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1 JOHDANTO

Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ja Fortum Power and
Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen käytetty ydinpolttoaine (KPA) on tarkoitus
loppusijoittaa syvälle Suomen kallioperään. Polttoaine kapseloidaan ja sijoitetaan
kallioperään loppusijoituslaitoksessa. Posiva Oy:n (Posiva) tavoitteena on rakentaa
laitos 2010-luvulla ja aloittaa loppusijoitus vuonna 2020. Laitokselle on tutkittavana
neljä vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon Romuvaara, Loviisan
Hästholmen ja Äänekosken Kivetty. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA-menettely) on käynnissä (Posiva 1998).

Tutkimuksen tavoitteena on Olkiluodon sekä Loviisan voimalaitoksilta suunnitellulle
loppusijoituslaitokselle vietävän käytetyn polttoaineen kuljetusten aiheuttamien terveys-
riskien arviointi. Ydinmateriaalikuljetuksen tapauksessa terveysriskien arvioinnilla
tarkoitetaan lähinnä säteilyaltistuksesta aiheutuvien terveysriskien arvioimista.
Riskinalyysin tulee sisältää normaalisti, suunnitelmien mukaan etenevät kuljetukset
sekä toisaalta mahdolliset häiriö- ja onnettomuustilanteet. Liikenteellisten
onnettomuuksien lisäksi arvioidaan myös tahallisesta vahingonteosta aiheutuvia
vaikutuksia.

Arvioinnin lähtökohtana on, että käytetyt polttoaineniput virtauskanavineen kuljetetaan
kuivana kuljetusta varten suunnitelluissa kuljetussäiliöissä. Yhteen tyypilliseen käytetyn
polttoaineen kuljetussäiliöön mahtuu kerralla 8 tU1 (CASTOR-TVO-tyyppinen säiliö)
tai 10 tU (CASTOR-VVER-tyyppinen säiliö). Ydinvoimalaitosten 40 vuoden käytön
aikana loppusijoitettavaa käytettyä uraania kertyisi noin 1840 tU (TVO) ja 860 tU
(Fortum). Vuosittain loppusijoituslaitokselle kuljetettaisiin keskimäärin noin 110 tU ja
enintään noin 250 tU.

LT-Konsulttien tekemässä reittiselvityksessä (Jakonen ym. 1998) on valittu tyypillisiä
käytetyn polttoaineen kuljetusreittejä ympäristövaikutusten arviointia varten. Reitit ovat
kuljetusteknisesti, mm. siltojen kantavuuden osalta toteuttamiskelpoisia.
Kuljetusmuodot reiteillä ovat maantie-, rautatie- sekä merikuljetus. Yleensä yksi
kuljetusreitti laitokselta kapselointilaitokselle muodostuu näiden eri kuljetusmuotojen
yhdistelmästä (esim. maantie-rautatie-maantie, maantie-meri-maantie). Eri
kuljetusreiteistä väestölle sekä kuljetushenkilöstölle aiheutuvia säteilyannoksia
arvioidaan ja tarkastellaan.

Raportissa kuvataan kaikki riskianalyysiin liittyvät olennaiset seikat: kuljetusjärjestelyt,
kuljetusreitit, potentiaaliset häiriö- ja onnettomuustapaukset, radioaktiivisten aineiden
päästöjen arviointi onnettomuustilanteissa, laskentamallit sekä tulokset ja niiden
tarkastelu. Kuljetusympäristö muodostuu kuljetusjärjestelyistä ja kuljetusreiteistä.

Normaalikuljetuksissa säteilyn vaikutusalue ulottuu käytännössä enintään noin 300 m:n
etäisyydelle reitistä. Käytetyn polttoaineen kuljetussäiliön seinämän lävitse aiheuttama
säteilyannosnopeus ympäristössä on nimittäin viimeistään noin 40 metrin etäisyydellä

1 tU = tonnia uraania



säiliöstä samalla tasolla, mikä luonnossa normaalistikin esiintyy. Oletetuissa
onnettomuustapauksissa, joissa radioaktiivisia aineita oletetaan vapautuvan säiliöstä
ympäristöön, tarkastelu ulottuu kuitenkin kilometrien päähän säiliöstä. Tuloksena
saadaan yksilölle sekä väestölle kuljetuksista aiheutuvat säteilyannokset. Käyttämällä
kansainvälisten säteilyalan asiantuntijaorganisaatioiden esittämiä suositusarvoja voidaan
kuljetuksista aiheutuvat säteilyannokset muuntaa terveysriskiä kuvaaviksi arvoiksi.
Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten riskiä havainnollistetaan ja suhteutetaan
vertaamalla sitä vastaavien tavanomaisten vaarallisten aineiden kuljetusten
aiheuttamaan riskiin.

Kuljetuksen häiriötapauksena on tarkasteltu tapausta, jossa polttoainekuljetus joutuu
pysähtymään reitillä tavallista pidemmäksi ajaksi. Pysähtymispaikan lähiympäristöön
saattaa tällöin kerääntyä ihmisiä, jotka altistuvat säiliöstä tulevalle säteilylle. Myös
kuljetussäiliön ulkopinnalle jääneiden radionuklidien irtoamista kuljetuksen aikana on
tarkasteltu.

Onnettomuustapausten analysointia varten on kartoitettu kuljetusonnettomuuksien
tiheydet, potentiaaliset onnettomuustapaukset sekä arvioitu radioaktiivisten aineiden
vapautumista säiliöstä ympäristöön. Yksittäisiä oletettuja onnettomuustapauksia ja
niiden vaikutuksia kuljetusreitin lähialueella olevalle väestölle sekä eniten altistuvalle
henkilölle on tarkasteltu seikkaperäisesti VTTrssä kehitetyllä ARANO-mallilla.

Eri kuljetusreitteihin liittyvät väestölle aiheutuvien säteilyannosten odotusarvot on
arvioitu Sandia-laboratorioissa kehitetyllä RADTRAN-mallilla.



2 RISKIANALYYSIN TAVOITE

Kuljetusriskianalyysin tavoitteena on selvittää riittävän kattavasti terveysriskit, jotka
aiheutuvat suunnitelmien mukaan tapahtuvista kuljetuksista (normaalikuljetukset) sekä
toisaalta poikkeuksellisista tapahtumista (häiriö- ja onnettomuustilanteet). YVA-
menettelyssä terveysvaikutusten arvioinnilla käytetyn polttoaineen kuljetusten osalta
tarkoitetaan kuljetusreittien varrella olevalle väestölle aiheutuvaa riskiä. Polttoaineen
sisältämät radioaktiiviset aineet ja tavanomaiset kuljetusonnettomuudet ovat tekijöitä,
joista riski aiheutuu. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksista väestölle aiheutuvaa riskiä
suhteutetaan muista vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuviin riskeihin.

Normaalikuljetusten ja häiriötilanteiden tapauksessa kuljetussäiliö pysyy ehjänä eikä
radioaktiivisten aineiden vapautumista kuljetussäiliöstä ympäristöön tapahdu. Tällöin
analysoidaan kuljetushenkilöstölle sekä kuljetusreitin varrella olevalle väestölle
aiheutuva ulkoinen säteilyannos sekä vastaava terveysriski. Häiriötapauksessa kuljetus
voi keskeytyä esimerkiksi kuljetusajoneuvon (kuorma-auto tai juna) mekaanisen vian
takia tavallista pidemmäksi ajaksi.

