiseksi 

ja tämä toimenpide suoritetaan kerran kuussa. Tämän takia TLD lukemaa ei voi hyödyntää 

päivittäisessä annosseurannassa. 

 

Työntekijöiden kontaminoitumista seurataan kahdella erillisellä kontaminaatiomittauksella 

valvonta-alueelta poistuttaessa. Ensimmäiseen niin kutsuttuun pre-monitoriin mennään val-

vonta-alueen perusvarustus päällä ja monitori mittaa onko henkilön pinnalla kontaminaa-

tiota. Tämän jälkeen on exit-monitori, johon mennään alusvaatteissa. Exit-monitori mittaa 

pintakontaminaatiota, sekä gammasäteilyä mahdollisten sisäisten kontaminaatioiden tunnis-

tamiseksi. Mikäli kummassakaan mittauksessa henkilö ylittää sallitut mittausrajat, monitorit 

estävät poispäin kulkemisen ja kertovat missä kohdin kontaminaatiota on löytynyt, jotta hen-

kilö voidaan puhdistaa. KTS seuraa kontaminaatioiden määriä ja puuttuu korjausta vaativiin 

tilanteisiin. 

 

4.1.3 Säteilysuojeluhenkilöstö 

Koska valtaosasta valvonta-alueen töistä tarvitsevat säteilyvalvonnan toimia, KTS henkilös-

töä päivystää valvonta-alueella. Normaalikäyttötilanteissa päivystystä pidetään arkityöpäi-

vien aikana, mutta erikseen sovittaessa säteilyvalvonnan toimia voidaan ajoittaa myös nor-

maaliaikojen ulkopuolelle. Mikäli säteilyvalvonta ei ole paikalla, vuoropäällikkö on vas-

tuussa säteilysuojelullisista toimista. (Valtonen 2020, 3) Olkiluoto 3:lla on sähköntuotannon 

aloittamiseen valmistelun takia poikkeuksellisesti ympärivuorokautinen päivystyskierto. 
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OL3 päivystystilanteen takia KTS organisaatiossa toimii suhteellisen suuri määrä alihankki-

joita. Vuoden 2021 lopulla KTS organisaatiossa toimi TVO vakituisena henkilöstönä 4 sä-

teilysuojeluinsinööriä, sekä 9 säteilyvalvojaa. Tämän lisäksi organisaatiossa työskenteli pa-

rikymmentä alihankkijaa ja kaksi opinnäytetyön tekijää. Tämä henkilöstömäärä on melko 

pieni verrattuna joihinkin muihin kolmen yksikön ydinvoimalaitoksiin. Esimerkiksi Yhdys-

valtojen Palo Verde on kolmen PWR yksikön voimala, jossa säteilyvalvonnassa toimii 90 

vakituista henkilöä ja 20…30 kokoaikaista alihankkijaa. (Moeller 2018, 4) 

 

Suuri osa säteilysuojelua vaativista töistä ajoitetaan vuosihuoltoihin. Vuosihuolto, muilta ni-

mityksiltään revisio tai huoltoseisokki, on ajankohta jolloin laitos on irti valtakunnan ver-

kosta, reaktorin fissioketjureaktio on pysäytettynä ja laitoksen komponentteja voidaan tur-

vallisesti avata. Olkiluoto 1 ja 2 huollot ajoitetaan yleensä alkavaksi huhtikuun aikana ja ne 

pyritään tekemään yksi laitos kerrallaan. Suuria muutostöitä lukuun ottamatta, tähän men-

nessä Olkiluodon vuosihuoltoja on ollut tyypillisesti kahdenlaisia; noin 7 päivää kestäviä 

polttoaine- ja 14…21 päivää kestäviä huoltoseisokkeja4 (OECD NEA 2009, 47). Polttoaine-

seisokeissa keskitytään nimensä mukaisesti ydinpolttoaineen vaihtoon, samalla tehden huol-

totöitä jotka ehditään tehdä ennen polttoainevaihdon päättymistä. Huoltoseisokeissa tehdään 

suurempia aikaa vieviä töitä ja samaan aikaan ehditään tehdä runsaasti pienempiä töitä. Tu-

levaisuudessa tulee olemaan myös Olkiluoto 3 vuosihuoltoja ja niistä ensimmäiset on suun-

niteltu vähintään aiempien huoltoseisokkien pituisiksi. 

 

Vuosihuoltojen aikana säteilyvalvonta on jatkuvasti valvonta-alueella ympärivuorokautisen 

työnteon takia. Suuren työmäärän helpottamiseksi vuosihuoltoihin rekrytoidaan kesätyönte-

kijöitä ja alihankkijoita. Koska vuosihuolloissa avataan kontaminoituneita järjestelmiä, sä-

teilyvalvonnan täytyy tehostaa mittaus- ja suojaustoimia kontaminaation leviämisen estä-

miseksi. Avattujen ja käytön aikana luoksepääsemättömien järjestelmien luona työskentely 

voi järjestelmästä riippuen aiheuttaa myös huomattavia säteilyannoksia, jonka takia sätei-

lyannosseuranta ja säteilysuojausten tekeminen on revision aikana tehostettua. 

 
4 Aikatavoitteet eivät ole ehdottomia. Esimerkiksi vuoden 2022 OL1 revisiosta suunnitellaan yli 21 päivää 
kestävää 
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Vaikka vuosihuollot ovat KTS organisaatiolle vuoden kiireisintä aikaa, huoltojen aiheuttama 

työ on ympärivuotista. Revisiossa tehtävät työt täytyy olla suunniteltuina hyvissä ajoin en-

nen vuosihuoltoja, joten niitä suunnitellaan jatkuvasti. Säteilysuojelun osalta tämä tarkoittaa 

henkilöstön kouluttamista, suojaustarpeiden mitoittamista, revisiosuunnitelmien tekemistä, 

sekä revisiotöiden säteilysuojelullista työsuunnittelua. Tämän seurauksena säteilysuojelulli-

sen työsuunnittelun optimointi ei vain parantaisi ALARA toteutumista, vaan keventäisi 

myös säteilysuojeluhenkilöstön työtaakkaa. 

 

4.2 Olkiluodon työsuunnitteluprosessi 

Säteilysuojelullisen työsuunnittelun kehittämiseksi on tärkeää ensin ymmärtää, kuinka Ol-

kiluodon työsuunnitteluprosessi toimii. Töitä on olemassa monenlaisia, mutta säteilysuoje-

lun näkökulmasta keskitytään vain töihin, joissa ollaan tekemisissä laitosprosessin tai radio-

aktiivisen materiaalin kanssa. Niinpä esimerkiksi hallinnolliset työt eivät vaadi säteilysuoje-

lua. Laitosprosessiin vaikuttavat työt menevät Olkiluodossa käytössä olevan työtilaus järjes-

telmän (TTJ) kautta. 

 

 

Kuva 4.3: Työnkulku työtilausjärjestelmässä (Puisto 2020, 3) 

 

Tehtävän työn elinkaari alkaa työtilauksella. Mahdollisia syitä työtilauksen tekemiselle on 

suuri määrä, kuten määräaikainen huoltotyö, vian korjaus tai prosessiin tehtävä laajempi 
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muutostyö. Kun työtilaus on hyväksytty tehtäväksi, siitä perustetaan työ, joka jaetaan pie-

nempiin työvaiheiksi kutsuttuihin töihin. Esimerkiksi jos työnä olisi venttiilin huolto, saat-

taisi sen työvaiheina olla purku, huolto korjaamolla, asennus ja tarkastus. 

 

Työn perustamisen jälkeen sen vaikutusta laitoksen turvallisuuteen arvioidaan ja laitoksen 

työnaikainen ydinturvallisuus varmistetaan. Perustamisen jälkeen jokaisen työvaiheen teh-

tävät suunnitellaan erikseen. Tähän suunnitteluun sisältyy lukuisia eri kohtia, muun muassa 

työntekijöiden määrä, aikataulutus, varaosahankinnat ja budjetointi. Yhtenä osana toimii 

työturvallisuutta edistävien tehtävien suunnittelu. Näihin kuuluvat kuvan 4.3 mukaisesti sä-

teily-, palosuojelu-, säiliötyö- ja työsuojelutoimenpiteet. Säteilysuojelutoimenpiteenä KTS 

lisää vaiheelle oman säteilytyölupa tai -ohje asiakirjan, jossa kuvataan säteilysuojelutoimia. 

Kun vaiheiden suunnittelu saadaan tehtyä, voidaan työ valmistella tehtäväksi ja toteuttaa. 

Työn valmistuttua suoritetaan raportointi, jossa käydään läpi työn kulkua ja toteutuneita re-

surssikuluja. 

 

4.2.1 Projektit 

Joskus tehtävät työt ovat niin laajoja, että ne vaativat laajempaa suunnittelua tai budjetointia. 

Tällöin työkokonaisuus suoritetaan projektina. Projekti ei korvaa työtilausjärjestelmää, vaan 

se toimii kokonaisuutena jonka kautta tehdään useita yksittäisiä töitä ja työvaiheita. Projek-

tejakin on tyypiltään erilaisia, mutta säteilyvalvonnan näkökulmasta muutostyöprojektit ovat 

merkittävimpiä. Nimensä mukaisesti muutostöissä muutetaan jotakin laitoksen osaa, esimer-

kiksi pumpun vaihtaminen uuteen olisi muutostyö. 

 

Muutostyöprojektit saavat alkunsa toimenpide ehdotuksesta, jonka kuka tahansa konsernissa 

työskentelevä voi tehdä. Kaikkia ehdotuksia ei kuitenkaan toteuteta, sillä käsittelyprosessin 

aikana työn kannattavuutta arvioidaan useaan kertaan porttipäätöksiksi kutsutuilla arvioin-

neilla. Ehdotuksen jälkeen työn tärkeyttä arvioidaan ja priorisoidaan. Mikäli työ vaikuttaa 

järkevältä, tehdään siitä alustava esitys ensimmäiseen porttipäätökseen. Tässä vaiheessa tu-
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lee esittää työ, argumentteja työn toteuttamiselle, karkea arvio työn kustannuksista, hallin-

nolliset tarpeet, aikataulujen perustelu, sekä työn ydinturvallisuuteen ja muuhun laitospro-

sessiin vaikuttavat asiat. Ensimmäisen porttipäätöksen jälkeen työ voidaan jättää tekemättä, 

toteuttaa projektin sijaan normaalina muutostyönä tai toteuttaa projektina. Mikäli työ toteu-

tetaan projektina, se kulkee kuvan 4.4 mukaisen prosessin.  

 

 

Kuva 4.4: Olkiluodon muutostyöprojektien kulku (muokattu Nyman 2019 sivun 7 kuvasta) 

 

Pienemmissä projekteissa on mahdollista, että toimenpide ehdotuksen hyväksymisen jälkeen 

hypätään suoraan implementointivaiheeseen. Muutoin projektille tulee tehdä esiselvitys, 

sekä esisuunnittelu, joista kummastakin pidetään omat porttipäätökset projektin kannatta-

vuuden ja toteutettavuuden varmistamiseksi. Implementointivaihde on hyvin laaja koko-

naisuus, jonka sisällä useampi organisaatio työskentelee rinnakkaisesti suunnittelun ja työn 

toteuttamisen eteen. Implementoinnin sisällä on myös omia porttipäätöksiä, joilla varmiste-

taan kokonaisuuden eteneminen ja työjäljen tarkastukset. Kuten yksittäisissäkin töissä, pro-

jektin päätteeksi tehdään loppuraportti. 
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4.3 Säteilyvalvonnan rooli työsuunnittelussa 

Kuten taulukossa 4.1 mainittiin, KTS organisaatio vastaa työsuunnitelmien säteilysuojelul-

lisista suunnitelmista ja luvista. KTS on työsuunnittelun kanssa tekemisissä myös konsultoi-

jana, sekä töiden tilaajana. Työsuunnittelu ja säteilyvalvonta saattavat olla esimerkiksi yh-

teydessä töiden aikataulutuksista ja tekotavoista. Tällainen yhteistyö riippuu kuitenkin pal-

jon tilanteesta, eikä sille ole virallisia vaatimuksia. Työtilauksia KTS tekee muun muassa 

lyijytystelineistä, dekontaminoinneista ja muista laajemmista säteilysuojelua tukevista 

töistä. 

 

Valtaosa säteilyvalvonnan ja työsuunnittelun yhteistyöstä tulee säteilysuojelullisista luvista, 

koska ne ovat pakollinen osa työsuunnittelua. Työsuunnitteluun liittyviä säteilysuojelullisia 

lupia on Olkiluodossa kolme erilaista; säteilytyölupa, säteilytyöohje ja säteilysuojelusuun-

nitelma. Näiden lupien käyttö juontuu STUK YVL ohjeessa C.2 Ydinlaitoksen työntekijöi-

den säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta (STUK 2019) tulevista vaatimuksista; 

- "Valvonta-alueella tehtäviä töitä varten on laadittava säteilytyölupa tai -ohje, mikäli 

se on säteilyturvallisuuden vuoksi perusteltua." (STUK 2019, 523) 

- "Jos ydinlaitoksella tehtävästä yksittäisestä työstä tai työkokonaisuudesta ennakoi-

daan aiheutuvan säteilyannosta yli 0,05 manSv tai jos työhön tai työkokonaisuuteen 

liittyy merkittävä kontaminaation hallintaan tai suureen henkilökohtaiseen annok-

seen liittyvä riski, on yksityiskohtainen työsuunnitelma ja säteilysuojelutoimenpi-

teitä kuvaava asiakirja toimitettava STUKille tiedoksi hyvissä ajoin ennen työn aloit-

tamista. [2013-11-15]" (STUK 2019, 315) 

 

4.3.1 Säteilytyöluvat ja -ohjeet 

Kaikkiin työtilausjärjestelmän kautta tehtäviin töihin täytyy tehdä säteilysuojelullisten tar-

peiden arviointi. Olkiluodossa työtä suunniteltaessa työsuunnittelija valitsee järjestelmästä 

tarvitaanko hänen mielestään säteilysuojelua ja mikäli tarvitaan, hän myös valitsee sopiiko 

työhön säteilytyölupa vai -ohje. Mikäli huone tehdään vihreäksi luokitetulla alueella ja se ei 
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aiheuta säteilyannos- tai kontaminaatiovaaraa, voidaan työ tehdä ilman säteilysuojelun kä-

sittelyä. 

 

Säteilytyöohje toimii yksinkertaistettuna säteilytyölupana ja se on KTS luvista ohjeellisesti 

kevyin, joten se on tarkoitettu vain pienen säteilyriskin töihin. Ohjeella pystyy tekemään 

töitä säteilyltään oransseissa tiloissa sillä ehdolla, että työssä on mukana säteilysuojelullista 

jatkokoulutusta saanut henkilö ja työssä ei esiinny kontaminaatiota tai yli 0,5 mmanSv kol-

lektiivisia henkilöannoksia. Mikäli nämä vaatimukset eivät täyty tai työstä ollaan säteilysuo-

jelullisesti epävarmoja, teetetään työhön säteilytyölupa ohjeen sijaan. (Laukkanen ym. 2021, 

6) 

 

YVL C2 kohta 524 määrittää kahdeksan kohtaa, jotka säteilytyöluvassa tulee vähintään il-

metä. Nämä sama kohdat täyttyvät myös KTS säteilytyöohjeessa, kuten kuvien 4.2 ja 4.3 

esimerkkisäteilytyöohjeesta, sekä -säteilytyöluvasta ilmenee; 

 

 "- luvan laatija (myös hyväksyjä, jos eri henkilö) 

   - myöntämisajankohta 

   - työnjohtaja (tai työntekijöiden nimet ja määrä) 

   - työkohde ja sen säteilyolosuhteet 

   - työnkuvaus 

   - annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidipitoisuuden  

     mittausta koskevat vaatimukset 

   - säteilysuojelutoimenpiteet tai -ohjeet ja tarvittavat suojavarusteet 

   - arvio työntekijöihin kohdistuvasta säteilyaltistuksesta. " (STUK 2019, 524) 
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Kuva 4.2: Olkiluodon säteilytyöohje 

 

Säteilytyöohje toimii yhtenä osana työpaperien mukana tulostuvaa työn suojeluohjetta. Sa-

massa suojeluohjeessa voi olla muita suojelullisia ohjeita, kuten palokunnan vaatimia lisä-

toimia tai turvallisen työskentelyn ohjeita. Säteilytyöohjeet eivät vaadi säteilyvalvojan aloi-

tuskuittausta, joten työ voidaan tehdä KTS:lle siitä erikseen ilmoittamatta. Ohjeessa lukee 

laitoskohteen, sekä sen huoneen säteily ja kontaminaatio tietoja. Työntekijälle kirjoitettu sa-

nallinen ohjeistus on yleensä hyvin rajoitettua ja kehottaa ottamaan yhteyden säteilyvalvon-

taan hyvinkin matalla kynnyksellä. Itse ohjeeseen kirjoitetulle tekstille ei ole vaatimuksia ja 

sen pääasiallinen tehtävä on olla työntekijälle hyödyksi. Esimerkiksi kuvan 4.2 säteilytyöoh-

jeeseen on kirjoitettu muistutus happimittarin mukana pitämisestä, vaikka happimittauksilla 

ei ole mitään virallista tekemistä säteilyvalvonnan kanssa. 
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Säteilytyölupien -ja ohjeiden alareunaan tulostuu myös työhön tarkoitettu elektronisen dosi-

metrin työkoodi. Tämä työkoodi ohjelmoidaan dosimetriin valvonta-alueelle mentäessä ja 

se määrittää säteilyannos ja -annosnopeus rajat, joiden ylittyessä dosimetri alkaa hälyttä-

mään. Kuvan 4.2 ohjeessa hälytysrajat ovat 0,300 mSv ja 0,250 mSv/h. Koska hälytysrajoja 

saatetaan muuttaa ohjeen paperille tulostamisen jälkeen, dosimetria ohjelmoitaessa lukija-

laite kertaa käyttäjälle voimassa olevat hälytysrajat. Sähköisen dosimetrin ulosluvun aikana 

tiedot siirtyvät sähköiseen tietokantaan. Tästä käsin säteilyvalvojat voivat selvittää, onko 

hälytyksiä ilmennyt. Riittävän korkeista säteilyannos- ja annosnopeuksien ylityksistä lähtee 

automaattisesti myös sähköposti valvojille, jotta tilanteeseen reagoitaisiin mahdollisimman 

nopeasti. Nämä sähköpostirajat ovat 2021 lopulla annokselle 1 mSv ja annosnopeudelle 7,5 

mSv/h. 

 

Mikäli työssä on mahdollisuus säteilyn aiheuttamiin vaaroihin eikä sitä ei voida teettää sä-

teilysuojeluohjeella, tulee työhön muodostaa säteilytyölupa. Toisin kuin ohje, säteilytyölupa 

tulostuu omana, pituudesta riippuen yksi tai kaksi sivuisena asiakirjana. Säteilytyölupa vaatii 

säteilyvalvojan allekirjoituksen ennen kuin työtä saa aloittaa, joten aloitetut luvalliset työt 

ovat aina KTS tiedossa. Tämän lisäksi työn valmistuttua säteilytyölupa on palautettava sä-

teilyvalvonnalle lopetuskuittausta varten. YVL C2 myös vaatii, että säteilytyöluvat ovat aina 

työkohteella selvästi näkyvissä. Olkiluodossa tämä yleensä varmistetaan teippaamalla muo-

vitasku työpapereineen työkohteen seinään. Ulkomuodoltaan säteilytyölupa sisältää allekir-

joitus osiota lukuun ottamatta samat kohdat kuin ohje kuten kuvan 4.3 esimerkkiluvassa nä-

kyy. (STUK 2019, 525) 

 

Vaikka lupa sisältää samat kohdat kuin ohje, säteilytyölupiin kirjoitetaan yleensä paljon laa-

jemmat ohjeet. Koska lupa täytyy näyttää säteilyvalvojalle, lupiin kirjoitetaan aina myös sä-

teilyvalvojan toimenpiteet. Säteilytyöluvan kirjoittaja pyrkii kirjoitushetkellä saamaan mah-

dollisimman hyvän kuvan siitä, mitä työssä tehdään ja sen perusteella määrittää sopivat suo-

jaustoimet. Todellisuudessa työt saattavat kuitenkin poiketa suunnitellusta, joten luvan kuit-

taava säteilyvalvoja määrittää parhaakseen näkemänsä säteilysuojelutoimenpiteet. Tämän 

takia lupien ohjeistuksia tulisi ajatella hyvinä ehdotuksina, joihin säteilyvalvoja voi epävar-
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moissa tilanteissa tukeutua. Lupien suojaustoimien muuttaminen on kuitenkin vain säteily-

valvojan oikeus ja työntekijöiden tulee aina totella lupia, mikäli valvoja ei ole tehnyt niihin 

muutoksia. 

 

Kuva 4.3: Olkiluodon säteilytyölupa 
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Koska säteilytyölupia saatetaan tarvita missä tahansa valvonta-alueen työkohteessa, lupien 

laatijoilla tulee olla laaja kokemus säteilyvalvonnasta, sekä laitoksen eri järjestelmistä. Ol-

kiluodossa tämä varmistetaan vaatimalla lupia tekeviltä säteilyvalvojilta vähintään 3 vuoden 

kokemus ydinvoimalaitoksilla työskentelystä, sekä hyväksytty säteilyvalvojien pätevyys-

kuulustelu. Olkiluoto 3 lupiin ei ole erillistä työskentelyvuosi vaatimusta, koska laitos on 

uusi. Nämä vaatimukset toimivat ehdottomina minimeinä ja käytännössä jokaisen lupien kir-

joittajan luvat käydään tapauskohtaisesti läpi. (Laukkanen ym. 2021) 

 

4.3.2 Säteilysuojelusuunnitelmat 

Kaikista töistä, joista odotetaan tulevan yli 0,05 manSv säteilyannosta tulee YVL C2 mukaan 

tehdä oma säteilysuojelusuunnitelma. Olkiluodossa suunnitelmia tehdään myös laajemmista 

ja poikkeuksellisista säteilysuojelua vaativista töistä. KTS lähettää kaikki tehdyt säteilysuo-

jelusuunnitelma STUK:iin ennen töiden aloittamista, vaikka 0,05 manSv ei odotettaisikaan 

ylittyvän. Esimerkiksi joka vuosi laitoksilla suoritetaan The American Society of Mechani-

cal Engineers (ASME) vaatimuksien mukaisia hitsauksien laatutarkistuksia. Nämä tarkis-

tukset suoritetaan useissa kohdissa laitoksen prosessia, joista osa voivat olla hyvinkin sätei-

leviä. Tämän takia työlle tehdään oma säteilysuojelusuunnitelma, sekä siihen määrätään 

omat säteilyvalvojat, vaikkei 0,05 manSv säteilyannosta odotettaisikaan. (STUK 2019, 315) 

 

Säteilysuojelusuunnitelma on oma asiakirjansa, jossa nimensä mukaisesti kuvataan työssä, 

työkokonaisuudessa tai projektissa huomioitavat ja tehtävät säteilysuojelulliset toimet. 

Suunnitelma ei korvaa säteilytyölupien ja -ohjeiden tarvetta, vaan se toimii rinnakkaisena 

asiakirjana. Suunnitelman tarkoitus on olla säteilysuojelun informaatiopaketti, josta työnte-

kijät ja säteilyvalvojat saavat käsityksen millaisia säteilysuojelullisia toimia tullaan teke-

mään. 

 

Toisin kuin säteilytyöluville, suunnitelmille ei ole YVL ohjeissa määritettyjä erityisiä sisäl-

tövaatimuksia. Tämä on osasyynä siihen, että Olkiluodon säteilysuojelusuunnitelmien sisäl-

lölle ei ole ohjetta tai erityisiä vaatimuksia. Suunnitelmia tehdään laajojen töiden määrästä 



55 

riippuen keskimäärin 2…5 kpl vuodessa ja niiden sisältö, sekä laajuus vaihtelee suuresti. 

Tähänastisten suunnitelmien laajuus riippuu pääosin työn monimutkaisuudesta odotetun sä-

teilyannoksen sijaan. Esimerkiksi vuoden 2018 OL1 pääkiertopumppujen vaihtotyön suun-

nitelma oli puolet lyhempi, kuin saman vuoden lämmönvaihdintöiden lupa, vaikka kumman-

kin työn annosarviot olivat 50 mmanSv luokkaa. (Laukkanen 2018, 3) 
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5 Työsuunnitteluprosessin kehittäminen säteilyvalvonnan näkökul-

masta 

Nyt kun Olkiluodon säteilysuojelullisen työsuunnittelun rakenne on tiedossa, voidaan pro-

sessia alkaa ALARA hengen mukaisesti kehittämään. Työsuunnittelu on kuitenkin aiheena 

vieläkin liian laaja, joten sitäkin tulee yhä rajata. Kehitystyö rajataan säteilyvalvonnan nä-

kökulmasta kolmeen kriittisimpään osa-alueeseen; säteilytyölupiin, säteilysuojelusuunnitel-

miin sekä näissä vaadittaviin säteilyannosarvioihin.  Säteilysuojelullisista asiakirjoista on 

jätetty pois vain säteilytyöohjeet. Syynä tähän on se, että alustavien keskusteluiden perus-

teella ohjeiden käyttö koetaan hyvin toimivaksi ja ohjeiden määrä on lupiin verrattuna vä-

häinen. 

 

Säteilysuojelullisen työsuunnittelun kehittämiseksi on kriittistä pystyä havaitsemaan nykyi-

sessä järjestelmässä olevat vahvuudet ja heikkoudet.  Nämä pyritään tunnistamaan pääosin 

käyttökokemuksien ja ohjevertailujen avulla. Kehitysprosessin tarkoituksena on vertailla Ol-

kiluodosta ja muilta ydinvoimalaitoksilta saatuja kokemuksia sekä ohjeita, ja niiden avulla 

tunnistaa Olkiluodon säteilysuojelullisessa työsuunnittelussa esiintyvät kehittämisen koh-

teet. Samanaikaisesti säteilysuojelusuunnitelmiin ja annosarvioihin liittyen tutkitaan myös, 

voitaisiinko säteilylähteiden tietokoneellista mallintamista hyödyntää annosnopeustasojen ja 

laitoskomponenttien kontaminaation arvioimiseen. 

 

5.1 Työsuunnittelun haasteet 

Ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista KTS organisaation yleisiä työsuunniteluun liit-

tyviä mielipiteitä kerättiin arkisten keskustelujen yhteydessä. Näiden keskustelujen aikana 

ilmeni useita positiiviseksi, sekä negatiiviseksi koettuja asioita ja hieman yllättävästi joiden-

kin henkilöiden mielipiteet olivat jopa ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi keskuste-

luissa siitä, onko säteilytyölupa enemmän käsky vai ehdotus, tuli hyvin eriäviä mielipiteitä. 

Arkisissa keskusteluissa tuli kuitenkin ilmi, että valtaosa Olkiluodon säteilysuojelullisen 
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työsuunnittelun haasteista ovat joko tietotekniikkaan tai toimintatapoihin ja ohjeistuksiin 

liittyviä. 

 

Mikään prosessi ei ole täydellinen, vaan haasteita ja hyväksi todettuja toimia voi esiintyä 

kaikissa prosessin kohdissa. Kerätyn tiedon analysoimisen tehostamiseksi säteilysuojelulli-

sen työsuunnittelun kiertoprosessi yksinkertaistetaan yhdeksään kohtaan kuvan 5.1 mukai-

sesti. Näin jokaista kohtaa voidaan myöhemmin analysoida omana kokonaisuutenaan. 

 

 

Kuva 5.1: Säteilytyölupien ja säteilysuojelusuunnitelmien kiertoprosessin tärkeimmät osa-alueet 

 

Kuten kappaleen 4.2 Olkiluodon työsuunnitteluprosessi yhteydessä käsiteltiin, säteilyval-

vonnan työ alkaa heti kun työn tai projektin todetaan vaativat säteilysuojelullisia toimia. Jo 

tässä vaiheessa voidaan analysoida onko säteilyvalvonnalle tuleva tieto riittävää suojaustoi-

mien määrittämiseksi. Tämän jälkeen määritetään mahdollisen säteilysuojelusuunnitelman 

tarve. Samalla voidaan miettiä kuka nämä luvat tekee, mitkä valtuudet siihen vaaditaan ja 

millaisia ohjeita tähän liittyy. Itse lupien ja suunnitelmien tekemisessä on useita kohtia, 
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joissa saatetaan havaita kehittämisen kohteita. Lupiin ja suunnitelmien keskeisinä osana toi-

mii säteilyannosten arviointi, johon liittyy puolestaan oma arvioitava prosessinsa. 

 

Prosessin analysointi ei saa kuitenkaan loppua asiakirjojen valmistumiseen. ALARA pro-

sessin mukaisesti lupien ja suunnitelmien käyttöä tulee seurata. Esimerkiksi lupien oikeelli-

suus, käytettävyys ja yhdenmukaisuus tulee selvittää. Viimeisenä toimii töistä seuranneiden 

säteilyannosten ja kontaminaatioiden seuranta. Tämän yhteydessä voidaan arvioida annosar-

vioiden paikkansapitävyyttä, sekä säteilysuojelullisista asiakirjoista saatavaa kokonais-

hyötyä. 

 

5.2 Työsuunnitteluun liittyvien käyttökokemuksien kerääminen 

Kuten edellä mainittiin, käyttökokemuksia kerätään sekä Olkiluodossa sisäisesti, että mui-

den ydinvoimalaitosten avulla. Olkiluodossa käyttökokemuksia kerätään pitämällä erillinen 

kysely säteilysuojelullisia asiakirjoja tekevälle KTS henkilöstölle. Tämän lisäksi voimassa 

olevia ohjeita, säteilyannoskertymiä, säteilytyölupia sekä säteilytyösuunnitelmia analysoi-

daan. 

 

Muiden ydinvoimalaitosten toimintatapoja saadaan kerättyä verkkolähteistä, etenkin kan-

sainväliseltä ISOE-foorumilta, sekä olemalla laitoksiin suoraan yhteydessä. Muiden ydin-

voimalaitosten käyttökokemuksia ja ohjeita verrattaessa etenkin Suomen ainoan toisen käy-

vän ydinvoimalaitoksen, Loviisan voimalaitoksen havainnot ovat erityisen tärkeässä ase-

massa. 

 

5.2.1 Olkiluodon käyttökokemus kyselyt 

KTS henkilöstölle pidettävän kyselyn tarkoituksena on kerätä käyttökokemuksia kaikista 

kuvassa 5.1 käsitellyistä osa-alueista. Kyselyihin on käytännössä kuitenkin lähes mahdo-

tonta sisällyttää kaikkea. Parhaan tiedonkeruun varmistamiseksi kyselyiden täyttämisen jäl-
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keen kyselyihin vastaajia haastatellaan yksitellen kyselyn vastauksista. Haastattelun tarkoi-

tus on täten kaksinainen; se mahdollistaa laajempien vastauksia keräämisen, sekä varmistaa 

ettei kyselystä jäänyt mitään tärkeää pois. 