Onnettomuustapauksissa kuljetussäiliön voidaan olettaa menettävän tiiveytensä,
kuljetusastian sisällä olevien polttoainenippujen vaurioituvan ja tietyn osan
kuljetussäiliön sisältämistä radioaktiivisista aineista vapautuvan ympäristöön.
Kuljetussäiliö on suunniteltu ja valmistettu siten, että tiiveyden menetyksen
todennäköisyys on hyvin pieni. Mahdollisia onnettomuuksia ovat törmäys kiinteään
esteeseen, tulipalo, kuten törmäys palavia nesteitä kuljettavaan ajoneuvoon ja
laivapalot, tahallinen vahingonteko yms. Onnettomuustapauksien osalta analysoidaan
radioaktiivisten aineiden leviämistä kuljetussäiliön lähialueen ilmassa sekä aiheutuvia
ulkoisia ja sisäisiä säteilyannoksia pilvestä ja laskeumasta väestölle. Myös suoraa
säteilyä polttoaineesta tarkastellaan epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kuljetussäiliön
muodostama säteilysuoja menetettäisiin.

Terveysriskien tarkastelussa otetaan huomioon sekä haittavaikutuksen suuruus että
niiden todennäköisyys. Kokonaisriski määritellään näiden tulona ja summana eri
tilanteiden yli:

missä

R on aiheutuva kokonaisriski (myöhäisvaikutuksia/vuosi)

ö, on tarkastellun tilanteen tai säteilyannoksen todennäköisyys (l/vuosi)

P{Ht) on haitan todennäköisyys (myöhäisvaikutuksia/säteilyannos)

H, on aiheutuvan haitan suuruus (säteilyannos) tarkastellussa tilanteessa.
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Säteilyannoksen odotusarvon (H) määritelmä puolestaan on

(2)

Säteilyannoksen odotusarvon painottaminen terveysvaikutuksiin liittyvällä
todennäköisyydellä kuvaa säteilyaltistuksesta ihmiselle aiheutuvaa terveysriskiä.
Esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen normaalikuljetuksista aiheutuu hyvin pieni
ulkoinen säteilyannos varmuudella (todennäköisyydellä yksi), mutta vakavimmat
kuviteltavissa olevat onnettomuustapaukset säteilyannoksineen vain erittäin pienellä
todennäköisyydellä. Tässä analyysissa pyritään kattamaan kuljetussäiliön kohtaamat
mahdolliset onnettomuustapaukset ja arvioimaan terveydelliset seuraukset.
Tutkimuksessa tarkastellaan toisaalta eniten altistuvan yksilön altistumista säteilylle
sekä toisaalta väestön altistumista. Analyysin tavoitteena on mahdollistaa
kuljetusmuotojen ja -reittien vertailu sekä riskien merkittävyyden ja lieventämistarpeen
arviointi.
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3 KÄYTETYN POLTTOAINEEN KULJETUKSILLE ASETETUT
VAATIMUKSET NORMAALI- JA POIKKEUSTILANTEISSA

Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevien säännösten tarkoituksena on taata
turvalliset kuljetukset siten, että kulloinkin käytettävä kuTjetusastia suojaa riittävästi
ympäristöä ja kuljetettavia aineita niin, ettei ympäristölle aiheudu sallittua säteily-
annosta suurempaa rasitusta. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliöihin sovelletaan
ns. B(U)-tyypin säiliöille asetettuja säännöksiä, jotka perustuvat Kansainvälisen
Atomienergiajärjestön IAEA:n (International Atomic Energy Agency) ohjeisiin (IAEA
1990). Kuljetuksessa käytettävän säiliötyypin tulee kestää kokeet, joilla varmistetaan
säiliötyypin sopivuus käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukseen (kuva 1).

Normaalikuljetusten osalta edellytetään, että säteilyannosnopeus 1 m:n etäisyydellä
säiliön ulkopinnasta ei saa ylittää arvoa 0,1 mSv/h ja pinnalla arvoa 2 mSv/h. Lisäksi
säiliön ja sen sisälle ladattavan polttoaineen tulisi kestää kuljetuksessa normaalisti
syntyvän tärinän aiheuttama materiaaleja väsyttävä kuormitus. Kuljetusympäristön
lämpötilalla on myös merkitystä materiaalien vaurioitumistodennäköisyyden kannalta.
Kuljetuksen aikana ympäristön lämpötila ei saa olla liian alhainen.
Normaalikuljetuksissa säiliöstä sallitaan vain hyvin pieni vuotovirtaus ympäristöön.
Esim. ANSI-standardin mukaan tiiviin säiliön suunnitteluperusteinen vuotovirtaus on
pienempi tai yhtäsuuri kuin 3,6-10 cm /h (ANSI N14.5 1987). IAEA:n vaatimusten
mukaisesti kuljetussäiliön tulee kestää normaalikuljetuksessa (IAEA 1990):

• vesisuihku tunnin ajan

• pudotus 0,3-1,2 m:n korkeudelta peräänantamattomalle alustalle

• säiliön painoon nähden viisinkertainen levykuorma

• tunkeumatesti, jossa 6 kg:n terästanko pudotetaan 1 m:n korkeudelta säiliön
sivuseinämää kohti.

Säiliön pintakontaminaatiosta (säiliön pinnalla mahdollisesti olevat radioaktiiviset
aineet) aiheutuva aktiivisuus saa olla enintään 4 Bq/cm ja eräille radionuklideille
0,4 Bq/cm2.

Poikkeustilanteiden varalta käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliön tulee täyttää
huomattavasti tiukemmat vaatimukset eli sen tulee kestää mm.:

• pudotus peräänantamattomalle alustalle seurauksiltaan epäedullisimmalla kohtaamis-
kulmalla 9 m:n korkeudelta

• pudotus halkaisijaltaan 0,15 m:n terästangon päälle 1 m:n korkeudelta

• tulipalon aiheuttama terminen ympäristö vähintään 30 minuutin ajan, kun liekkien
lämpötila on 800 °C

• upotus 200 m:n syvyyteen vähintään tunnin ajaksi.
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Poikkeustilanteisiin liittyvät testit pyrkivät kattamaan mahdollisten onnettomuus-
tilanteiden synnyttämät mekaaniset ja termiset kuormitukset, kuten törmäysten
aiheuttamat säiliöön kohdistuvat iskut ja palavia nesteitä kuljettavan ajoneuvon
tulipalon. Lisäksi on otettava huomioon, että todellisuudessa kohde ei ole
peräänantamaton. Yhdeksän metrin pudotuskokeessa kuljetussäiliö saavuttaa iskeyty-
mishetkellä lähes nopeuden 50 km/h, mikä käytännön onnettomuustilanteissakin on
mahdollinen törmäysnopeus toiseen ajoneuvoon tai esteeseen. Kuljetussäiliöissä olevan
käytetyn ydinpolttoaineen tulee kuljetuksen aikana pysyä kaikissa tilanteissa
alikriittisenä.

Kuljetuksen
normaaliolosuhteet

Vesisuihku 1 tunnin ajan

Onnettomuus-
olosuhteet

Pudotus 0,3 -1,2 m
korkeudelta (*)

Säiliön painoon nähden
viisinkertainen kuorma

Tunkeumatesti:
6 kg terästangon pudotus
1 m korkeudelta

Pudotus 9 m korkeudelta (*) Pudotus 1 m korkeudelta
erilaisilla kohtaamiskulmilla alustaan terästangon päälle

(•) Peräänantamattomalle alustalle

Tulipalo 800 Clämpötilass
30 min ajan

Kuva 1. Kansainvälisten säännösten mukaiset testit käytetyn ydinpolttoaineen
kuljetussäiliölle (Nuclear Recycling/Transport). Upotustestejä ei ole esitetty.
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4 KULJETUSJÄRJESTELYJEN KUVAUS

4.1 Kuljetussäiliöiden ominaisuudet ja rakenne

Käytettyä ydinpolttoainetta kuljetetaan määräysten mukaisesti erikoissäiliöissä, jotka
täyttävät luvussa 3 esitetyt vaatimukset. Olkiluodon ja Loviisan polttoaineniput ovat
geometrisilta mitoiltaan erilaisia ja niiden kuljettamiseen tarvitaan erilaiset säiliöt
(kuva 2) tai ainakin erilaiset säiliön sisällä käytettävät tukitelineet, ns. polttoainekori.
Tämän analyysin pohjana ovat olemassa olevat käytetyn polttoaineen siirto- ja
kuljetussäiliötyypit

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella polttoaineen siirtoihin laitosalueella käytetään
CASTOR-TVO-säiliötä, johon mahtuu 41 polttoainenippua (tässä analyysissa
oletuksena on kuitenkin 48 nippua/säiliö). Säiliön paino tyhjänä on 77 tonnia ja
kuljetuskunnossa noin 100 tonnia. Lieriömäinen säiliö on pituudeltaan 5,2 m ja
halkaisijaltaan 2,0 m.

Loviisan ydinvoimalaitoksen polttoainekuljetusten osalta käytetään tässä analyysissä
CASTOR-VVER 440/84 -tyypin säiliötä, johon mahtuu tyyppimerkinnän mukaisesti 84
poikkileikkaukseltaan kuusikulmion muotoista polttoainenippua booratusta teräksestä
valmistettujen polttoaine-elementtikanavien sisälle. Lämpöä hyvin johtavat alumiini-
levyt ovat polttoainepaikkojen välissä. Säiliön paino tyhjänä on noin 113 tonnia ja
kuljetuskunnossa noin 140 tonnia. Lieriömäinen säiliö on pituudeltaan noin 4,2 m ja
halkaisijaltaan 2,6 m. Säiliön ulkopinnalla on rivat, jotka tehostavat säiliön jäähdytystä.
CASTOR-kuljetussäiliöt valmistetaan tavallisesti kromi-nikkelillä ja molybdeenillä
seostetusta valuraudasta, jolloin niiden lujuusominaisuudet vastaavat teräksen lujuutta.

VVER-säiliön kansiosa muodostuu sisemmästä säteilysuojakannesta sekä ulommasta
kannesta. Kansien välissä olevaa tai kannen alapuolista tilaa voidaan tarvittaessa
havainnoida mittalaitteilla, jotta mahdolliset radioaktiivisten aineiden vuodot havaitaan.
Kannet kiinnitetään usealla pultilla ja kannen tiivisteenä käytetään uusittavaa
metallitiivistettä (esimerkiksi kultapäällysteistä metallitiivistettä), joka muokkautuu
kannen pultteja kiristettäessä.

Kuljetuksen ajaksi säiliön päätyihin voidaan asentaa iskunvaimentimet, ns.
absorbaattorit, joiden tehtävänä on mahdollisessa törmäystilanteessa ottaa vastaan
törmäysenergiaa ja vaimentaa törmäyksen aiheuttamaa iskua säiliön päätyyn
kohdistuvassa törmäyksessä.

Esimerkiksi ruotsalaisen SKB:n käyttämä kuljetussäiliö kestää jopa 4000 metrin
syvyiseen veteen upotuksen aiheuttaman ulkoisen paineen (400 bar eli 400-kertainen
ilmakehän paine), joka on kaksikymmentäkertainen turvallisuusmääräysten vaatimaan
paineeseen verrattuna. Turvallisuusmääräysten mukaan säiliön tulee selvitä tiiviinä 200
metrin syvyyteen uppoamisesta.
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CASTOR-TVO-säiliö CASTOR-VVER-säiliö

Polttoainenippu
ja kanava
Polttoainenippu

Kuva 2. Olkiluodon voimalaitoksella nykyisin käytettävä kuljetussäiliö (CASTOR-
TVO-säiliö: pituus 5,2 m, halkaisija 2,0 m ja seinämän vahvuus noin 0,35 m) ja
Loviisan voimalaitoksen käytetylle polttoaineelle soveltuva säiliötyyppi (CASTOR-
VVER-säiliö: pituus 4,2 m, halkaisija 2,6 m ja seinämän vahvuus noin 0,3 m).
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4.2 Kuljetusmuodot ja käytännön toimenpiteet

Kuljetuksissa voidaan käyttää seuraavia kuljetusmuotoja:

• maantiekuljetus

• rautatiekuljetus

• merikuljetus.

Maantiekuljetuksiin kannattaa käyttää kuorma-auton vetämää 13 akselista erikois-
kuljetuslavettia, jolloin kuljetuksen akselipaino saadaan teiden ja siltojen kantavuuksien
sallimiin rajoihin (Jakonen ym. 1998). Maantiekuljetukset tapahtuvat valvottuna
kuljetuksena, jolloin kuljetuksen mukana seuraa tarvittava saattuehenkilöstö: kuorma-
auton kuljettaja (tai kuorma-autojen kuljettajat), varoitusajoneuvojen kuljettajat,
poliisiajoneuvojen kuljettajat sekä tarvittavat muut henkilöt kuten säteilyvalvoja.
Miehistö ja saattue muodostavat kuljetushenkilöstön. Suurempien taajamien läpiajon
ajaksi tarvitaan liikenteen ohjaukseen neljä poliisipartiota. Polttoainetta kuljetettaessa
on saattueen mukana lisäksi yksi vartija jokaista ajoneuvoa kohden. Kuljetuksen
keskinopeus on pysähdystauot mukaanluettuna noin 35 km/h (Leskinen & Vihervuori
1996).

Ydinvoimalaitoksella polttoainenipuilla ladattu ja sen jälkeen suljettu kuljetussäiliö
siirretään nosturilla kuorma-auton lavetilla olevalle kuljetusalustalle. Säiliö kallistetaan
kuljetuksen ajaksi vaaka-asentoon ja säiliön päätyihin asennetaan törmäyssuojat. Säiliö
ja kuljetusalusta peitetään kuljetuksen ajaksi sääsuojalla. Kuorman purku tapahtuu
vastaavasti loppusijoituslaitoksen nosturilla. Kuljetussäiliöiden käsittelijät suorittavat
nämä reitin alku- ja loppupäässä tapahtuvat säiliöiden siirrot sekä tarvittaessa
vaihdettaessa reitillä kuljetusmuodosta toiseen.