 

Kyselyä suunniteltaessa tulee huomioida kyselyyn vastaus aika ja sen kautta kyselyn koko-

naispituus. Tämän takia kaikkia osa-alueita ei voi käsitellä yhtä laajasti, vaan ne tulee asettaa 

tärkeysjärjestykseen. Vuosittain tehdään tuhansia säteilytyölupia ja muutamia säteilytyö-

suunnitelmia. Tämän perusteella säteilytyöluvista on huomattavasti enemmän käyttökoke-

muksia ja pienetkin parannukset voivat saada aikaan suuren hyödyn. Osa-alueiden painotuk-

set huomioiden kyselyn otsikkorakenteesta muodostui kuvan 5.2 mukainen. Itse kysely on 

nähtävissä tämän lopputyön liitteenä 1. 

 

 

Kuva 5.2: Käyttökokemuskyselyn sisällysluettelo 
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Kunkin otsikon alla on 1-12 monivalintaista, sekä 1-2 kirjoittamalla vastattavaa kysymystä. 

Monivalintakysymyksiä on kuvan 5.3 mukaisesti kahta eri tyyppiä ja ne kumpikin käyttävät 

muissa kyselyissä laajasti käytössä olevaa Rankine -asteikkoa. 

 

 

Kuva 5.3: Monivalintakysymyksien vastausvaihtoehdot  

 

Monivalintakysymysten jälkeen seuraa laajemmat kirjallisen vastauksen vaativat kysymyk-

set. Näihin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista, sillä muuten kyselyyn vastausaika 

olisi liian pitkä. Ensimmäinen kysymys on aina vastaajan yleisestä mielipiteestä osion ai-

heesta. Tämän kysymyksen tarkoitus on saada talteen asiat, joita monivalinnoissa ei välttä-

mättä osattu kysyä. Toisena kirjallisena kysymyksenä vastaajalta pyydetään käytännön esi-

merkkejä hyvin tai huonosti menneistä aiheeseen liittyvistä töistä. Tämän tarkoituksena on 

kartoittaa konkreettisia esimerkkejä, jottei kyselystä tulisi liian mielipidepainotteinen. 

 

Kyselyn lopulliseksi laajuudeksi muodostui 98 monivalintakysymystä ja 21 kirjallista kysy-

mystä. Koska kirjallisiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, kyselyn suunniteltu vastausaika 

on noin 2 - 4 tuntia. Kyselyyn vastaamisen jälkeen vastaajan kanssa sovitaan ajankohta haas-

tattelulle kunkin vastauksen läpikäyntiä varten. Näiden haastattelujen suunniteltu kesto on 2 

tuntia. Kyselyn laajuuden takia kyselyiden lähettämisen ja haastattelujen väliin jätetään vä-

hintään 2 viikkoa vastausaikaa. 
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5.3 Säteilymallintamisen hyödyntäminen työsuunnittelussa 

Säteilytyössä esiintyviä annosnopeuksia ja kontaminaatiotasoa on haastavaa tietää tarkasti 

etukäteen. Lähes kaikki OL1 ja OL2 säteilysuojelullisessa työsuunnittelussa käytetyistä ar-

vioista perustuvat laitoksen käyttöhistorian aikana kerättyihin mittaustuloksiin. Mittaustu-

lokset ovat itsessään erinomainen tiedonlähde, mutta jatkuvasti muuttuvan putkiston vesike-

mian takia vanhoihin tuloksiin ei voi aina luottaa. Varsinkin polttoainevuotojen jälkeen kon-

taminaatiotasot nousevat merkittävästi. 

 

Mittaustuloksien käyttö soveltuu parhaiten komponentteihin, joita huolletaan tai muuten 

avataan säännöllisesti. Näihin komponentteihin lukeutuu muun muassa suuri osa kontami-

noituneista venttiileistä ja säiliöiden miesluukuista. Mittaustietoa on vähiten tai ei ollenkaan 

tilanteissa, jolloin vaihdetaan suuria kiinteitä komponentteja, kuten pumppuja tai leikataan 

kontaminoituneita putkistoja. Tällaisissa tilanteissa säteilytasot arvioidaan aikaisempien 

vastaavien komponenttien vaihdoista, sekä katsomalla samaan järjestelmään kuuluvien mui-

den komponenttien säteily- ja kontaminaatiotasoja. 

 

Vaihtoehtoinen tapa säteilyolosuhteiden ennustamiselle olisi mallintaa säteilyä tietokoneoh-

jelmistojen avulla. Olkiluodossa reaktorilaskennan ja ydinturvallisuuden saralla säteilymal-

lintamista suoritetaan runsaasti. Yksittäisissä töissä esiintyvän säteilyn mallintaminen sätei-

lysuojelun takia on kuitenkin harvinaista ja sitä hyödynnetään vain hyvin suurissa töissä. 

Säteilymallintamista on hyödynnetty esimerkiksi vuonna 2017 OL2 laitoksella suoritetussa 

reaktoriyhteiden SAFEND-hitsien korjauksessa. Korjaukset suoritettiin reaktorin sisäpuo-

lelta päin, joten työssä oli mahdollisuuksia hyvin suuriin annosnopeuksiin. Mallintamisen 

avulla pystyttiin arvioimaan annosnopeuksia ja ylipäänsä määrittämään onko työtä mahdol-

lista suorittaa. (Mansikka 2017) Säteilysuojelussa hyödynnettävät mallinnukset ovat pääosin 

ydinturvallisuusorganisaation (TT) alaisuudessa toimivan säteilyturvallisuuden (TTS) teke-

miä. KTS organisaation tekemät mallinnukset liittyvät yleisimmin iholle päätyneiden radio-

aktiivisen hippujen aiheuttamien säteilyannoksien selvittämiseen. 
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Avattujen komponenttien säteily- ja kontaminaatiotasojen lisäksi säteilyn tietokoneellista 

mallintamista voidaan hyödyntää säteilysuojausten mitoittamisessa. Kuvassa 5.4 näkyy 

kuinka ranskalainen Électricité de France (EDF) hyödyntää mallintamista höyrystimen puh-

distustöiden aikana käytettävän säteilysuojauksen suunnittelemiseen. Vastaavanlaista mal-

linnustyötä saatetaan tulevaisuudessa hyödyntää OL3 höyrystintöiden suunnittelussa. (Gau-

bert ym. 2015) 

 

 

Kuva 5.4: Höyrystintyön säteilysuojauksien mitoittaminen PANTERE ohjelmistolla. (Gaubert ym. 2015, 9,11)  

 

Kuvan 5.4 vasen puolisko esittää säteilymallinnuksessa käytettyä yksinkertaistettu geomet-

riaa ja oikea puolisko havainnollistaa sitä, miltä lopputulos oikeasti näyttää. Yksinkertais-

tuksien tekeminen on mallintaessa tärkeää, sillä se helpottaa mallin tekemistä, sekä vähentää 

sen simuloimiseen vaadittua aikaa. Mikäli mallintamista alettaisiin KTS organisaation työ-

suunnittelussa laajemmin hyödyntämään, tulisi sen käyttö olla mahdollisimman helppoa. 

Tässä työssä tutkittavat mallinnustilanteet jaetaan kolmeen eri osioon; putkiston pinnan an-

nosnopeuden ja sen sisäisen kontaminaation korrelaatioon, katkaistun putkiston päädyn an-

nosnopeuden, sekä säteilysuojaustoimien vaikutuksen laskemiseen. 
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Mallinnusohjelmistot ovat arvokkaita ja niiden soveltuvuus tulee tarkistaa tapauskohtaisesti. 

Tämän takia mallinnuksessa tullaan käyttämään Olkiluodossa jo valmiiksi käytössä olevaa 

grovesoftwaren MicroShield Pro ohjelmaa. Microshield on yksittäisiä ennalta määrättyjä 

geometrioita käyttävä gammasäteilyn laskentaohjelmisto. Ohjelmassa on myös sisäänraken-

nettu materiaalien määrittämistyökalu, joka helpottaa mallien tekemistä huomattavasti. 
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6 Säteilymallintamisen hyödyntämien työsuunnittelussa 

Säteilysuojelullisia toimia suunniteltaessa suojausten tarkka mitoittaminen on haastavaa. 

Esimerkiksi työhön varattavien lyijymattojen määrä ja avattavan putkiston odotettu konta-

minaatio olisi hyvä pystyä arvioimaan etukäteen. Säteilymallintamisen hyödyntäminen voisi 

olla yksi lisätapa, jolla näiden ja vastaavien ongelmien määrittämistä voitaisiin parantaa. 

Tässä kappaleessa pyritään arvioimaan säteilymallintamisen käytettävyyttä säteilysuoje-

lussa. Mallintaminen rajoitetaan putkistoihin, koska ne ovat yleisiä lyijytyksien kohteita, 

sekä geometrisesti yksinkertaisia. 

 

Putkistosta tulevan gammasäteilyn mallintamiseksi tulee tietää putken halkaisija, putken 

kuoren paksuus, eristeen paksuus, putken materiaali, veden määrä ja putken sisäpinnalla ole-

van CRUD:in koostumus. Näistä veden määrä, putken halkaisija, eristeen paksuus ja kuoren 

paksuus ovat suhteellisen helposti määritettävissä putkiston isometrikuvien, sekä työku-

vauksien avulla. Tarkan CRUD koostumuksen sekä putken materiaalin kemiallisen koostu-

muksen selvittäminen voi puolestaan olla hyvinkin työlästä. Yksinkertaistamalla CRUD 

koostumusta ja putken materiaalia, mallintamisprosessia voitaisiin huomattavasti nopeuttaa. 

 

6.1 Putkiston materiaalien yksinkertaistaminen 

Putken materiaalin vaikutuksen arvioimiseksi tulee ensin tutkia yleistä ilmassa esiintyvän 

absorptionopeuden D [
𝐺𝑦

ℎ
] kaavaa. (Arvela ym. 2003, 306) Kaavan avulla tarkastellaan vain 

yhtä primäärifotoni energiaa. Kokonaisabsorptionopeuden määrittämiseksi jokaisen eri pri-

määrifotonienergian aiheuttamat absorptionopeudet tulee summata. 

 

�̇� = 5,77 ∗ 10−7𝐵𝜑𝑢𝐸 (
𝜇𝑒𝑛

𝜌
) (6.1) 



65 

Missä 𝜑𝑢 [
1

𝑐𝑚2𝑠
] on kohteelle tulevien fotonien kertymänopeus, E [MeV] kyseisten fotonien 

energia ja (
𝜇𝑒𝑛

𝜌
) [

𝑐𝑚2

𝑔
] ilman energia-absorption massakerroin. Kerroin yhtälön edellä muut-

taa MeV jouleiksi ja sekunnit tunneiksi, jotta lopputulokseksi saadaan [
𝐺𝑦

ℎ
]. (Arvela ym. 

2003, 303) Kaavassa esiintyvä lisäyskerroin B ottaa huomioon, että fotonien matkatessa tar-

kastelupisteeseen, niiden vuorovaikutukset ohikuljettavan materiaalin kanssa aiheuttavat se-

kundaarifotoneja. Kerroin on haastavaa määrittää, sillä siihen vaikuttavat fotonien energia, 

väliaine, kuljettu matka, sekä geometria. (Arvela ym. 2003, 305) 

 

𝐵 =
Kaikkien kohteen saavuttavien fotonien aiheuttama annosnopeus

Siroamattomien primaarifotonien aiheuttama annosnopeus
 (6.2) 

 

Kaavan 6.1 fotonien kertymänopeus 𝜑𝑢 on tarkalleen määritettynä siroamattomien primaa-

rifotonien kertymänopeus. Kun primäärifotoni lähtee säteilylähteestä ja kulkee kohti ab-

sorptionopeuden tarkastelupistettä, se vuoro vaikuttaa väliaineen kanssa, aiheuttaen primää-

rifotonien vaimentumista kaavan 6.3 mukaisesti. Myös säteilylähteen geometrialla on vai-

kutus vaimenemiseen, koska edetessään säteily levittäytyy laajempaan tilaan. 

 

𝜑𝑢 = 𝜑0𝑒−𝜇𝑥 (6.3) 

Missä 𝜑0 [
1

𝑐𝑚2𝑠
] on säteilylähteestä lähtevä fotonien kertymänopeus, x [cm] on väliaineessa 

kuljettu matka ja 𝜇 [
1

𝑐𝑚
] väliaineesta riippuva matkavaimennuskerroin. (Arvela ym. 2003, 

303) 

 

Materiaaleilla on vaikutusta lisäyskertoimeen B, sekä matkavaimennuskertoimeen 𝜇. Jotta 

mallintamisessa voitaisiin hyödyntää todellisuutta yksinkertaisempia materiaaleja, täytyy 

ensin varmistaa, että yksinkertaistetun materiaalin B ja 𝜇 arvot eivät poikkea liikaa todelli-

sista materiaaleista. Tämän selvittämiseksi voidaan käyttää Microshield ohjelmiston sisään-

rakennettua materiaali ominaisuuttaa, joka osaa määrittää kyseiset arvot materiaalin alku-

aine- ja molekyylikoostumuksien perusteella. 
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Olkiluoto 1 ja 2 laitosten kontaminoituneet primääriputkistot on tehty teräksestä. Pelkästään 

tämä tieto ei riitä mallintamisen aloittamiseen, sillä on olemassa suuri määrä erilaisia teräk-

siä ja Olkiluodossakin niitä on useita. Määritelmänsä mukaan teräs on rautaa, johon on se-

koitettu hiiltä enintään 1,7 %. (Merriam-Wester, 2022) Hiilen lisäksi teräkseen voidaan omi-

naisuuksien muuttamiseksi sekoittaa noin 20 eri alkuainetta, kuten nikkeliä, kuparia, kromia 

tai titaania. (Nutting ym. 2019) Pääosa primääriputkistosta on tehty niukkaseosteisestä fer-

riittisestä teräksestä tai ruostumattomasta austeniittisestä teräksestä. (Kuusinen 2005) Sa-

noilla ferriitti ja austeniiti viitataan teräksien kiderakenteisiin. 

 

Materiaalien yksinkertaistamisen kannattavuutta tarkastellaan vertaamalla kolmea laitoksien 

primääriputkistoissa esiintyvää putkimateriaalia puhtaan raudan B ja 𝜇 arvoihin. Kyseisistä 

putkimateriaaleista kaksi on ferriittisiä yli 95 % rautapitoisuudella ja yksi on austeniittinen 

huomattavalla kromi sekä nikkelipitoisuudella. Vertailun valittuja tuloksia näkyy taulu-

koissa 6.1, 6.2 ja 6.3. 

 

Taulukko 6.1: Microshield ohjelmalla lasketut matkavaimennuskertoimet raudalle, sekä muutamalle laitok-

sella olevalle putkimateriaalille. 

Fotonin  

energia [MeV] 

Matkavaimennuskerroin [1/cm] 

Rauta Ferriitti 1 Austeniitti 1 Ferriitti 2 

0,1 2,696845 2,692409 2,627567 2,699096 

0,15 1,440155 1,437397 1,413854 1,439402 

0,2 1,088974 1,086626 1,073024 1,087452 

0,3 0,837794 0,835808 0,828009 0,836017 

0,4 0,724408 0,722641 0,716578 0,722701 

0,5 0,652125 0,650515 0,645365 0,650523 

0,6 0,59929 0,597796 0,593156 0,597781 

0,8 0,523149 0,521836 0,517869 0,521806 

1 0,469054 0,467873 0,464361 0,467839 

1,5 0,382834 0,381862 0,379008 0,381833 

2 0,334645 0,333777 0,331195 0,333758 

3 0,28433 0,283548 0,281164 0,28355 
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Taulukko 6.2: Microshield ohjelmalla lisäyskertoimet raudalle, sekä muutamalle laitoksella olevalle putki-

materiaalille, kun kuljetaan 0,5 MFP matka. 