Rautatiekuljetuksissa säiliöiden kuljettamiseen käytetään ns. syväkuormausvaunuja,
joiden kantavuus on riittävä yli 100 tonnin painoiselle kuljetussäiliölle. Aiemmin
Venäjälle suuntautuneissa käytetyn ydinpolttoaineen rautatiekuljetuksissa on sovellettu
mm. seuraavia erityisehtoja: kuljetussäiliöitä kuljettava juna ei saa kohdata vaarallisia
aineita kuljettavia vaunuja, tasoylikäytävien tulee olla vartioituja, junan nopeus saa olla
enintään 40 km/h. Tässä analyysissa otetaan pessimistisesti huomioon myös ne
mahdolliset tilanteet, joissa näiden erityisehtojen noudattaminen jostain syystä
epäonnistuisi. Analyysissa junan laskennallisena nopeutena taajaman ulkopuolella
käytetään 60 km/h ja taajama-alueella 30 km/h, koska juna joutuu hidastamaan
nopeuttaan taajamaa lähestyessään ja siellä liikkuessaan. Junan nopeuden laskiessa
väestölle aiheutuvat säteilyannokset kasvavat. Toisaalta junan nopeuden kasvaessa
kuljetusonnettomuuksien seuraukset pahenevat.

Kuljetussäiliöt siirretään maantiekuljetuksissa käytetyltä erikoislavetilta junan
syväkuormausvaunuun siltanosturin tai tunkkaustekniikan avulla. Junakuljetuksen
aikana säiliö on erikoisvaunun sisällä, kun vaunun luukut suljetaan lastauksen jälkeen.
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Käytettyä polttoainetta kuljettavan junan kokoonpano voi olla esimerkiksi
seuraavanlainen: veturi, kytkin- ja suojavaunu, kaksi saattovaunua, kaksi
kuljetusvaunua, kytkin- ja suojavaunu sekä konduktöörivaunu.

Meriteitse tapahtuvissa kuljetuksissa on tarkoituksenmukaista käyttää erityisesti
ydinmateriaalien kuljetusta varten suunniteltua alusta. Esimerkiksi Ruotsin kansallinen
ydinjätehuoltoyhtiö (Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB) on jo yli kymmenen
vuoden ajan kuljettanut käytettyä polttoainetta voimalaitoksilta keskitettyyn
välivarastoon (CLAB) M/S Sigyn -nimisellä erikoisaluksella (SKB 1997). M/S Sigyn
on yhdistetty roll on/roll off ja lift on/lift off -alus. Erikoisaluksella lämpötila
kuljetuksen aikana voidaan säätää sopivaksi sekä järjestää laivan osastointi
ydinmateriaalikuljetusten kannalta turvallisella tavalla. Meriteitse tapahtuvissa
kuljetuksissa yhdellä kuljetuskerralla on mahdollista kuljettaa suurempi polttoainemäärä
kuin maantie- tai rautatiekuljetuksissa. Käytettyä polttoainetta sisältävä lieriömäinen
säiliö kuljetetaan alukseen ja sieltä pois erikoisajoneuvon lavetilla.

4.3 Kuljetusreittien valintaperusteet

Analyysissa tarkastellaan LT-Konsulttien tekemän selvityksen mukaisia reittejä
(Jakonen ym. 1998). Selvityksessä on tarkasteltu polttoaineen mahdollisia
kuljetusreittejä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilta vaihtoehtoisilla paikoilla
sijaitsevaan loppusijoituslaitokseen. Loppusijoituslaitoksen paikkavaihtoehdot ovat
Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon Romuvaara, Loviisan Hästholmen sekä Äänekosken
Kivetty. Reittien valintaperusteita maantiekuljetusten osalta ovat:

- siltojen riittävä kantavuus ja alikulkukorkeus

- suurten taajamien välttäminen

- kuljetusreittien teiden on oltava riittävän hyviä (käytetään mahdollisuuksien mukaan
vain tielaitoksen ylläpitämää päätieverkkoa)

- kuljetusreitin on oltava mahdollisimman lyhyt.

Lähtökohtana on ollut, että merikuljetuksia lukuunottamatta tarkasteluun valitaan kaksi
reittiä kuljetusväliä ja pääkuljetusmuotoa kohden:

- teknis-taloudellinen eli lyhin reitti, sekä

- väestöä välttävä reitti.

Koska tietyillä reiteillä on painorajoitettuja siltoja, joita jouduttaisiin kuljetussäiliöiden
painon (100 t & 140 t) takia ylittämään myös valvottuna, on reitit luokiteltu myös
"sillat valvottuna" ja "sillat ilman valvontaa" -tyyppeihin. Mikäli silta ylitetään
valvottuna, ei sillalla ydinpolttoainekuljetuksen aikana sallita muuta liikennettä ja silta
ylitetään parhaan kantavuuden linjaa pitkin eli sillan keskiosalla ajaen.
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Rautatiekuljetusten osalta reittien valintaperusteita ovat lisäksi junakuljetusten
toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisen reitin valinta sekä riittävän hyvät tiet ja
sillat siirtokuljetusreiteillä.

Kullekin kuljetukselle on tehdyssä selvityksessä etsitty enintään kaksi vaihtoehtoista
reittiä. Reitin valinta ja kuljetuksen ehdot määritettiin samoin kuin olisi tehty vastaavan
painoisen erikoiskuljetuksen kuljetuslupaa haettaessa, kuten esimerkiksi betoni-
elementti- ja muuntajakuljetusten tapauksessa on tapana menetellä.

4.4 Kuljetusreitit

Reitit voidaan jakaa teknistaloudellisiin (lyhin mahdollinen reitti) sekä väestöä
välttäviin reitteihin (Jakonen ym. 1998). Reiteillä olevien siltojen kantavuuden
perusteella määräytyvät valvotut ja valvomattomat 100 t:n ja 140 t:n säiliöiden reitit.
Reitit suuntautuvat Olkiluodosta Hästholmeniin, Olkiluodosta Kivettyyn, Olkiluodosta
Romuvaaraan sekä Hästholmenista Olkiluotoon, Hästholmenista Kivettyyn ja
Hästholmenista Romuvaaraan. Tarkastellut reitit ovat maantie-, rautatie- tai
merireittejä, tai näiden yhdistelmiä. Jokainen tarkasteltu reitti on säteilyannoslaskelmia
varten jaettu asukastiheyden ja/tai tien tyypin perusteella tasalaatuisiin jaksoihin.
Kaiken kaikkiaan analysoituja tiejaksoja koko reittiverkossa on lähes 400, osalla
reiteistä on päällekkäisiä jaksoja.

Valintaperusteet täyttävistä kuljetusreiteistä on muodostettu vertailua varten
vaihtoehtoiset reitit. Tarkasteltavaksi valitut reitit perustuvat maantie-, rautatie- ja
merireittien verkkoon (kuvat 3 & 4). Pelkistettynä, vain reittien päätepisteet
ilmoitettuna, kuljetusreitit ovat:

- Olkiluoto-Hästholmen

- Olkiluoto-Kivetty

- Olkiluoto-Romuvaara

- Hästholmen-Olkiluoto (lähes samat reitit kuin Olkiluoto-Hästholmen, kuljetus
päinvastaiseen suuntaan)

- Hästholmen-Kivetty

- Hästholmen-Romuvaara

Tässä tutkimuksessa reittiverkosta poimitut tarkasteltavat kuljetusreitit on käsittelyn
yhdenmukaistamiseksi merkitty tunnuksin TRI, TR2, ..., TR40. Reitit on kuvattu
liitteessä 2. Reitit on yksiselitteisesti esitetty reittiselvityksessä (Jakonen ym. 1998).
Yksi reitti vaihtoehto on esitetty kuvassa 5.
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Maantteiaksoim pttuudat (km)
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Kuva 3. Vaihtoehtoisten maantiekuljetusreittien muodostama verkko.
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Valtatie

Kantatie

Seututie

Rautatie

Meriväylä

Kuva 4. Vaihtoehtoisten rautatiekuljetusreittien ja merireittien muodostama verkko
(Jakonen ym. 1998).
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Castor-TVO-säiliön (1001) kuljetuksen teknistaloudellinen reitti Olkiluodosta Romuvaaraan
Kuormakaavio T8, aksclipainoluokka 9,6 -11,01, tierckistcrin alikulkukorkeus väh. 3,90 m, sillat eivät valvottuja
Reitin pituus 856 km

5. mahdollinen kuljetusreitti maanteitse (Jakonen ym. 1998).
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5 ANALYYSIMENETELMIEN PERIAATTEET

Tässä tutkimuksessa polttoainekuljetuksen oletetaan sujuvan yleensä suunnitellulla
tavalla ilman merkittäviä pysähdyksiä esimerkiksi teknisen vian takia. Onnettomuus-
tilanteisiin joutuminen on hyvin epätodennäköistä. Riskianalyysia tehtäessä pienellä
todennäköisyydellä esiintyviä potentiaalisia haittatilanteita, törmäysonnettomuuksia
yms., ei kuitenkaan voida sulkea tarkastelun ulkopuolelle. Analyysin kattavuuden takia
mallinnusmenetelmän tulee olla sellainen, että normaalikuljetukset sekä poikkeuksel-
liset häiriö- ja onnettomuustapaukset sisältyvät tarkastelun piiriin (kuva 6).
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Kuva 6. Riskianalyysin vaiheet (Lange ym. 1992).
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5.1 Normaalikuljetukset

Normaalikuljetusten analyysin tapauksessa kuljetusastian oletetaan kuljetusvaatimusten
mukaisesti pysyvän ehjänä eikä radioaktiivisia aineita vapaudu kuljetusastiasta
ympäristöön. Tällöin analysoidaan kuljetuksen aikana kuljetushenkilöstölle sekä
kuljetusreitin varrella olevalle väestölle aiheutuva ulkoinen efektiivinen säteilyannos
sekä vastaava terveysriski. Säteilyannos aiheutuu kuljetussäiliön seinämän läpi tulevasta
gamma- ja neutronisäteilystä, sillä alfa- ja beetasäteily eivät läpäise seinämää. Säiliön
ulkopuolella olevassa ilmassa fotonit ja neutronit etenevät varsin pitkälle, tosin
etäisyyden kasvaessa niidenkin energia vaimenee ja määrä vähenee. Lisäksi fotoni- ja
neutronivuo vaimenevat kääntäen verrannollisena etäisyyden neliöön.

5.2 Häiriö- ja onnettomuustilanteet

Häiriötapauksessa kuljetus voi esimerkiksi keskeytyä epätavallisesta syystä, kuten
kuljetuskalustossa ilmenevän odottamattoman teknisen vian takia. Kuljetusreitillä
muussa liikenteessä tapahtunut onnettomuus voi myös ruuhkauttaa liikenteen ja tukkia
tilapäisesti reitin. Häiriötapauksessa säiliön lähiympäristöön oletetaan kerääntyvän
ihmisiä, jotka altistuvat säiliöstä tulevalle säteilylle. Kuljetussäiliö pysyy
häiriötapauksessa ehjänä, koska siihen ei kohdistu mitään poikkeavaa mekaanista tai
termistä kuormitusta.

Onnettomuustapauksissa kuljetussäiliön voidaan olettaa menettävän alkuperäisen
tiiveytensä, säiliön sisällä olevien polttoainenippujen vaurioituvan ja tietyn osan säiliön
sisältämistä radioaktiivisista aineista vapautuvan ympäristöön (kuva 7). Säiliön sisällä
olevat polttoaineniput voivat aiheuttaa suoraa säteilyaltistusta, mikäli kuljetussäiliöön
muodostuisi esim. halkeama tai reikä. Kuljetusastian huolellinen suunnittelu ja
valmistus sekä laadunvarmistus takaavat sen, että tällaisten tilanteiden todennäköisyys
jää erittäin pieneksi. Onnettomuustapausten osalta analysoidaan radioaktiivisten
aineiden leviämistä säiliön (onnettomuuspaikan) lähialueen ilmassa, laskeuman
suuruutta sekä aiheutuvia ulkoisia ja sisäisiä efektiivisiä säteilyannoksia
vaikutusalueella olevalle väestölle. Oletettujen onnettomuuksien mahdollisia alkusyitä
ovat törmäystilanteet (kiinteään esteeseen tai toiseen ajoneuvoon), ulkoiset tekijät
(terroriteko, lentokoneen iskeytyminen kuljetussäiliöön, salamanisku kuljetussäiliöön
tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan räjähtävään materiaaliin), palotilanteet
(törmäys palavia nesteitä kuljettavaan ajoneuvoon, laivapalot) yms. Edellä luetelluista
onnettomuuksien alkusyistä vain vakavimmat voisivat johtaa kuljetussäiliön
vioittumiseen ja radioaktiivisten aineiden vapautumiseen säiliöstä ympäristöön.
Määräysten mukaan kuljetettaessa kuljetussäiliö on suunniteltu kestämään vioittumatta
kaikki tavanomaiset kuljetusonnettomuudet.



23

r •
i
i
i

KULJETUS-
ONNETTOMUUS

säteilysuojauksen
menetys

ulkoinen
säteilyaltistus

säiliön
läheisyydessä

laskeuma

; ravinto;

polttoainesauvojen
vaurioituminen

ja säiliön tiiveyden
menetys

mahdollinen
tulipalo

radioaktiivisten
aineiden vapautuminen
säiliöstä ympäristöön

alkupitoisuus
ilmassa

ulkoinen säteilyaltistus
maaperästä (lyhyellä (1 kk),
keskipitkällä (1 v) ja pitkällä

ajanjaksolla (50 v))

leviäminen
ilmassa

sisäinen säteilyaltistus
hengityksen kautta

ulkoinen
säteilyaltistus

pilvestä

kokonaisannos
yksilölle

Kuva 7. Onnettomuustapausten analyysivaiheet.
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6 ANALYYSIN LÄHTÖTIEDOT

6.1 Kuljetettavat polttoainemäärät ja kuljetusten tiheydet

Kuljetettavat polttoainemäärät perustuvat nykyisten ydinvoimalaitosten oletettuihin
40 vuoden ja 60 vuoden käytön aikana kertyviin loppusijoitettaviin polttoainemääriin.
Näiden käyttöikää koskevien skenaarioiden mukaan käytettyä polttoainetta kertyisi
40 vuodessa enintään noin 1840 tU TVO:n Olkiluodon laitokselta ja 860 tU Fortumin
Loviisan laitokselta sekä 60 vuodessa vastaavasti enintään noin 2700 ja 1300 tU.
Vuosittain loppusijoituslaitokselle kuljetettaisiin keskimäärin noin 110 tU ja enintään
noin 250 tU. Näiden kokonaismäärien, polttoaineen vuosittaisen kapselointikapasiteetin
ja kuljetussäiliöiden kapasiteettien perusteella Posiva on arvioinut tarvittavat kuljetusten
määrät vuotta kohden sekä kuljetusten kokonaismäärät ydinvoimalaitoksilta (taulukot 1
& 2). Tarkastelussa on lisäksi otettu huomioon erilaiset variaatiot yhdellä
kuTjetuskerralla vietävien säiliöiden lukumäärässä.