Fotonin  

energia [MeV] 

Lisäyskerroin [-] 

Rauta Ferriitti 1 Austeniitti 1 Ferriitti 2 

0,1 1,26 1,26157 1,26977 1,26078 

0,15 1,4 1,40136 1,40844 1,40068 

0,2 1,47 1,47105 1,47654 1,47052 

0,3 1,51 1,51058 1,51359 1,51029 

0,4 1,5 1,5005 1,50309 1,50025 

0,5 1,48 1,48033 1,48207 1,48017 

0,6 1,46 1,46033 1,46207 1,46017 

0,8 1,43 1,43025 1,43156 1,43012 

1 1,41 1,41017 1,41104 1,41008 

1,5 1,37 1,37008 1,37052 1,37004 

2 1,35 1,35008 1,35052 1,35004 

3 1,32 1,32 1,32 1,32 

 

Taulukko 6.3: Microshield ohjelmalla lisäyskertoimet raudalle, sekä muutamalle laitoksella olevalle putki-

materiaalille, kun kuljetaan 2,0 MFP matka. 

Fotonin  

energia [MeV] 

Lisäyskerroin [-] 

Rauta Ferriitti 1 Austeniitti 1 Ferriitti 2 

0,1 1,61 1,61492 1,64076 1,61245 

0,15 2,15 2,15655 2,19089 2,15325 

0,2 2,59 2,59642 2,63002 2,59319 

0,3 3 3,00512 3,03187 3,00255 

0,4 3,12 3,12393 3,1444 3,12195 

0,5 3,12 3,12311 3,13932 3,12155 

0,6 3,07 3,07258 3,086 3,07128 

0,8 2,96 2,9618 2,97114 2,96089 

1 2,85 2,8514 2,85867 2,85069 

1,5 2,62 2,62091 2,62565 2,62045 

2 2,49 2,49067 2,49413 2,49033 

3 2,28 2,28034 2,28208 2,28017 
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Koska väliaineessa kuljettu matka vaikuttaa lisäyskertoimeen, ne määritetään jokaiselle mat-

kalle erikseen. Kuljetun matkan yksikkönä käytetään englannin sanoista mean free path tu-

levaa MFP:tä, joka on karkeasti suomennettuna keskiverto vapaa matka. Tämä matka saa-

daan matkavaimentumiskertoimen käänteislukuna. 

 

𝑀𝐹𝑃 =
1

𝜇
 (6.4) 

Vertailutaulukoihin valittiin 0,5 ja 2,0 MFP, joka voidaan taulukon 6.1 arvoilla laskea olevan 

1,9…17,6 mm ja 7,6…70,5 mm. 

 

Esitetyissä lisäyskertoimien taulukoissa suurimmat erot arvoissa esiintyvät pienemmillä fo-

tonienergioilla. MFP 0,5 taulukossa suurin ero on raudan ja austeniitin välillä 0,1 MeV ener-

gialla. Tämä ero on 0,00977, joka on prosentteina 0,78 %. MFP 2,0 ero on myös austeniittiin 

ja raudan välillä 0,1 MeV energialla. Tällöin ero on 0,03076, joka on prosentteina 1,91 %. 

Lisäyskerroin toimii nimensä mukaan lisäävänä kertoimena säteilylaskuissa, joten raudan 

käyttäminen austeniittinä aiheuttaa pahimmillaan noin 2 % alemman annosnopeuden. Tämä 

on laskujen yleisiin epävarmuuksiin nähden hyväksyttävää, joten lisäyskertoimien puolesta 

yksinkertaistusta voidaan käyttää. 

 

Matkavaimennuskerroin toimii kaavoissa eksponentiaalisena kertoimena, joten sen epävar-

muuksilla on suurempi kokonaisvaikutus. Taulukossa 6.1 esitetyillä matkavaimennuskertoi-

milla erot ovat 2,70 % ja 0,28 % välillä. Taulukon ulkopuolella suurin ero on 0,04 MeV 

energialla, jolloin se on 3,69 %. Vaikka nämä erot ovat lisäyskertoimia suurempia, kokonai-

suudessa ne ovat silti hyväksyttäviä yksinkertaistuksen käyttämistä varten. Perusteena tälle 

on se, että laskujen tarkoitus on antaa säteilyvalvonnalle suuntaa antavia arvoja. 
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6.2 Putkiston lähdetermien yksinkertaistaminen 

Materiaalin lisäksi toinen tärkeä mallintamiseen vaikuttava tekijä on putkiston sisällä oleva 

CRUD, joka toimii säteilylähteenä. Kuten aiemmin on käsitelty, ydinvoimalaitoksien put-

kistoissa ja CRUD:issa voi esiintyä laaja kirjo eri säteilylähteitä. Jokaisessa putkiston koh-

dassa olevaa CRUD koostumusta on mahdotonta erikseen määrittää, joten säteilymallinta-

mista varten on pystyttävä yksinkertaistamaan lähteen koostumusta. Niinpä tämän osion ta-

voitteena on yksinkertaistaa säteilylähde yhdeksi tai useammaksi helposti käytettäväksi iso-

toopiksi, samalla pysyen hyväksyttävän lähellä todellisia mittaustuloksia. 

 

Olkiluoto 1 ja 2 putkistojen gamma-aktiivisuutta aiheuttavien säteilylähteiden koostumusta 

mitataan vuosittaisissa MADAC mittauksissa, joita teknologian tutkimuskeskus VTT on 

suorittanut vuodesta 1994 lähtien. Näissä mittauksissa sivuilta lyijyllä suojattu gammaspekt-

rometri asetetaan putkiston eristeen pinnalle kiinni. Lopputulokseksi mittauksista saadaan 

putken sisäpinnoilla olevien gammasäteilylähteiden aktiivisuudet pinta-ala yksikköä ja jo-

kaista havaittua isotooppia kohden. Tämän lisäksi samasta mittauskohdasta mitataan annos-

nopeus normaalilla säteilymittarilla. Säteilyannosmittari ei ole suojattuna, joten taustasäteily 

voi kasvattaa tuloksia. (Tanner ym. 1994)  

 

MADAC mittauspiteitä on useita ja niiden sijainti pysyy vuodesta toiseen samana. Säteily-

mallinnuksien vertailua varten tarvitaan pisteitä, jotka on mitattu putkistoista ja joiden taus-

tasäteilyannosnopeus ei vääristä vertailutuloksia. Tällaisia pisteitä valittiin vertailuun kaksi 

kappaletta. Kumpikin pisteistä mittaavat DN200 ulkohalkaisijan putkia. DN on laajasti käy-

tössä oleva putkien mitoituskäytäntö ja DN200 tarkoittaa ulkohalkaisijaltaan 219,08 mm 

putkea. Putkien paksuudet eivät kuitenkaan seuraa suoraan DN merkintöjä, sillä ulkohalkai-

sijaltaan samanlaisissa putkissa saattaa olla prosessikohdasta riippuen eripaksuista terästä. 

Tämän lisäksi putkien päällä olevan eristeen paksuus riippuu putken ulkohalkaisijasta, sekä 

prosessikohdan olosuhteista. 

 

Vertailua varten näiden kahden mittapisteiden tuloksia tarkastellaan vuosien 2007…2016 

välillä. Joka vuosi kummastakin pisteestä on mitattu putken sisäinen aktiivisuus sekä putken 
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pinnalla oleva säteilyannosnopeus. Taulukossa 6.4 näkyy esimerkkinä vuoden 2011 pisteen 

1 eli toisen vertailussa käytettävän DN200 pisteen tulokset. Huomioitavaa tuloksissa on se, 

että aktiivisuudet annetaan yksikössä [
𝐵𝑞

𝑚2]. 

 

Taulukko 6.4: MADAC mittaustulos pisteestä 1 vuonna 2011. (Kekki ym. 2011, 7) 

Nuklidi Aktiivisuus [
𝑩𝒒

𝒎𝟐
] Annosnopeus [

𝒎𝑺𝒗

𝒉
] 

Co60  2,1 ⋅ 109  

Co58  1,0 ⋅ 109  

Mn54  3,6 ⋅ 108  

Fe59  6,2 ⋅ 107  

Sb124  7,2 ⋅ 107  

Yhteensä 3,6 ⋅ 109 2,40 

 

Havaittujen nuklidien määrä ja aktiivisuus vaihtelee suuresi vuosien välillä. Tämän lisäksi 

mittapisteiden putken olivat täynnä vettä vuosien 2010, 2013, 2014, 2015 sekä 2016 mit-

tauksissa ja muutoin tyhjiä. 

 

Säteilymallintamista varten mittauksissa havaitun säteilylähteenä oletetaan toimivan kerros 

CRUD:ia putken sisäpinnalla. Koska kerroksen paksuus vaihtelee todellisuudessakin, pak-

suudeksi oletetaan 1 mm laskuja varten. Tällöin mittauksissa käytetty [
𝐵𝑞

𝑚2
] voidaan helposti 

muuttaa Microshieldin käyttämään yksikköön [
𝐵𝑞

𝑐𝑚3] jakamalla mittaustulos tuhannella. Itse 

malli koostuu kolmesta eri geometriasta; putkesta, CRUD kerroksesta, sekä putken sisäisestä 

lieriöstä. Kuva 6.1 esittää miltä mitattujen putkien geometriat näyttävät Microshield ohjel-

mistossa. 
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Kuva 6.1: Microshield ohjelmiston mitoitus näkymä. Putken mittoja on muutettu vertailussa käytetyistä. 

 

Kuten kuvasta 6.1 ilmenee, eriste on jätetty geometriasta pois. Tämä johtuu siitä, että eriste-

materiaalin koostumusta on vaikea luotettavasti määrittää ja sen kokonaisvaikutus on suh-

teellisen pieni. Tämän lisäksi muun muassa säteilyturvallisuuden laskuissa eristeet oletetaan 

myös ilmaksi. Ilma on eristettä kevyempää, joten tällä oletuksella on pieni kasvattava vai-

kutus mallinnustulosten annosnopeuksiin. Microshield kohtelee mittauspisteen ja geo-

metrioiden välillä olevaa tyhjää tilaa sanoin "air gap" eli ilmarako. Tätä materiaalia käyte-

tään, kun ei liikuta määritetyn geometrian sisällä ja sen materiaaliksi valitaan MADAC las-

kuja varten ilma. CRUD kerroksessa yleisin gammasäteilijä on Co-60, joten kerroksen ma-

teriaaliksi valitaan myös koboltti. Putken materiaalina käytetään puhdasta rautaa ja putken 

sisäisen lieriön materiaalina putken sisällöstä riippuen joko ilmaa tai vettä. 

 

Geometriaan valitulla putken pituudella on suuri merkitys lopputulokseen. Putkipituuden 

kasvaessa mitattu annosnopeus kasvaa. Tällä korrelaatiolla on kuitenkin tietty piste, jonka 

jälkeen lisätty putken pituus ei enää aiheuta mittapisteessä kasvanutta annosnopeutta. Putki-

pituuden vaikutusta vertailtiin aktiivisinta mittapistettä eli vuoden 2007 pistettä 2 käyttäen. 

Putken pituutta kasvattaessa mittapiste siirrettiin aina keskelle putken pituutta symmetrian 

säilyttämiseksi. Mittapisteen MADAC nuklidiaktiivisuuksien lisäksi tulos mallinnettiin 

myös olettamalla kaikki mitattu aktiivisuus Co-60. (Kekki ym. 2007, 9) 
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Kuva 6.2: Putkipituuden vaikutus säteilyannosnopeuteen. 

 

Kuten kuvassa 6.2 näkyy, annosnopeudet alkavat tasoittua noin 1,5 m pituudella. Tämän 

perusteella vertailuissa käytettävien geometrioiden pituudeksi valittiin 2,0 m, koska annos-

nopeus kasvaa 2,0 m ja 2,5 m välillä enää 0,61 %. Tulosten käytännön hyödynnettävyyden 

kannalta putkesta ei haluta tehdä liian pitkää, sillä 2 m putkellakin tarkan tuloksen saa-

miseksi mittapisteen kummallakin puolella tulisi olla vähintään 1 m putkea. 

 

Säteilyä mallintaessa tulee myös ottaa huomioon laskennassa käytettävän geometrian hieno-

jakoisuus. Microshield -ohjelmassa putkea mallintaessa tätä voidaan säätää radiaali, kehä ja 

aksiaali suunnassa. Lopullisiin mallinnuksiin päätettiin valita hienojakoisuudeksi 25x50x50 

ohjelman automaattisesti käyttämän 10x20x20 sijaan. Geometrian jakaminen vielä pienem-

piin osiin lisäsi säteilyannosnopeuksia muutaman prosentin, mutta se myös lisäsi vaadittua 

simulaatioaikaa huomattavasti. Esimerkiksi yksittäisen 100x200x200 tapauksen laskeminen 

kesti 12,5 minuuttia, joka on suuren mittapistemäärän takia liikaa.  

 

Nyt putken geometriasta ja lähteen nuklidien aktiivisuudesta on tiedossa kaikki tarpeellinen 

vertailun tekemiseen. Kuvissa 6.3 ja 6.4 näkyy vertailun tulokset vuosien 2007…2016 vä-

lillä. (Kekki ym. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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Kuva 6.3: MADAC mittapisteen 1 mallinnustulokset.  

 

Kuva 6.4: MADAC mittapisteen 2 mallinnustulokset. 

 

Mallinnustulokset ovat hyvin lähellä MADAC mittausten tuloksia kun mittauksissa havait-

tua nuklidijakaumaa hyödynnetään. Mallinnustulokset vaihtelevat absoluuttisesti 0,1 % ja 

25,3 % välillä. Keskiverta itseisarvoinen ero todellisuuteen on 7,74 %, joka on materiaali ja 

geometria oletuksiin nähden erittäin hyvä tulos.  
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Kaiken aktiivisuuden yksinkertaistaminen Co-60 lisää odotetusti mallinnustuloksen sätei-

lyannosnopeutta. Tuloksien perusteella tämä oletus lisää annosnopeutta todellisesta nuklidi-

koostumuksesta riippuen 8,97…68,7 % ja keskiarvona 39,7 %. Tämä ero on huomattava, 

joten Co-60 yksinkertaistusta käyttäessä tulokset tulisi antaa vaihteluvälinä. 

 

6.3 Putken pinnan säteilyannosnopeuden korrelaatio sen sisäisen kontaminaatioon 

Yksi hyvä käyttökohde säteilymallintamiselle on putken pinnalta mitatun säteilyannosno-

peuden korreloiminen putken sisäpinnalla olevaan radioaktiiviseen kontaminaatioon. Koska 

Co-60 oletuksen tarkkuus on arvioitu, voidaan korrelointi toteuttaa kun tiedetään putkien ja 

eristeiden paksuudet.  

 

Jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyödynnettäviä käytännössä, tulokset lasketaan put-

kistojen DN ulkohalkaisijoiden mukaan. Tämän lisäksi tulokset jaetaan eristettyihin ja eris-

tämättömiin, sekä tyhjiin ja vesitäytteisiin putkiin. Tulokset saadaan mallintamalla korrelaa-

tion ääripäät. Suurin mahdollinen annosnopeus saadaan kun käytetään ohuinta kyseisen DN 

ulkohalkaisijan putkea ja suurinta Co-60 virhettä (68,7 %). Pienin annosnopeus saadaan puo-

lestaan käyttämällä paksuinta putkea ja pienintä Co-60 virhettä (8,97 %). Tuloksia vertail-

lessa tulee myös huomioida, että joillakin putkien ulkohalkaisijoilla on enemmän paksuuksia 

OL1 ja OL2 putkistoissa. Tämän lisäksi eristeiden paksuus saattaa joissain tilanteissa vaih-

della odottamattomasti, joten eristeettömien mallinnustuloksien korrelaatiot ovat yleisesti 

luotettavampia. 