Polttoaineen sisältämien nuklidien aktiivisuudet säteilytetylle Olkiluodon ja Loviisan
polttoaineelle perustuvat ORIGEN-ohjelmalla tehtyihin laskelmiin (Anttila 1992
&1995). Radionuklidien määrät vastaavat ajanhetkeä, jolloin reaktorissa ladattuna ollut
ja sieltä poistettu polttoaine on ehtinyt jäähtyä 20 vuoden ajan (Fortumin ja TVO:n
polttoaine-elementtien tyypit on esitetty kuvassa 8). Tätä lyhyemmän aikaa jäähtyneenä
ollutta polttoainetta ei aiota kuljettaa loppusijoituslaitokseen. Täten lyhytikäisten
nuklidien (puoliintumisaika alle vuoden) aktiivisuudet ovat ehtineet vähentyä
merkityksettömän pieniksi. Polttoaineen kuljetusten ympäristövaikutusten kannalta
merkittävien nuklidien määrät on esitetty taulukoissa 3 ja 4 uraanitonnia kohden
(Bq/tU) sekä säiliöissä kerralla olevat nuklidien aktiivisuuksien kokonaismäärät
(Bq/säiliö, Olkiluodon säiliön tapauksessa Bq/8,5 tU ja Loviisan säiliön tapauksessa
Bq/10 tU). Nykyisten laitosten uudistamisessa toteutetun tehonkorotuksen vaikutus
polttoaineeseen kertyvien radionuklidien määrään on Olkiluodon polttoaineen osalta
otettu suoraan verrannollisena lisäyksenä huomioon. Suora tehotasokorjaus yliarvioi
radioaktiivisten aineiden määriä. Loviisan polttoaineen osalta taulukon 4 nuklidimäärät
on laskettu tehotiheydelle, joka vastaa korotettua tehotasoa.
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Kuva 8. Fortumin (vas.)ja TVO.npolttoaine-elementit.
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Taulukko 1. Kuljetusten määrä ja tiheys säiliöiden lukumäärän funktiona, kun
voimalaitosten oletetaan toimivan 40 vuotta. Polttoainetta oletetaan kuljetettavan
kunakin vuonna vain toiselta voimalaitokselta.

CASTOR-TVO-säiliö (kokonaispaino 1001)

Polttoainenippuja (40 vuoden käyttö)

Kuljetussäiliöllistä (48 nippua/säiliö)*

Kapselointiaika (noin 60 kapselia/vuosi)

Kuljetuksia vuodessa 1 :llä säiliöllä

2:11a säiliöllä

3:11a säiliöllä

4:llä säiliöllä

Olkiluodosta

10462 nippua

218 kpl

14 vuotta

16 kpl

8 kpl

5 kpl

4 kpl

CASTOR-VVER-440/84 säiliö (kokonaispaino 1401)

Polttoainenippuja (40 vuoden käyttö)

Kuljetussäiliöllistä (84 nippua/säiliö)

Kapselointiaika (noin 60 kapselia/vuosi)

Kuljetuksia vuodessa 1 :llä säiliöllä

2:11a säiliöllä

3:11a säiliöllä

4:llä säiliöllä

Hästholmenista

6310 nippua

132 kpl

9 vuotta

15 kpl

8 kpl

5 kpl

4 kpl

Hästholmenista

6310 nippua

76 kpl

9 vuotta

9 kpl

5 kpl

3 kpl

3 kpl

Maantiekuljetuksina tarkastellaan kuljetukset yhdellä ja kahdella säiliöllä. Rautatie- ja
merikuljetuksina tarkastellaan kuljetukset kahdella ja neljällä säiliöllä.

*) Tässä analyysissä oletetaan CASTOR-TVO-säiliöön mahtuvan 41 nipun sijasta 48 nippua (säiliön
niput riittävät täyttämään neljä loppusijoituskapselia, 4 kapselia • 12 nippua/kapseli = 48 nippua.)
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Taulukko 2. Kuljetusten määrä ja tiheys säiliöiden lukumäärän funktiona, kun
voimalaitosten oletetaan toimivan 60 vuotta. Polttoainetta oletetaan kuljetettavan
kunakin vuonna vain toiselta voimalaitokselta.

CASTOR-TVO-säiliö (kokonaispaino 1001)

Polttoainenippuja (60 vuoden käyttö)

Kuljetussaihöllistä (48 nippua/säiliö)*

Kapselointiaika (noin 50 kapselia/vuosi)

Kuljetuksia vuodessa 1 :llä säiliöllä

2:11a säiliöllä

3:11a säiliöllä

4:llä säiliöllä

Olkiluodosta

15312 nippua

319 kpl

26 vuotta

13 kpl

7 kpl

5 kpl

4 kpl

CASTOR-WER-440/84 säiliö (kokonaispaino 1401)

Polttoainenippuja (60 vuoden käyttö)

Kuljetussäiliöllistä (84 nippua/säiliö)

Kapselointiaika (noin 50 kapselia/vuosi)

Kuljetuksia vuodessa 1 :llä säiliöllä

2:11a säiliöllä

3:11a säiliöllä

4:llä säiliöllä

Hästholmenista

10872 nippua

227 kpl

18 vuotta

13 kpl

7 kpl

5 kpl

4 kpl

Hästholmenista

10872 nippua

130 kpl

18 vuotta

8 kpl

4 kpl

3 kpl

2 kpl

Maantiekuljetuksina tarkastellaan kuljetukset yhdellä ja kahdella säiliöllä. Rautatie- ja merikuljetuksina
tarkastellaan kuljetukset kahdella ja neljällä säiliöllä.