 

Tätä työtä varten ulkohalkaisijoiltaan DN100, 150, 200, 250 ja 300 putkistojen säteilyannos-

kontaminaatio korrelaatioita mallinnettiin. Kuvissa 6.5 ja 6.6 näkyy esimerkkinä DN250 ul-

kohalkaisijan putken korrelaatiot eristettynä ja eristämättöminä. Loput tulokset näkyvät työn 

liitteessä 2: Laskennalliset korrelaatiot putken pinnan säteilyannosnopeuden ja putkilinjan 

sisäisen kontaminaation välillä. 
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Kuva 6.5: Eristetyn, ulkohalkaisijaltaan DN250 putkilinjan mallinnustulos. 

 

Kuva 6.6: Eristämättömän, ulkohalkaisijaltaan DN250 putkilinjan mallinnustulos. 

 

Korrelaatioita käytettäessä on huomioitava, että tulos sisältää kaiken putken pinnalla olevan 

CRUD kontaminaation. Normaalia pyyhkäisynäytettä putken pinnalta ottaessa kaikki kon-

taminaatio ei irtoa näytteeseen. Tämän takia korrelaatioiden tuloksia voidaan pitää suurim-

pina mahdollisina pintakontaminaationäytteiden arvoina. Puhtaita gammaa lähettämättömiä 
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beta-säteilijöitä ei myöskään ole huomioita laskennassa. Näiden määrä on suurien polttoai-

nevuotojen ulkopuolella kuitenkin hyvin vähäinen.  

 

6.4 Muita säteilymallintamisen hyödyntämiskohteita 

Nyt kun säteilyvalvonnalla on keino putken sisäisen kontaminaatiotason arvioimiseen, voi-

daan tulosta hyödyntää muiden mallinnuksien tekemiseen. Tällaisia mallinnuskohteita voi-

sivat olla lyijytyksien, avatusta putkesta tulevan säteilyannosnopeuden, irrotetun putkenpät-

kän annosnopeuden ja puhdistustoimien vaikutuksien arviointi. Kuvassa 6.7 on esiteltynä 

millaisilla Microshield geometrioilla näitä mallinnuksia voitaisiin toteuttaa.  

 

 

Kuva 6.7: Erilaisia Microshield mallinnustilanteita. Kuva 1 on lyijytyksestä, kuva 2 putken pätkästä ja kuva 3 

putken päädystä. 

 

Microshieldin lisäksi aktiivisuustuloksia voidaan hyödyntää muissakin säteilyn mallintami-

seen tarkoitetuissa ohjelmistoissa. Olkiluodossa käytössä olevista ohjelmistoista muun mu-

assa Los Alamosin Monte Carlo N-Particle (MCNP) laskentaohjelmisto voi hyödyntää saa-

tuja aktiivisuustuloksia.  
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7 Käyttökokemukset ja hyväksi todetut käytännöt 

Säteilysuojelulliseen työsuunniteluun liittyviä käyttökokemuksia onnistuttiin keräämään 

kustakin suunnitellusta kategoriasta. Olkiluodon kokemuksia onnistuttiin keräämään pitä-

mällä KTS organisaatiolle kysely, tarkastelemalla käytössä olevia järjestelmiä ja lupia, sekä 

osallistumalla Olkiluodossa käynnissä olevaan LEAN optimointiprosessiin. 

 

Käyttökokemuksia onnistuttiin keräämään Olkiluodon ulkopuolelta pitämällä yhteyttä Lo-

viisan ydinvoimalaitokseen sekä lähettämällä säteilysuojelullisiin asiakirjoihin liittyviä ky-

selyjä sähköpostitse muille ydinvoimalaitoksille. 

 

7.1 Käyttökokemuskyselyiden vastaukset 

KTS organisaatiossa toimi kyselyiden pitohetkenä 6 säteilyvalvojaa, joilla on valtuudet kir-

joittaa omatoimisesti säteilytyölupia. Säteilytyölupia voidaan kirjoittaa myös säteilysuoje-

luinsinöörien toimesta, joista kolme on näin aiemmin tehnytkin. Kokonaisuudessa kyselyi-

hin vastasi säteilytyölupia tehneistä henkilöistä 7, joista 6 osallistui myös kyselyiden jälkei-

siin haastatteluihin. 

 

Yleisten työkiireiden, sekä OL3 vuorojen ajoituksien takia haastatteluiden ajoittaminen oli 

haastavaa. Kyselyt lähetettiin vastaajille 19.10.2021 ja viimeinen haastattelu saatiin suori-

tettua kuukautta myöhemmin 17.11.2021. Kyselyiden suunnitteluvaiheessa vastausajaksi 

suunniteltu 2-4 tuntia piti paikkansa, mutta haastattelujen suunniteltu kahden tunnin vastaus-

aika ei pitänyt paikkaansa. Ensimmäinen haastattelu kesi kokonaisuudessaan 6 tuntia ja se 

suoritettiin kahdella haastattelukerralla. Tämän perusteella seuraaviin haastatteluihin varat-

tiin 2,5 tuntia aikaa ja puheenaiheet pyrittiin pitämään tehokkaammin itse kyselyssä. Näin 

muut haastattelut onnistuttiin pitämään noin 2…3 tuntia pitkinä. 
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Kuten kyselyn suunnittelemisen yhteydessä käsiteltiin, kysely koostuu vapaista tekstiken-

tistä ja 98 monivalintakysymyksestä, jotka ovat jaettuna 4 eri kategoriaan. Suuren kysymys-

määrän takia myös vastaukset käsitellään kategoria kerrallaan. Kyselyiden kategorioina toi-

mivat säteilytyölupien suunnittelu, säteilytyölupien käyttö, säteilytöiden seuranta, sekä sä-

teilysuojelusuunnitelmat. 

 

7.2 Säteilytyölupien suunnitteluun liittyvät vastaukset 

Säteilytyölupien suunnittelu oli käyttökokemuskyselyn kategorioista laajin 57 kysymyksellä 

ja 9 alakategorialla. Ensimmäiset 31 kysymystä koskivat työluvan tietoja, työsuunnittelun 

kanssa tehtävää yhteistyötä, työkohteiden säteilytietoja, sekä säteilysuojelun omaa osaa-

mista. Tulokset näihin näkyvät kuvassa 7.1, johon on merkitty keskivertovastauksien lisäksi 

vastusten vaihteluvälit. 

 

 

Kuva 7.1: Kysymysten 1…31 keskivertovastaukset ja niiden vaihteluvälit. 
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7.2.1 Työluvan tiedot ja yhteistyö 

Yleinen mielipide työluvista on se, että niiden sisältämä tieto on riittävää säteilytyölupien 

tekemiseen. Säteilysuojelullisten asiakirjojen tarve on määritetty pääosin oikein ja työlu-

vassa oleva tieto on luotettavaa. Ongelmakohdiksi ilmeni työlupaan kirjoitetun tiedon määrä, 

sekä työn keston määritys. Työluvissa oleva kuvaus ei ole yleensä kovin laaja, etenkään kun 

työntekijöiden oletetaan tuntevan tehtävä työ hyvin. Tällöin tarkan tiedon etsiminen vaatii 

yhteydenottoa työsuunnittelijaan tai vanhojen vastaavien töiden etsimistä. Työlupiin kirjoi-

tettuja arvioita miestyötunneista ei ole erikseen eritelty työn eri osiin. Tämä hankaloittaa 

annosarvioiden tekoa merkittävästi, sillä luvan tekijä ei voi tietää mikä osuus työajasta ollaan 

säteilevän kohteen luona. 

 

Yhteistyötä säteilysuojelun ja työsuunnittelun välille kaivattaisiin selvästi lisää. Pelkkien sä-

teilytyölupien näkökulmasta yhteistyö on kuitenkin riittävää ja epäselvistä asioista voidaan 

ottaa työsuunnitteluun yhteyttä. Ongelmaksi koetaan se, että työt suunnitellaan ilman sätei-

lyvalvonnan konsultointia ja säteilysuojelulliset toimet huomioidaan vain säteilytyöluvissa. 

Ottamalla säteilysuojeluun yhteyttä jo työn suunnitteluvaiheessa voitaisiin työmenetelmät 

suunnitella ALARA mukaisiksi. Samalla voitaisiin myös pyrkiä vähentämään työssä tulevan 

jätteen, sekä työkalujen säteilymittauksien määrää. Yleinen mielipide on kuitenkin se, että 

yhteistyössä mennään koko ajan parempaan päin ja nykyään KTS otetaan etenkin projektien 

suunnitteluun paremmin mukaan kuin ennen. Aikataulutuksien näkökulmasta säteilytyölu-

pien tekoon jää yleensä riittävästi aikaa. Vuosihuoltojen aikana tulee myös tilauksia säteily-

työluville töihin, joita ei ole etukäteen pystytty suunnittelemaan. Näiden töiden määrä on 

kuitenkin kokonaisuudessa pieni, eikä niitä koeta suurena ongelmana. 

 

7.2.2 Työkohteiden säteilytiedot ja luvan tekijöiden osaaminen 

Töiden ja laitoskohteiden säteilyannosnopeus- ja kontaminaatiotietojen koetaan olevan hy-

vin saatavilla joko työtilausohjelmiston tai säteilyvalvojien päiväkirjan kautta. Mittaustulos 

koetaan riippuvan mittaajasta, mutta yleisesti tulokset ovat suuruusluokaltaan samanlaisia. 
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Esimerkiksi punaisessa komponentissa 6000 
𝐵𝑞

𝑐𝑚2 ja 10000 
𝐵𝑞

𝑐𝑚2 pintakontaminaatioiden vä-

lillä ei ole eroa säteilysuojelullisissa toimissa. Puuttuvia tietoja esiintyy paljon vihreäksi luo-

kitelluista komponenteista, joten myös niiden tietoja haluttaisiin tallentaa enemmän. Ilma-

kontaminaatiosta tietoa löytyy huomattavasti harvemmin, mutta ilmakontaminaation vaara 

liitetään pääosin työkohteen yleiseen kontaminaatiotasoon. Esimerkiksi kontaminoitunutta 

tankkia avatessa varaudutaan automaattisesti myös ilmakontaminaatioon. Tämän takia lu-

piin ei koeta tarvetta omalle ilmakontaminaatio osiolle. Töiden eri vaiheista ja erityispiir-

teistä löytyy hyvin vaihtelevasti tietoa. Jokavuotisista töistä löytyy monelta omatallenteista 

tietoa, mutta henkilöstön vaihtuessa tämä tieto saattaa olla vaarassa. 

 

Säteilytyölupien tekijät kokevat oman osaamisensa riittäväksi säteilytyölupien kirjoittami-

seen. Säteilytyölupiin vaadittu 3 vuoden työkokemus pidetään yleisesti hyvänä miniminä 

lupien tekemiseen. Lupien kirjoittamiseen ei koeta olevan muodollista koulutusta vaan pää-

osa osaamisesta tulee nimenomaan laitoskokemuksen avulla. Tätä pidetään hyvänä koulu-

tustapana. Epävarmoissa tilanteissa muulta KTS henkilöstöltä saa hyvin apua, mutta sätei-

lytyölupia tehdessä otetaan harvoin yhteyttä kollegoihin. Työluvissa olevat teknisetkin ter-

mit ymmärretään hyvin, mutta tästä huolimatta teknistä koulutusta kaivattaisiin lisää. Tarve 

lisäkoulutuksille vaihtelee suuresti vastaajasta riippuen, mutta pääosin niin teknistä, kuin 

säteilysuojelullistakin koulutusta kaivattaisiin lisää. 
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7.2.3 Suojavarusteiden määrittäminen 

Loput 26 säteilytyölupien suunnitteluun liittyvää kysymystä käsittelivät suojavarusteiden 

määrittämiset, lyijytyksiä ja kenkärajoja, uusia töitä, annosarvioita ja tietokantoja. Näiden 

vastaustulokset näkyvät kuvassa 7.2. 

 

 

Kuva 7.2: Kysymysten 32…57 keskivertovastaukset ja niiden vaihteluvälit. 

 

Suojavarusteiden määrittämisessä vastausten vaihteluvälit olivat suuria, mutta yleinen trendi 

on erotettavissa kuvan 7.2 mukaisesti haastatteluissa saatujen vastauksien perusteella. Sätei-

lytyöluvassa olevia suojavarusteita pidetään pääosin ehdotuksina, joista lopullinen vastuu on 

työn aloitetuksi kuittaavalla säteilyvalvojalla. Lähtökohtaisesti pyritään määräämään työhön 

mahdollisimman sopiva varustus, mutta vähänkään epävarmoissa tilanteissa varustusta yli-

mitoitetaan. Suojavarustuksia määrätessä tärkeintä on työntekijän suojaaminen, mutta mah-

dollisuuksien mukaan suojavarustusta pyritään keventämään mukavuuden parantamiseksi. 

Keventämisen pääperiaatteena onkin nimenomaan mukavuus, sillä suojavarusteita määrittä-

essä niiden hintaa ei huomioida.  
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Siitä tulisiko KTS varusteita käyttää työsuojeluun, tuli eriäviä mielipiteitä. Tällä hetkellä 

KTS varusteita käytetään valvotulla-alueella työsuojeluun, koska muita varusteita ei välttä-

mättä ole. Tässä kuitenkin halutaan tehdä selvä rajaus, että säteilyvalvonta ei voi toimia työ-

suojeluvarusteiden määrääjänä.  

 

OL1 ja OL2 laitoksilla tapahtuvat henkilökontaminaatiot johtuvat pääosin työntekijöiden 

huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä ja väärästä varusteiden riisumisesta. Väärän-

laisesta määrätystä suojavarustuksesta johtuvat kontaminaatiot ovat vastaajien mielestä hy-

vin harvinaisia, mutta ne aiheuttavat suurien kontaminaatioiden vaaraa etenkin suojamaskin 

puuttuessa. 

 

7.2.4 Lyijytykset ja lisäkenkärajat 

Suurin osa vuosittain tehtävistä lyijytyksistä ja lisäkenkärajoista sijoittuu vuosihuoltojen 

ajalle, jolloin enemmistö säteilysuojelun henkilöstöstä koostuu kesätyöntekijöistä. Kesähen-

kilöstöllä ei ole pääsyä laitostöihin liittyviin tietokantoihin ja heidän yleinen tietämyksensä 

tehtävistä töistä on vakituisiin työntekijöihin verrattuna paljon heikompi. Tämä ilmeni on-

gelmana, sillä kenkärajoja ja lyijytyksiä tehdessä tulisi pystyä huomioimaan samalle alueelle 

tulevat muutkin työt, jotta suojaukset voitaisiin samalla kertaa tehdä laajemmiksi. Tämän 

lisäksi ennen suojauksien purkua tulisi pystyä varmistumaan, ettei kohteelle tule muita töitä. 

Lyijytyksien ennenaikainen purku on erityisen ongelmallista, koska lyijytyksien tekeminen 

ja purkaminen on raskasta säteilyannoksia aiheuttavaa työtä. Niinpä lyijytyksiä pyritään pur-

kamaan vasta revision lopussa, jotta niitä voidaan hyödyntää suunnittelemattomien töiden 

ilmetessä. 

 

Vastauksissa ilmeni, että lyijytyksistä tulisi saada kollektiivinen säteilyannos säästö. Säästön 

tulisi olla merkittävä, sillä lyijytyksiä tehdessä todellista annossäästöä ja lyijytyksen tekemi-

sestä koituvaa annosta on vaikea määrittää. Poikkeuksena tähän on tilanteet, jolloin yksilön 

säteilyannosrajat ovat vaarassa. Yleisimmin tämä koituu tilanteissa, jolloin vahvasti säteile-
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vän komponentin muutostyössä on mukana vain muutama hitsaaja. Yleisesti lyijytykset on-

nistuvat hyvin ja niin kutsuttuja "turhia" lyijytyksiä on vähän. Tästä huolimatta lähes jokai-

sella vastaajalla oli kuitenkin esimerkkejä epäonnistuneista lyijytyksistä. Yhtenä suurim-

mista epäkohdista lyijytyksien tekemisessä koettiin niiden purettavuuden huomioiminen, 

sillä toisinaan purkaminen saattaa olla haastavaa. 

 

Kenkärajojen ja muovituksien käyttäminen sekä niiden suunnittelu jätetään pääosin luvan 

kuittaavan säteilyvalvojan harkinnan varaan. Kenkärajat koetaan toimiviksi, mutta monen 

työkohteen yhdistäviä kenkärajoja toivottaisiin hyödynnettävän lisää. Muovituksien hyö-

dyntämisessä haluttaisiin enemmän huomioida sen tarpeellisuutta ja moni kokee, että tällä 

hetkellä kontaminaatiota kestäviä pinnoitettuja lattioita muovitetaan usein turhaan. 

 

Kenkärajojen, muovituksien ja nesteiden vuodonkeruun tarpeista pyritään ilmoittamaan sä-

teilytyöluvassa sellaisissa tilanteissa, joissa niitä tullaan varmasti tarvitsemaan. Esimerkiksi 

jos työssä tiedetään olevan suuri vesivuodon todennäköisyys, määrätään siihen hyvissä ajoin 

erillinen vuodonkeruu. Lyijytyksien tarve lisätään myös toisinaan säteilytyölupiin, mutta lu-

pia tehdessä on kuitenkin vaikea määrittää mikä jollakin työkohteella tehtävistä töistä teh-

dään ensimmäisenä. Tämän takia lyijytyksestä saatavan suojan varmistamiseksi lyijytyske-

hotus tulisi lisätä kaikkiin työkohteella tehtäviin lupiin. Näin ei kuitenkaan aina toimita, sillä 

usein työn kuittaava säteilyvalvoja tunnistaa lyijytyksen tarpeen itse. 

 

Hyväksi todetuista kenkärajoista ja lyijytyksistä kaivattaisiin enemmän dokumentaatiota. 

Etenkin lyijytyksistä haluttaisiin mahdollisimman paljon kuvia ja säteilyannostasojen mit-

taustuloksia. Vanhoista lyijytyksistä on otettu paljon kuvia, mutta ne löytyvät usein yksit-

täisten henkilöiden hallusta eikä keskitetysti jostain muualta. Lisäkenkärajojen kuvia ei pi-

detä niin tärkeinä, mutta erityisen hyvistä toteutuksista kaivattaisiin vertailukuvia. 
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7.2.5 Uudet työt 

Uusien töiden vaatima lisätyö koetaan riippuvan suuresti työn laajuudesta. Esimerkiksi 

aiemmin avaamattomia venttiileitä avattaessa annosnopeus- ja kontaminaatiotasot saadaan 

hyvin arvioitua muiden samassa linjassa olevien komponenttien avulla. Tällöin uuden työn 

säteilytyölupa ei sisällöltään merkittävästi eroa muista vastaavista luvista. Säteilysuojelulli-

sesti merkittävimmissä uusissa töissä otetaan usein tarkempaa yhteyttä työsuunnitteluun ja 

kohdetta saatetaan käydä etukäteen mittaamassa. Tällöin kokenut säteilyvalvoja suorittaa 

työn ja häntä informoidaan asiasta etukäteen. Kaikkein suurimmissa projekteissa säteilyta-

sojen selvittämiseksi voidaan pyytää tukea muilta organisaatioilta. 

 

Kokonaisuudessa uusia töitä ei pidetä vastaajien keskuudessa ongelmallisena, sillä niiden-

suunnitteluprosessi on pääpiirteittäin sama kuin normaalienkin töiden. Se, tulisiko uudesta 

työstä mainita erikseen säteilytyöluvassa, tuli eriäviä mielipiteitä. Yksi toimivaksi todettu 

tapa on ollut merkitä säteilytyölupaan muistutus sanoin; "kohteesta ei ole aiempia säteilytie-

toja, muista merkitä mittaukset päiväkirjaan". 

 

7.2.6 Annosarviot 

Annosarvioita varten töistä on usein etukäteen tiedossa suunnitellut työtunnit, sekä työkoh-

teen säteilyannosnopeus. Kuten aiemmin on tuotu esille, työtunnit eivät kuitenkaan kuvasta 

säteilevällä kohteella vietettyä aikaa. Tämän seurauksena kyselyyn vastanneet pitivät työ-

tuntien kertomista yleissäteilytasolla huonona tapana laskea säteilyannoksia. Annosarviot 

perustuvat pääosin aikaisemmissa vastaavanlaisissa töissä olleisiin annosarvioihin ja toteu-

tuneisiin annoksiin. Annosarviot pitävät vastausten perusteellaan toisinaan paikkansa. Ylei-

nen mielipide on se, että annosarviot toimivat nimensä mukaisesti arvioina ja ne ovat yleensä 

oikeassa kokoluokassa. Nykyään annosarviot vaaditaan yli 0,01 mmanSv töistä, kun aikai-

semmin raja on ollut 0,1 mmanSv. Tätä rajan muutosta pidetään haastavana, sillä matalien 

annosrajojen ylittymistä on vaikea arvioida. 
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Vuosihuoltojen yksittäisten töiden annosarvioiden summalla kuuluisi saada vuosihuoltojen 

aikainen kollektiivinen annosarvio. Käytännössä on kuitenkin huomattu, että tarkemman ar-

vion saamiseksi summaa kannattaa verrata vastaaviin aiempien vuosihuoltojen annoksiin ja 

arvioon tulisi jättää varaa odottamattomille säteilytöille. 

 

Kuva 7.3: OL2 vuoden 2014 vuosihuollon säteilyannokset. (Henttinen 2014, 7) 

 

Kuva 7.4: OL2 vuoden 2015 vuosihuollon säteilyannokset. (Henttinen 2015, 8) 

 

Kuvissa 7.3 ja 7.4 näkyy kuinka OL2 vuosien 2014 ja 2015 vuosihuoltojen annosarviot on-

nistuivat. Kuvassa 7.3 näkyy, kuinka lyhyessäkin vuosihuollossa annosarvio voi olla todel-
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lisuutta matalampi, kun taas kuva 7.4 puolestaan näyttää, että pidemmissäkin revisiossa voi-

daan onnistua arviossa. On ollut myös vuosia, jolloin annosarvio on ollut huomattavasti to-

teutumaa suurempi. 

 

7.2.7 Tietokannat 

Kyselyssä kerättiin tietoa kolmesta eri tietokannasta; säteilyvalvojien päiväkirjasta, sätei-

lyannostietoja ja kontaminaatioita seuraavasta Eldos järjestelmästä sekä työtilausjärjestel-

män (TTJ) ohjelmasta, jolla säteilytyöluvat tehdään. Yleinen tyytyväisyys säteilyvalvojien 

päiväkirjajärjestelmään oli hyvin korkea. Päiväkirjan koetaan käyttäjäystävälliseksi ja se si-

sältää päivittäiseen työskentelyyn tarvitut ominaisuudet. Mahdollisina kehityskohteina vas-

taajat toivoivat järjestelmän kytkemistä laitostietokantaan. Näin säteilytietoja ei tarvitsisi 

manuaalisesti siirtää järjestelmien välillä ja voitaisiin varmistaa, ettei järjestelmien nimiä ole 

vahingossa kirjattu väärin. Eldos järjestelmään ollaan myös kohtalaisen tyytyväisiä. Vastaa-

jien mukaan ohjelmisto tekee sen, mitä siltä vaaditaan. Muutama vastaajista piti ohjelmaa 

hieman liiankin monipuolisena ja useampi on sitä mieltä, että ohjelmisto tarvitsisi laajempaa 

dokumentointia. 

 

Työtilausjärjestelmän ohjelmisto jakoi vastaajien mielipiteitä vahvasti. Jotkut pitivät ohjel-

mistoa lupien kirjoittamiseen sopivana, kun taas toiset pitivät sitä erittäin heikkona. Jokaisen 

vastaajan kohdalla järjestelmästä selvisi epäkohtia ja kokonaisuutena järjestelmästä selvisi-

kin kyselyn suurin määrä yksittäisiä parantamisen kohteita. Pääosa näistä ovat joko puuttu-

via ominaisuuksia tai virheitä ohjelmistossa. Ongelmat käydään yksityiskohtaisesti läpi kap-

paleen 8 kehityssuunnitelmien yhteydessä. 

 

Kehityskohteita lukuun ottamatta TTJ ohjelmisto on hyvin laaja ja monipuolinen koko-

naisuus, joka sisältää useita ominaisuuksia. Moni vastaajista olisikin halukas saamaan ohjel-

mistoon liittyvää lisäkoulutusta, jotta voitaisiin varmistua, että kaikkia TTJ tarjoamia omi-

naisuuksia ymmärretään hyödyntää. Myös ohjelmistoon liittyviä ohjeita haluttaisiin lisää. 
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7.3 Säteilytyölupien käyttöön liittyvät vastaukset 

Säteilytyölupien ulkonäköä ja luvissa esiintyvien ohjeiden noudattamista kartoitettiin 12 ky-

symyksellä. Kyselyiden keskivertovastaukset, sekä vastausvälit näkyvät kuvassa 7.3. 

 

 

Kuva 7.3: Kysymysten 58…69 keskivertovastaukset ja niiden vaihteluvälit. 

 

Tulostetun säteilytyöluvan ulkonäkö ja tieto koetaan riittäväksi töiden suorittamiselle, mutta 

ne sisältävät toisinaan myös työhön liittymätöntä tietoa. Esimerkiksi lupiin tulostuu auto-

maattisesti vuosihuoltojen sekä tehoajon aikaiset säteilyannostasot, vaikka vain toinen voi 

pitää samanaikaisesti paikkansa. Luvassa olevaa tietoa haluttaisiin myös järjestellä hieman 

uusiksi, jotta oleellinen tieto, kuten työssä käytettävä dosimetrin työkoodi olisi paremmin 

esillä. Pidemmissä säteilytyöluvissa on toisinaan myös ongelmana se, että lupa tulostuu kah-

delle sivulle. Luvan asettelua optimoimalla suurin osa luvista voitaisiin saada yhdelle sivulle. 

 

Säteilytyöluvan sisältö riippuu myös suuresti säteilytyöluvan tekijästä. Tämä koetaan hy-

vänä asiana, koska prosessista ei haluta liian valmiisiin kaavoihin perustuvaa. Toisinaan on 
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kuitenkin myös tilanteita, jolloin samankaltaisissa työkohteissa säteilytyöluvat ovat suojaus-

toimiltaan hyvin erilaiset. Tällaisia tilanteita halutaan välttää, sillä ne heikentävät työnteki-

jöiden luottoa säteilyvalvontaan. 

 

Yleisesti säteilyvalvonnan ohjeita totellaan vastaajien mielestä hyvin. Ohjeiden määräys 

prosessista haluttaisiin kuitenkin vuorovaikutteisempaa, sillä työntekijät ehdottavat melko 

harvoin muutoksia suojaustoimiin. Tämän lisäksi toivottiin, että säteilytyölupien työnteki-

jöille tarkoitettua osiota käytettäisiin laajemmin, sillä tällä hetkellä se sisältää yleensä vain 

listauksen työn kohdista, jolloin tulee ottaa yhteyttä säteilyvalvontaan. 

 

Säteilytyölupien sisältämät ohjeet ovat usein riittäviä työn tekemiseen ja toisinaan säteily-

valvojien toimesta tehtävät suojavarustemuutokset ovatkin pääosin vain työntekijöiden mu-

kavuuden helpottamiseksi. Vastaajien mielestä on myös hyväksyttävää pukea määrättyä 

enemmän suojavarusteita, mikäli työntekijä niin haluaa. Varustuksen keventämiseen tulee 

kuitenkin aina olla säteilyvalvonnan lupa, vaikka työntekijä olisikin säteilytöiden suhteen 

hyvin kokenut. 

 

7.4 Säteilytöiden seurantaan liittyvät vastaukset 

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, kuinka käytössä olevia sekä valmistuneita säteilyn alaisia 

töitä seurataan. Töiden seuranta jaettiin kahteen osioon, säteilyannosten sekä säteilytyölu-

pien seurantaan. Näihin liittyviä kysymyksiä oli yhteensä 12 kappaletta ja niiden vastaukset 

jakautuivat kuvan 7.4 mukaisesti. 

 



89 

 

Kuva 7.4: Kysymysten 70…81 keskivertovastaukset ja niiden vaihteluvälit. 

 

Päivittäinen säteilyannosten ja -annosnopeuksien seuranta perustuu elektronisista dosimet-

reistä saatuun tietoon. Tämän takia niihin asetetut hälytysrajat ovat tärkeässä asemassa sä-

teilyannoksien rajoittamisessa. Annostyökoodit ovat aiemmin olleet työryhmittäin määritel-

tyjä, mutta muutama vuosi sitten ne muutettiin laitosjärjestelmä kohtaisiksi. Tämä on koettu 

hyvänä muutoksena, sillä odotetut säteilyannostasot johtuvat enemmän työstetystä järjestel-

mästä, kuin työtavasta. OL1 2021 vuosihuollossa oli käytössä 44 eri työkoodia ja tätä määrää 

pidettiin sopivana. (Valtonen 2021)  

 

Suuremmalla määrällä työkoodeja voitaisiin paremmin paikallistaa säteilyannoksien aiheut-

tajia. Haittapuolena tähän olisi se, että työkoodien lukeminen työkoodilistasta olisi työlääm-

pää. Tämä olisi ongelma, sillä jo tällä hetkellä etenkin vakituisen henkilökunnan keskuu-

dessa oikean työkoodin käyttö koetaan liian heikoksi. Työntekijät käyttävät usein yleisiä 

koodeja, kuten koko reaktori- tai turbiinirakennuksen yleistöiden työkoodeja tarkempien 

koodien sijaan. Tätä voitaisiin pyrkiä estämää rajoittamalla käytettävissä olevia työkoodeja 
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ja laitoksella kulkua henkilöiden työkuvan mukaan. Moni vastaajista toivoi myös lisää dosi-

metrien lukulaitteita, jotta työntekijät voisivat helpommin vaihtaa työkoodin työn vaihtu-

essa. 

 

Yhdeksi suurimmista ongelmista koetaan se, että säteilytyöluvista seuranneita säteilyannok-

sia ei voida automaattisesti seurata. Projekteissa ja suurissa töissä tämä ei ole ongelma, sillä 

annoksia seurataan säteilyvalvonnan toimesta hyvinkin tarkasti. Kaikissa pienemmistä yk-

sittäisistä töistä ei kuitenkaan voida olla paikan päällä seuraamassa annoksia. Tämän seu-

rauksena pienempien töiden annosarvioiden paikkansapitävyyttä ei varmisteta. Töistä tul-

leita säteilyannoksia voidaan pyrkiä jälkikäteen selvittämään, mutta tällöin voi olla hankalaa 

tarkalleen määrittää ketkä henkilöt ovat olleet työssä mukana, etenkin jos he ovat käyttäneet 

vääriä työkoodeja. 