*) Tässä analyysissä oletetaan CASTOR-TVO-säiliöön mahtuvan 41 nipun sijasta 48 nippua (säiliön
niput riittävät täyttämään neljä loppusijoituskapselia, 4 kapselia 12 nippua/kapseli = 48 nippua.)
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Taulukko 3. Olkiluoto-tyyppinen kuljetussäiliö (CASTOR-TVO). Polttoaineen
sisältämien, ympäristövaikutusten kannalta merkittävien nuklidien enimmäis-
aktiivisuudet (Bq/tU ja Bq/säiliö). Poistopalama 45 MWd/kgU, säteilytyslaskuissa
käytetty tehotiheys 24,3 MWAU, väkevöinti 3,8 % (Anttila 1992). Aktiivisuudet on
interpoloitu 20 vuoden jäähtymisajalle raportissa annetuista arvoista. Lisäksi
inventaareja esitettäessä on otettu lineaarisesti huomioon 16 %:n tehonkorotus.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Sr-90

Ru-106

Ce-144

Pm-147

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-241

Cm-244

T% (vuosi)

12,28

10,72

1,6-107

2,062

30,17

28,6

1,009

0,779

2,623

87,75

24131

6537

14,4

432,2

18,11

Bq/tU

8,56-1012

1,34-1014

1,84-109

1,36-1013

3,72-1015

2,45-1015

2,42-1010

6,73-108

2,09101 3

2,59-1014

1.67-1013

2,78-1013

2,74-1015

1,37-1014

1,79-1014

Bq/saiho

7,3M013

1.14-1015

l,571010

1.16-1014

3,181016

2,09-1016

2,07- 10n

5,75-109

1.791014

2,2M015

1,43-1014

2,37-1014

2,341016

l,171015

1,53-1O15

CASTOR-TVO-säiliö: 48 nippua/säiliö (todellisuudessa 41
nippua/säiliö)

180 kgU/nippu, yhteensä 8,5 tU/säiliö
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Taulukko 4. Loviisa-tyyppinen kuljetussäiliö (CASTOR- WER-440/84). Polttoaineen
sisältämien, ympäristövaikutusten kannalta merkittävien nuklidien enimmäis-
aktiivisuudet (Bq/tUja Bq/säiliö). Poistopalama 42 MWaVkgU, tehotiheys 42,9 MW/tU,
väkevöinti 3,6 % (Anttila 1995 & 1992). Aktiivisuudet interpoloitu 20 vuoden
jäähtymisajalle raportissa annetuista arvoista. Käytetty tehotiheys vastaa likimain 9 %
tehonkorotuksen mukaista keskimääräistä tehotiheyttä 40 MW/tU.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Sr-90

Ru-106

Ce-144

Pm-147

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-241

Cm-244

Tw (vuosi)

12,28

10,72

1,6 107

2,062

30,17

28,6

1,009

0,779

2,623

87,75

24131

6537

14,4

432,2

18,11

Bq/tU

8.511012

l,181014

1,50-109

U5-1013

3,08-1015

2,05-1015

2,091010*

5,80-108*

2,54-1013

1.56-1014

1,5010°

2,3M013

2,331015

1.19-1014

9,90-1013

Bq/saiho

8,58-1013

l,181015

1.51-1010

1.16-1014

3.101016

2,06-1016

2,1MOH

5,85109

2,56-1014

1.57-1015

1.51-1014

2,33-1014

2.35-1016

1.20-1015

9,98-1014

*; (Anttila 1992)

CASTOR-VVER-440/84-säiliö: 84 nippua/säiliö, 120 kgU/nippu

yhteensä 10 tU/säiliö
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6.2 Kuljetusreitteihin liittyvät tiedot

6.2.1 Kuljetusmatkojen pituudet

Kuljetusmatkojen pituudet eri reiteillä perustuvat reittiselvitykseen (Jakonen ym. 1998).
Analysoitavat reitit on jaksotettu asukastiheyden perusteella tarkoituksenmukaisiin eli
asukastiheyden suhteen tasalaatuisiin jaksoihin, joiden pituudet on saatu reittiselvi-
tyksestä.

6.2.2 Onnettomuustiheydet reiteillä

Onnettomuustiheydet tutkimuksessa tarkastelluilla reiteillä vastaavat nykyistä maantie-
ja rautatieliikenteen onnettomuustilastoa. Tätä tutkimusta varten maantieliikenteen
onnettomuustiheydet on alihankintatyönä selvittänyt Leif Beilinson VTT Yhdyskunta-
tekniikasta ja Risto Pitkänen ANSERI-Konsulteista on koonnut rautatieliikenteen
onnettomuustiheyden arvioinnissa käytetyn aineiston. Merikuljetusten onnettomuus-
tiheydet on johdettu viitteestä (Watabe ym. 1998).

6.2.3 Väestötiheydet reittien varrella sekä pysähdykset

Väestötiheydet reittien varrella perustuvat reittiselvitykseen (Jakonen ym. 1998).
Väestötiheydet on kerätty neliökilometrin tarkkuudella. Arvot on esitetty neliö-
kilometriruutujen keskipisteessä. Taajamien kohdalta väestötiheydet on kartoitettu
kattavammin tiheästi asutetun alueen osalta. Kuvassa 9 on esitetty esimerkiksi Porin
kaupungin alueen väestötiheys karttapohjalla. Koska taajamat ovat tiheämmin asuttuja
kuin maaseutu, normaalikuljetusten vähäinen ulkoinen suora säteily ja vakaviin
onnettomuustilanteisiin liittyvä mahdollinen radioaktiivisten aineiden leviäminen
kuljetussäiliöstä aiheuttaa taajamassa suhteellisesti suuremman väestön säteilyannoksen
ja riskin kuin maaseudulla. Taajamien väestötiheystietojen (tai väestötiheysluokkien)
käyttö säteilyannoslaskelmien lähtötietoina havainnollistaa vakavimmista oletetuista
onnettomuuksista aiheutuvaa suurinta riskiä väestölle.

Polttoainekuljetuksen kohtaavan liikenteen säteilyaltistusta arvioidaan laskentamallissa
tien tyypin perusteella. Reitin kulkiessa kaupunkialueella altistusetäisyys kohtaavaan
liikenteeseen on pienempi kuin maaseutualueella, jossa kuljetus voi edetä
moottoritietyyppisiä väyliä pitkin. Merireittien osalta kohtaavan liikenteen määrä on
pieni ja altistusetäisyys muodostuu suureksi.

Polttoainekuljetus joutuu reitillä edetessään jonkin verran pysähtelemään muusta liiken-
teestä johtuen sekä kuljetushenkilöstön virkistäytymistä varten. Maantiekuljetuksen
osalta pysähtelyn on maaseudulla oletettu olevan puoli tuntia ja taajamissa yksi tunti
sataa kuljettua kilometriä kohden. Rautatiekuljetuksen osalta pysähtelyn on maaseudulla
oletettu olevan 1/10 tunti ja taajamissa puoli tuntia sataa kuljettua kilometriä kohden.
Merikuljetuksen osalta pysähtelyn on oletettu olevan 1/10 tunti sataa kilometriä kohden.
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Maantiejaksojen pituudet (km) Porin taajama-alueella

Asukkaita neliökilometrillä (ruudun keskipisteet)

\

\

1:100 000 LT-XONSULTIT OY VTTMTIEJAKSOPori.WOn 010698/JJ

9. Väestötiheys Porin alueella. Kuvassa rasteroitu alue esittää taajama-
aluetta, jota reunustaa yhtenäinen viiva.
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6.2.4 Onnettomuustodennäköisyyksien arviointimenetelmät

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliöiden (KPA-säiliöiden) suuren painon takia ne
joudutaan kuljettamaan erikoiskuljetuksina. Jo kuljetukseen käytettävän kaluston
(syväkuormausvaunu tai erikoiskuljetuslavetti) kulkuominaisuuksien takia kuljetusnopeutta
joudutaan rajoittamaan. Lisäksi rautateillä käytetään erikoisjunaa ja maanteillä kulje-
tusajoneuvoa seuraa saattue. Nämä tekijät pienentävät kuljetusonnettomuuksien
todennäköisyyttä tavallisiin tavarajuna- ja kuorma-autokuljetuksiin verrattuna. Lisäksi
kuljetuksille saatetaan antaa muita kuljetusturvallisuutta lisääviä erityismääräyksiä.