 

Säteilytyölupien seurannassa yleisestikin ilmeni useita epäkohtia. Lupien kuittaamista aloi-

tetuksi säteilyvalvojien toimesta ennen työn aloitusta koetaan hyvänä ja toimivana toiminta-

tapana. Työn loputtua lupa palautetaan säteilyvalvonnalle, joka kuittaa paperin ja asettaa sen 

valmiiden töiden paperipinoon. TTJ ohjelmistossa on myös oma kohta töiden lopettamiselle, 

jota ei säteilyvalvonnan toimesta tällä hetkellä käytetä. Tämän seurauksena lähes kaikki aloi-

tetut säteilytyöluvat näkyvät järjestelmässä vieläkin avoimina, joten todellisuudessa käyn-

nissä olevia töitä on lähes mahdoton varmuudella seurata säteilytyölupien avulla. Tämän 

takia on myös vaikea määrittää, mitkä tehdyistä säteilytyöluvista todellisuudessa tehdään ja 

mitkä jätetään toteuttamatta. 

 

7.5 Säteilysuojelusuunnitelmiin liittyvät vastaukset 

Kyselyn viimeisenä osiona kerättiin tietoa säteilysuojelusuunnitelmien sisältämästä tiedosta, 

sekä siitä, kuinka paljon lupia hyödynnetään. Näiden kysymysten vastaukset näkyvät ku-

vassa 7.5. 
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Kuva 7.5: Kysymysten 82…98 keskivertovastaukset ja niiden vaihteluvälit. 

 

Säteilysuojelusuunnitelmien tulisi vastaajien mukaan sisältää mahdollisimman paljon sätei-

lysuojeluun liittyvää tietoa. Tämän varmistamiseksi suunnitelmiin toivottaisiin johdonmu-

kaisempaa standardirakennetta, sillä tämänhetkisiä suunnitelmia pidetään liian sisällöltään 

vaihtelevina. KTS organisaatio haluttaisiin myös keskeisemmäksi osaksi projektisuunnitte-

lua. Tätä kautta voitaisiin tehdä merkittävimpiä suojaustoimia ja yleinen tiedonkulku pro-

jektien etenemisestä olisi parempaa. 

 

Säteilysuojelusuunnitelmat toimivat tällä hetkellä pääosin ohjeena KTS omalle henkilöstölle 

ja vain murto-osa projektin työntekijöistä lukevat sen. Tämän takia vastaajat toivoisivat, että 

suunnitelmaa käytäisiin jatkossa laajemmin läpi projektiin osallistujien kanssa. Ongelma-

kohdaksi on havaittu myös se, että toisinaan projektien toteutus saattaa huomattavasti poi-

keta alkuperäisestä suunnitelmasta. Tällöin säteilysuojelusuunnitelmasta ei ole paljoa hyötyä 

ja säteilyannosarviot eivät pidä paikkaansa. Tällaisia tilanteita on toisinaan pyritty korjaa-

maan lisäämällä suunnitelmaan kohdat useammalle eri tavalle tehdä työ. Näin on tehty esi-
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merkiksi vuoden 2014 OL2 revisiossa suuren lämmönvaihtimen tiivisteiden vaihdon sätei-

lysuojelusuunnitelmassa. Suunnitelma sisältää kaksi eri osien koneistus skenaariota ja niihin 

liittyvät säteilyarvo ennusteet. (Tammela 2014, 5)  

 

7.6 Havaintoja Olkiluodossa käytössä olevissa menetelmissä 

Käyttökokemuskyselyiden lisäksi Olkiluodon työsuunnitteluprosessia tutkittiin osallistu-

malla muutostöiden optimointia varten perustettuun LEAN-projektiin, sekä kokeilemalla 

itse TTJ ominaisuuksien toimivuutta. 

 

7.6.1 LEAN-projekti 

LEAN-projekti on Olkiluodossa käynnissä oleva optimointiprosessi, jonka tarkoituksena on 

parantaa muutosprojekteissa osallisena olevien organisaatioiden välistä yhteistyötä. KTS-

organisaatio osallistui tähän esittämällä kuvani 7.6 mukaiset vaatimukset muutostöiden koh-

dille, joissa säteilyvalvonnan tulisi olla mukana. 

 

 

Kuva 7.6: Mihin säteilysuojelua tarvitaan muutostyöprosessissa. 
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LEAN-projektin keskustelujen aikana tuotiin esille käyttökokemuskyselyissä ilmenneitä toi-

vomuksia KTS-organisaation halusta olla laajemmin mukana projektien suunnittelussa. Tä-

män yhteydessä selvisi, että säteilysuojelu tulisi olla jo luonnostaan mukana projektien suun-

nittelussa, sillä projektien porttipäätökset vaativat myös säteilysuojelusta vastaavan organi-

saation hyväksynnän. KTS-organisaatio ei ole kuitenkaan ollut näissä päätöksissä mukana. 

Jo suoritettujen projektien dokumentaatioita seuraamalla selvisi, että säteilyturvallisuusor-

ganisaatio TTS on toiminut säteilysuojelun osuuden hyväksyjänä aiemmissa projekteissa. 

 

LEAN-projekti on vielä tiedonkeruu vaiheessaan ja varsinaisia toimintatapa muutoksia ei 

ole laajemmin tehty. Jatkossa toimintatapoihin pyritään kuitenkin liittämään kohtia, joiden 

avulla myös KTS-organisaatioon huomioitaisiin kuvan 7.6 mukaisesti. Porttipäätöksien 

osalta ehdotuksena on, että TTS- ja KTS-organisaatioihin otettaisiin kumpaankin yhteyttä. 

 

7.6.2 TTJ havaintoja 

Käyttökokemuskyselyissä havaittujen ongelmien lisäksi TTJ järjestelmää läpikäydessä il-

meni muutama epäkohta. Ensimmäinen havainto liittyy harvoin havaittuun tilanteeseen, jol-

loin samasta säteilytyöluvasta on tulostettu useampi kopio. Näin on tapahtunut tilanteissa, 

jolloin työntekijät ovat vahingossa palauttaneet säteilytyöluvan liian aikaisin ja he haluavat-

kin vielä palata työkohteelle. Näin toimiminen haittaa säteilyvalvonnan kirjanpitoa, sillä lu-

van kuittaaja ei yleensä huomaa luvan olevan kopio. 

 

Kahden identtisen säteilytyöluvan tulostaminen ei kuuluisi olla mahdollista, sillä työlle kuu-

luisi olla mahdollista tulostaa vain yksi säteilytyölupa. Tätä testattiin yrittämällä tulostaa 

käynnissä olevalle työlle toinen säteilytyölupa TTJ kautta. Näin tekeminen antaa järjestel-

mässä varoituksen siitä, että työlle on jo tulostettu lupa. Varoituksen voi kuitenkin ohittaa, 

jonka jälkeen järjestelmä tulostaa täysin identtisen uuden luvan, jota ei voi mitenkään erottaa 

alkuperäisestä. 
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Toinen tehty havainto liittyy TTJ:ssä olevaan sisään rakennettuun säteilytyölupien seuranta 

osioon. Seuranta osio ei ole virallisesti KTS käytössä, sillä lupien seurantaa suoritetaan tällä 

hetkellä lupien allekirjoituksien ja säteilyvalvojien päiväkirjan avulla. Useat käynnissä ole-

vat ja valmiit työt ovat kuitenkin merkitty säteilytyölupien seuranta osiossa aloitetuksi. Tämä 

on ymmärrettävää, sillä työn aloitetuksi merkitseminen aloittaa automaattisesti myös sätei-

lytyöluvan seurannan. Tämä automaatio ei kuitenkaan toimi kaikissa töissä, sillä esimerkiksi 

OL1 kohdalla 42,9 % järjestelmään koskaan tehdyistä säteilytyöluvista on tällä hetkellä mer-

kitty aloittamattomiksi. 

 

Tämän lisäksi TTJ oman dokumentaation mukaan työn valmistuminen kuittaa myös säteily-

työluvan valmiiksi. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä vain 21,1 % aloitetuksi merkityistä 

luvista on merkitty myös valmistuneiksi. TTJ järjestelmä ei siis toimi suunnitellulla tavalla. 

 

7.7 Yhteistyö muiden ydinvoimalaitosten kanssa 

Säteilysuojelulliseen työsuunnitteluun liittyviä toimintatapoja kerättiin myös Olkiluodon ul-

kopuolelta. Alkuperäinen suunnitelma oli kerätä tietoa keskustelemalla Loviisan ydinvoima-

laitoksen säteilysuojelun kanssa, lähettämällä kyselyitä muille ydinvoimalaitoksille sekä 

käymällä läpi ISOE-symposiumeissa pidettyjä ALARA teemaisia esityksiä. ISOE esityksien 

sisällön havaittiin kuitenkin keskittyvän pääosin yksittäisiin toimenpiteisiin ja osittain tämän 

takia esityksistä ei saatu hyödyllistä tietoa säteilyllisen työsuunnittelun kehittämiseen. 

 

Loviisan kanssa keskustelu keskittyi heidän käyttämäänsä säteilytyölupa- sekä säteilysuoje-

lusuunnitelmaprosesseihin. Säteilytyöluvat ovat YVL ohjeiden takia asiasisällöltään hyvin 

samanlaisia Olkiluodon lupien kanssa. Loviisassa luvat kuitenkin tehdään työ, eikä vaihe 

kohtaisesti. Tämän hyötynä on se, että lupia täytyy tehdä paljon vähemmän ja luvassa voi-

daan paremmin huomioida koko työnaikainen säteilysuojelu. Keskustelussa ilmeni, että näin 

toimisessa on myös kaksi merkittävää haittapuolta. Koska työllä on vain yksi lupa, työvai-

heiden edetessä lupaa ei tarvitse uudelleen kuitata säteilyvalvojalla. Tämä voi aiheuttaa on-

gelmatilanteita etenkin laajoissa töissä, joissa vaiheiden välillä säteilyolosuhteet muuttuvat 
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suuresti. Toiseksi ongelmaksi on koettu työn, joissa ensimmäinen vaihe on työn suunnittelua 

ja loput vaiheet tehdään myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa työlle tulisi kuitenkin lupaa teh-

dessä määrittää säteilyannosarvio. Yleisesti lupaprosessi eroaa myös siten, että Loviisassa 

kaikki valvonta-alueella tehtävät työt vaativat säteilyvalvonnan kuittauksen. Tämä lisää sä-

teilyvalvonnan työtakkaa, mutta varmistaa samalla ettei töitä tehdä ilman sopivia lupia. 

(Mattila 2021) 

 

Loviisassa säteilysuojelusuunnitelmia on olemassa kahta eri tyyppiä ja niitä hyödynnetään 

Olkiluotoa enemmän. Näistä ensimmäinen on vastaavanlainen STUK:lle toimitettava suun-

nitelma kuin Olkiluodossakin. Erona on se, että Loviisassa on käytössä oma ohje suunnitel-

mien tekemiselle, joten ne ovat Olkiluodon suunnitelmiin nähden paljon yhdenmukaisem-

pia. Toisen tyyppinen suunnitelma on työlle tai projektille liitettävä asiakirja, jonka sisältö 

on hyvin vapaasti valittavista. Tämän tarkoituksena on antaa säteilytyölupien tekijöille keino 

lisätä töihin liittyvää säteilysuojelullista tietoa. Loviisan säteilysuojelusuunnitelmat tulostu-

vat myös työpaperien liitteeksi, joten ne tulevat paremmin työntekijöiden tietoisuuteen. Ol-

kiluodossa säteilyvalvonnalla ei ole mahdollisuutta liittää ylimääräisiä tulostettavia tiedos-

toja töihin. (Mattila 2021) 

 

Säteilysuojelullisia toimintatapoja kyseltiin sähköpostitse muiltakin laitoksilta. Kyselyiden 

vastausprosentti oli kuitenkin heikko, sillä pelkästään Saksalaisilta Emsland ja Unterweserin 

ydinvoimalaitoksilta saatiin vastauksia. Vastauksena saadut toimenpidemenettelyt ovat pää-

piirteittäin samanlaisia kuin Olkiluodossa, pois lukien työntekijöiden ja säteilyvalvonnan 

seurantamenettelyjä. Heidän lupiinsa on erikseen määrätty kuinka usein säteilyvalvonnan 

tulee tarkastaa työkohde. Tämän lisäksi säteilyvalvojien tulee merkitä mittaustulokset, mit-

tausajankohdat sekä tehdyt toimenpiteet säteilytyölupaan. (Vuorenmaa 2022a)(Vuorenmaa 

2022b) 

 

Unterweserissä säteilytyöluvan teko vaiheessa tehty lupa täytyy vielä erikseen hyväksyttää 

ja työkierron aikana lupaan tarvitaan yhteensä 6 allekirjoitusta taulukon 7.1 mukaisesti. Tätä 

menettelyä arvioidessa on kuitenkin huomioitava, että laitos on lopettanut sähköntuotannon 

vuonna 2011 ja heidän lupaprosessi on pysynyt siitä lähtien samanlaisena. (IAEA 2021, 47) 
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Taulukko 7.1: Unterweserin säteilytyöluvissa vaaditut allekirjoitukset (Vuorenmaa 2022b) 

Säteilyvalvojien esimiehen allekirjoitus valvonta-alueelle mentäessä. 

Työssä mukana olevan säteilyvalvojan allekirjoitus 

Työstä vastaavan allekirjoitus siitä, että ohjeet on luettu ja ymmärretty 

Työstä vastaavan allekirjoitus siitä, että työt ovat valmiit 

Työssä mukana olevan säteilyvalvojan allekirjoitus työn loppumisesta 

Säteilyvalvojien esimiehen allekirjoitus siitä, että työalue on siistitty 

 

  



97 

8 Kehityssuunnitelma säteilysuojelullisen työsuunnittelun paranta-

miseksi 

Työn aikana on kerätty runsaasti säteilysuojelulliseen työsuunnitteluun liittyvää tietoa. Tässä 

kappaleessa kerättyä tietoa hyödynnetään muodostamalla niihin perustuvia kehityssuunni-

telmia. Suunnitelmat keskitetään eniten kehitystä tarvitseviin kohteisiin. Tiedonkeruun ai-

kana näiksi kohteiksi todettiin tietoteknisten järjestelmien kehityskohteet, säteilytyöluvat 

sekä säteilysuojelusuunnitelmat. 

 

Kehityssuunnitelmia laadittaessa on tärkeää huomioida, että jokaista tuloksissa esiteltyä ha-

vaintoa ei ole järkevää toteuttaa joko suuren ylimääräisen työmäärän tai kustannuksen takia. 

Suunnitelmia läpikäydessä tulee myös huomioida, että valtaosa ehdotuksista vaatii aikaa en-

nen kuin ne voidaan toteuttaa. Esimerkiksi tietoteknisten parannusehdotusten keskiössä ole-

vaan TTJ-ohjelmistoon ei tulla lähivuosina saamaan parannuksia. Tämä johtuu siitä, että 

koko järjestelmä on keskellä laajaa päivitysprosessia.  

 

8.1 Tietotekniset parannukset 

Säteilysuojelullisten tietojen lukeminen ja tallentaminen sekä asiakirjojen laatiminen tapah-

tuu sähköisten järjestelmien avulla. Tämän takia on kriittistä, että järjestelmät sisältävät riit-

tävät ominaisuudet ja nämä ominaisuudet toimivat oikein. KTS-organisaation käyttämistä 

ohjelmista tärkeimmät ovat säteilyvalvonnan päiväkirja, Eldos ja TTJ-ohjelmisto. Eldosia ja 

päiväkirjaa kehitetään jatkuvasti ja niiden toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Saama ei 

voida sanoa TTJ-ohjelmistosta, jonka takia tietotekninen kehityssuunnitelma tuleekin kes-

kittymään TTJ-ohjelmistoon. Suunnitelma jaetaan kahteen eri osioon; ohjelmistossa havait-

tuihin virheellisiin toimintoihin sekä säteilysuojelua kehittäviin parannusehdotuksiin. 
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8.1.1 TTJ-ohjelmiston virheellinen toiminta 

TTJ-ohjelmistossa on työn aikana havaittu virheitä lupien tulostamisessa sekä seurannassa. 

Yksittäisestä säteilytyöluvasta pystyy tulostamaan useampia identtisiä versioita. Tämä ai-

heuttaa huomattavia sekaannuksia töiden seurannassa ja sen takia tämä virhetointa tulisi 

saada nopeasti korjattua. Ohjelmiston kuuluisi myös automaattisesti merkitä säteilytyöluvat 

avoimiksi sekä sulkea ne työn valmistuttua. Tämä toiminto ei kuitenkaan aina toimi, joten 

järjestelmässä on suuri määrä lupia väärässä seurantapisteessä. 

 

8.1.2 TTJ-ohjelmiston parannusehdotukset 

Kun ohjelmiston virheet on saatu korjattua, tulisi siihen lisätä säteilysuojelullisesti kriittisiä 

toimintoja. Tärkeimpänä toimintolisäyksenä ohjelmaan tarvitaan erillinen kommentointi 

osio, johon lupien kirjoittajat voivat vapaasti kirjottaa töihin ja työkohteisiin liittyvää tietoa 

ilman, että se päätyisi lopulliseen tulostettuun paperiin. Tällä hetkellä virheelliseksi todettuja 

lupia on haastavaa korjata tulevia töitä varten, sillä samalla poistetaan jälki siitä, että luvassa 

olisi ikinä ollutkaan virheitä. Kommenttiosion lisääminen parantaisi myös lupien kirjoitta-

jien välistä kommunikointia ja vähentäisi epäselvyyksiä. 

 

Toisena kehityskohteena on säteilytyölupiin automaattisesti liittyvä säteilytieto. Säteilytieto 

tulee laitostietokannasta, jonne se on tallennettu osaksi komponenttia. Haittapuoli tällä on 

se, että esimerkiksi venttiilin vaihtuessa uuteen, sen säteilytietohistoria katoaa. Tämän li-

säksi töissä, joissa on useampia työkohteita, vain ensimmäisen mainitun komponentin sätei-

lytiedot näkyvät säteilytyöluvassa. Kehitystoimena tälle luvan tulisi ottaa radioaktiivisim-

man työhön liitetyn komponentin tiedot. Tämän lisäksi säteilytiedot tulisi pystyä tallenta-

maan laitepaikalle komponentin sijaan, sillä näin tieto ei voisi kadota fyysisten komponent-

tien vaihtumisen seurauksena. 
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8.2 Säteilytyölupaprosessin kehittäminen 

Säteilytyölupien kehittämiskohteiksi muodostuivat lupien ulkonäkö, säteilyannosarvioiden 

paikkansapitävyys sekä toteutuneiden säteilyannoksien seuranta. Ulkoasun kehittämiseksi 

ehdotan kuvan 8.1 esimerkin mukaista säteilytyölupaa.  

 

 

Kuva 8.1: Säteilytyöluvan ulkonäön ja sisällön parannusehdotus. 

 

Yksi uuden luvan päätarkoituksista on lyhentää sen kokonaispituutta, jotta lupa tulostuisi 

aina yhdelle sivulle. Lupaan on myös lisätty työhön liittyvien kokonaisvaiheiden määrä eli 
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6 sekä budjetoitu miestyötuntimäärä 120 tuntia. Näiden avulla säteilyvalvojan pystyy hel-

pommin arvioimaan työn laajuutta ja varautumaan mahdollisiin lisätöihin. Säteilytiedot 

osion sanallinen luokitusrivi on korvattu värittämällä mittaustiedot laitoksella käytettävien 

värikoodien mukaan. Viimeisenä muutoksena säteilysuojelutoimenpiteiden suojavarustus 

on muutettu pilkulla erotettuun listaan allekkaisen listan sijaan. Tämän ansiosta työlle voi-

daan määrittää laaja suojavarustus ilman, että luvasta tulee turhan pitkä.  

 

Luvissa esiintyvien säteilyannoksien seuranta ja paikkansapitävyys liittyvät tiiviisti toi-

siinsa, sillä seurantaa lisäämällä voitaisiin jatkossa tehdä myös parempia arvioita. Nykyään 

valtaosa töistä tulevista annoksista kirjataan päiväkirjaan, josta niiden löytäminen jälkikä-

teen on toisinaan haastavaa. Säteilyannoksien seurattavuuden parantamiseksi TTJ-ohjelmis-

toon tulisi lisätä kohta, johon voisi merkitä tehdyistä töistä kertyneitä annoksia. Tällöin edel-

lisen työn säteilyannokset olisivat heti tiedossa uutta säteilytyölupaa tehtäessä. Pienemmistä 

töistä tulevia annoksia tulisi myös tallentaa useammin. Tätä voitaisiin tehostaa valitsemalla 

sattumanvaraisesti töitä, joiden säteilyannokset tullaan tallentamaan ylös siitä huolimatta, 

kuinka pieni odotettu annos olisi. 

 

8.3 Säteilysuojelusuunnitelmaprosessin kehittäminen 

Säteilysuojelusuunnitelmien osalta kehittäminen keskittyy säteilyvalvonnan ja työsuunnitte-

lun yhteistyön parantamiseen, säteilytyölupien sisältöjen yhdenmukaistamiseen sekä sätei-

lymallintamisen hyödyntämiseen. Yhteistyön kehittäminen onnistuu parhaiten Olkiluodossa 

käynnissä olevan LEAN-kehityshankkeen avustamana. Hankkeen avulla KTS on voinut eh-

dottaa lisäyksiä olemassa oleviin työsuunnittelun ohjeistuksiin. Virallisiin ohjeisiin voidaan 

lisätä kohtia, jotka pakottavat suunnittelijoita huomioimaan säteilyvalvonnan haasteita sekä 

olemaan KTS-organisaatioon yhteydessä. Tämän ansiosta säteilyvalvonnan tulisi olla aina 

tietoinen käynnissä olevista projekteista ja vaikuttaa niiden toteutustapoihin, samalla mah-

dollistaen tarkkojen säteilysuojelusuunnitelmien tekemisen. 
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Toistuvasti tehtävissä projekteissa kuten ASME tarkastustöissä säteilysuojelusuunnitelmat 

on koettu hyvin toimiviksi, vaikka niiden sisältö saattaa olla hyvin erilainen muihin säteily-

suojelusuunnitelmiin verrattuna. Suurissa yksittäisissä muutostyöprojekteissa suunnitel-

mista haluttaisiin kuitenkin yhdenmukaisempia, jotta kaikki työssä tarvittava tieto olisi var-

masti huomioitu. Tämä voitaisiin ratkaista jakamalla suunnitelmat Loviisan tapaan kahteen 

eri tyypin suunnitelmaan. Loviisan mallista poiketen kaikki suunnitelmat tulisi silti lähettää 

STUK:iin, kuten on tähänkin mennessä tehty. Suunnitelmien luokat voitaisiin nimetä perus-

muotoisiksi- ja laajoiksi säteilysuojelusuunnitelmiksi. 

 

Perusmuotoiset suunnitelmat olisivat samanlaisia sisällöltään vapaita suunnitelmia kuin tä-

hänkin asti tehdyt suunnitelmat ovat. Laajoja säteilysuojelusuunnitelmia tulisi hyödyntää ni-

mensä mukaisesti laajoissa ja haastavissa projekteista. Laajojen suunnitelmien tulisi olla 

keskenään rakenteeltaan samanlaisia ja taulukon 8.1 mukaisia. 

 

Taulukko 8.1: Laajan säteilysuojelusuunnitelman rakenne 

Suunnitelman osio Osion sisältö 

Alkutiedot Sisällysluettelo, projektiin liittyviä yhteystietoja, alkusa-

nat ja karkea työnkuvaus. 

Työkuvaus Tarkempi työkuvaus ja projektin aikataulu.  

Lisäkenkärajat, muovitukset 

ja lyijytykset 

Milloin ja miten projektin aikana tehdään lisäkenkära-

joja, muovituksia ja lyijytyksiä. Myös välisiivoukset tu-

lee huomioida. 

Suojavarusteet Projektin eri vaiheissa käytettävät suojavarusteet. 

Säteilyvalvonnan toimet Säteilysuojelulta vaaditut toimet projektin aikana kuten 

työkohteen kontaminaation mittaus, ilmanäytteiden otto, 

päivystystoimet ja säteilyannostarkkailun toteuttaminen.  

Jäte ja ulosmittaus Projektista aiheutuva jätteen ja ulosmitattaan materiaalin 

määrä. 

Säteilyannosarvio Työhön liittyvät työvaiheet, miestyötunnit ja säteilyan-

nosarviot työryhmittäin. Arvioita tulee tehdä useita, mi-

käli työn toteuttamiseen on useampia vaihtoehtoja. 
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Säteilysuojelusuunnitelmien tueksi voitaisiin myös alkaa hyödyntämään säteilymallinta-

mista. Käytössä olevalla Microshield ohjelmistolla voitaisiin arvioida lyijytyksien mitoitus-

tarpeita, laitososien sisäisiä kontaminaatiotasoja, puhdistustoimien tehokkuutta sekä avattu-

jen komponenttien säteilyannosnopeuksia. Luotettavien laskelmien tekeminen vie kuitenkin 

aikaa, joten säteilymallintamista kannattaa hyödyntää vain suuremmissa projekteissa tai mi-

käli se on työn toteuttamisen kannalta erityisen tärkeää.  
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9 Yhteenveto 

Tämän työn tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla Olkiluodon ydinvoimalaitoksen säteily-

suojelullista työsuunnittelua voitaisiin kehittää. Kehityskohteita kartoitettiin Olkiluodossa 

tarkastelemalla ohjeita, kokeilemalla järjestelmien toimivuutta, teettämällä kysely ja haas-

tatteluilla. Muilta voimalaitoksilta kokemuksia kerättiin kirjallisuuslähteistä sekä olemalla 

laitoksiin yhteydessä. Valtaosa hyödynnettävistä kokemuksista tulivat kuitenkin Olkiluodon 

kyselyn ja haastattelujen sekä Loviisan kanssa keskustelun kautta. 

 

Työ onnistui tavoitteessaan hyvin, sillä työsuunnitteluun keksittiin useita yksityiskohtaisia 

parannusehdotuksia. Jokaisesta kerätystä havainnosta ei kuitenkaan muodostettu parannusta, 

mutta tämä johtui pääosin ehdotuksien tärkeydestä ja toteuttamisen kannattavuudesta. Lo-

pulliset parannukset keskittyivät kolmeen eri osa-alueeseen; tietoteknisiin parannuksiin, sä-

teilytyölupaprosessin kehittämiseen sekä säteilysuojelusuunnitelmaprosessin kehittämiseen. 

 

Tietotekniset havainnot koettiin tärkeimmiksi ja miltei kaikki niistä liittyi TTJ-ohjelmistoon. 

Parannusehdotuksien lisäksi ohjelmistossa havaittiin virheellistä toimintaa säteilytyölupien 

tulostamiseen ja seurantaan liittyen. Ohjelmiston parannuksiksi ehdotettiin kommenttiken-

tän lisäämistä sekä säteilytietojen tallentamisen parantamista. Kummankin näiden päivityk-

sen tarkoituksena olisi parantaa vanhoista säteilytyöluvista saatavaa tietoa ja tehdä luvissa 

olevista annosarvioista ja suojavarusteista luotettavimpia.  

 

Itse säteilytyölupaprosessin kehittämiseksi tulostetun säteilytyöluvan ulkonäköön ja tietoi-

hin ehdotettiin muutoksia. Ulkonäkömuutoksella luvan tieto voitaisiin kirjata tiiviimmin, 

joka mahdollistaisi lupien tulostumisen vain yhdelle sivulle, merkittävästi helpottaen lupien 

käsittelyä ja seurantaa valvonta-alueella. Lisäyksenä lupiin ehdotettiin kokonaistyövaihei-

den ja miestyötuntien lisäämistä. Näiden avulla säteilyvalvoja saisi paremman kuvan työn 

kokoluokasta. 

 



104 

Säteilysuojelusuunnitelmien kannalta päädyttiin vaihtamaan Loviisan ydinvoimalaitoksen 

toimintamalliin, jossa suunnitelmat tehdään joko valmiin mallipohjan avulla tai ilman mal-

lipohjaa. Tämän tarkoituksena olisi tehdä suurien projektien säteilysuojelusuunnitelmista 

yhdenmukaisia ja samalla varmistaa, ettei mitään kriittistä unohdu suunnitelmasta. Samalla 

säästettäisiin kuitenkin vanha tapa tehdä säteilysuojelusuunnitelmia tilanteisiin, joihin ei tar-

vita laajoja suunnitelmia. Työn aikana osallistuttiin myös LEAN projektiin, jonka kautta 

pystyttiin varmistamaan, että jatkossa säteilysuojelu otetaan tehokkaammin projekteihin mu-

kaan. Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisempien suunnitelmien tekemistä. 

 

Työn aikana arvioitiin myös säteilymallintamisen kannattavuutta säteilysuojelusuunnitel-

missa käytettävien säteilyannosnopeuksien ja kontaminaatiotasojen arvioimiseen. Mallinta-

minen toteutettiin Microshield -ohjelmistolla ja siitä saatavia tuloksia vertailtiin laitoksilla 

tehtyihin MADAC-gammaspektrometri mittauksiin. Jotta ohjelmistoa voitaisiin todellisuu-

dessa hyödyntää, siinä täytyi olla runsaasti oletuksia. Näihin oletuksiin kuului muun muassa 

putken materiaalin oletus raudaksi, eristeen oletus ilmaksi ja säteilylähteen oletus tasa-aktii-

viseksi ja -paksuksi. Oletuksista huolimatta saadut tulokset olivat hyvin lähellä MADAC 

mittaustuloksia. Putken paksuusvaihtelusta ja CRUD-koostumuksen epävarmuuden takia lo-

pulliset kontaminaation ja säteilyannosnopeuden välisten käyrästöjen vaihteluvälit olivat 

kuitenkin merkittäviä. Säteilysuojelun suojaustoimien suunnittelua varten tämä on kuitenkin 

riittävää, joten säteilymallintamista kannattaa jatkossa pyrkiä hyödyntämään säteilysuojelu-

suunnitelmien tekemiseen. 

 

Työn tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että valtaosaa kehitysehdotuksista ei ehditty 

vielä työn aikana toteuttaa, koska muutoksien tekeminen vien aikaa ja resursseja. Tämän 

takia on tärkeää, että aiheen parissa työskentelyä jatketaan tulevaisuudessakin, jottei paran-

nusehdotukset ja niiden tarve pääse unohtumaan. Näin toimiminen on myös ALARA:n mu-

kaista, joten se tulee lähes varmasti Olkiluodossa onnistumaan. 
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Liite 2.  

Laskennalliset korrelaatiot putken pinnan säteilyannosnopeuden ja putkilinjan sisäisen kon-

taminaation välillä  
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Sisäpinnan kontaminaatiotaso [Bq/cm^2]

Eristetyn ulkohalkaisijaltaan DN100 putkilinjan 
säteilyannosnopeuskorrelaatio

Tyhjän linjan vaihteluväli Vesitäyttöisen linjan vaihteluväli
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Sisäpinnan kontaminaatiotaso [Bq/cm^2]
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Paljaan ulkohalkaisijaltaan DN150 putkilinjan 
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