Erikoiskuljetuksille on sattunut hyvin vähän onnettomuuksia kuljetusten pienen määrän,
alemman kuljetusnopeuden ja turvajärjestelyjen ansiosta. Onnettomuustodennäköisyyttä
arvioitaessa käytetään seuraavassa tavarajuna- ja kuorma-autoliikenteen onnettomuus-
aineistoa sellaisenaan ottamatta huomioon edellä kuvattuja onnettomuusmahdollisuutta
pienentäviä tekijöitä. Tehty oletus on pessimistinen eli se kasvattaa onnettomuustoden-
näköisyyksiä. Oletusta voidaan myös perustella sillä, että todennäköisyyksiä ei missään
tapauksessa aliarvioida, vaikka kuljetuksille asetettuja erityisehtoja ei jostain syystä
voitaisikaan noudattaa. Kun rautatie- ja maantiekuljetusten riski on arvioitu samasta
lähtökohdasta, ne ovat tästä pessimistisestä olettamuksesta huolimatta keskenään vertailu-
kelpoisia.

6.2.4.1 Maantiekuljetukset

Käytetyn polttoaineen maantiekuljetusten onnettomuustodennäköisyyden arvioinnissa käy-
tettiin hyväksi vuosien 1988-1997 tieliikenteen onnettomuusaineistoa (poliisin tietoon
tulleet henkilövahinkoon johtaneet eli neva-onnettomuudet), tielaitoksen tilastoja vuoden
1997 liikennesuoritteista ja heva-onnettomuuksista yleisillä teillä sekä Liikennevakuutus-
keskuksen tilastoja tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista
ajalla 1993-97.

9

Kuorma-autojen liikennesuorite yleisillä teillä vuonna 1997 oli 2,4-10 km. Yleisillä teillä
sattui 376 neva-onnettomuutta, joissa oh' osallisena kuorma-auto. Näistä eläin-
onnettomuuksia (toinen osapuoli hirvi tai muu eläin) oli 4 ja kevyen liikenteen
onnettomuuksia (toinen osapuoli jalankulkija, polkupyörä tai mopedi) 46. Kun eläin- ja
kevyen liikenteen onnettomuudet jätetään pois, henkilövahinkoon johtaneita kuorma-auto-
onnettomuuksia sattui 326.

Kuorma-autojen heva-onnettomuuksista 54 eli 17 % oh' yksittäisonnettomuuksia, joissa ei
ollut muita osapuolia. Lopuissa 272 onnettomuudessa oli kaksi tai useampia osapuolia.
Onnettomuuksia, joissa oh' osallisena kaksi kuorma-autoa, sattui 14 eli 4 % kaikista kuorma-
autojen heva-onnettomuuksista. Heva-onnettomuuksissa oh osallisina kaikkiaan 340
kuorma-autoa.

Näiden tietojen perusteella saadaan kuorma-auton riskiksi joutua yleisellä tiellä
henkilövahinkoon johtavaan

9 -7

- onnettomuuteen 340/2,410 km = 1,4-10 /km
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9 -8

- yksittäisonnettomuuteen 54/2,410 km = 2,210 /km

- kahden kuorma-auton (ja mahdollisesti vielä muiden osapuolten) väliseen onnetto-
muuteen 214/2,410 km=l,210"8/km.

Raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autojen sekä erikoisajoneuvojen) heva-
onnettomuuksien lukumäärä vuosina 1993-97 (ilman eläin- ja kevyen liikenteen
onnettomuuksia) luokiteltuna osallisina olleiden raskaiden ajoneuvojen määrän perusteella
on seuraava:

- yksi raskas ajoneuvo, 1808 onnettomuutta, 92 %

- kaksi raskasta ajoneuvoa, 145 onnettomuutta, 7 %

- kolme raskasta ajoneuvoa, 4 onnettomuutta, 0,2 %.

Vuonna 1997 henkilövahinkoon johtaneista 54:stä kuorma-autojen yksittäisonnettomuudesta
aiheutui 2 kuolemantapausta. Liikennevakuutuskeskuksen tilastojen mukaan kuolemaan
johtaneita kuorma-autojen yksittäisonnettomuuksia oli vuosina 1988-97 kaikkiaan 27. Tästä
aineistosta voidaan poimia tapaukset, joissa tuhoisimmat vauriot aiheutti ajoradan
ulkopuolinen peräänantamaton este. Yhdessä onnettomuudessa tällaiseksi esteeksi on
luokiteltu siltapilari, silta tai tuki ja kahdessa kivi tai kallioleikkaus. Todennäköisyys, että
kuorma-auto joutuu yksittäisonnettomuuteen, jossa tuhoisimmat vauriot aiheuttaa ajoradan
ulkopuolinen peräänantamaton este, on siten 3/(10-2,4-10 km) = 1,2-10 /km.

KPA-säiliötä kuljettava kuorma-auto voi törmätä palavia nesteitä kuljettavaan säiliöautoon.
Ehdollinen todennäköisyys sille, että KPA-säiliö joutuu törmäyksen seurauksena
säiliöautosta valuvan nesteen liekkien ympäröimäksi vähintään 30 minuutin ajaksi, on
kuitenkin varsin pieni.

Säiliöauto-onnettomuuksia, joissa auto suistuu tieltä ja nestettä vuotaa maahan, sattui useita
joka vuosi. Tiettävästi vain kerran säiliöauton kuorma on syttynyt palamaan liikenneonnetto-
muudessa. Tämä tapahtui vuonna 1993 lähellä Riihimäkeä, kun täysperävaunullinen
säiliöauto suistui tieltä ja kaatui. Auton kuormana oli 38 m bensiiniä ja 4 m dieselöljyä
(Paajanen 1993).

Palavan bensiinilammikon pinnan alenemisnopeus on 3-5 mm/min. Tästä seuraa, että 30
minuutissa nestettä palaa 0,10-0,15 m /m . Täysperävaunullisen säiliöauton 40-50 m :n
kuorma palaa tässä ajassa, jos lammikon ala on 250-550 m . Vastaava lammikon halkaisija
on 18-26 m. Lammikko on niin suuri, että sen liekit pystyvät ympäröimään KPA-säiliön.
Kuitenkin vuotava neste yleensä valuu ojiin eikä muodosta tielle suurta lammikkoa.

Liikenneministeriö selvittää vaarallisten aineiden maantiekuljetusten määrät ja reitit joka
viides vuosi. Viimeisin selvitys on vuodelta 1992 (LM 1995). Tuolloin palavia nesteitä
kuljettaneiden autojen kuljetussuorite oli 0.95-10 tonnikilometriä. Samana vuonna kaikkien
kuorma-autojen kuljetussuorite oli 22,9-10 tonnikilometriä. Säiliöautojen kuljetussuorite oli
siten 4,2 % kaikkien kuorma-autojen kuljetussuoritteesta.
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Kokonaismäärästä 7,7 miljoonaa tonnia 2,1 miljoonaa tonnia eli 27 % oli erittäin helposti
syttyviä nesteitä (pääasiassa bensiiniä). Koska säiliöautojen säiliöt on jaettu osastoihin, ne
kuljettavat usein useampaa kuin kahta tuotetta (yleensä bensiiniä ja dieselöljyä). Bensiiniä
kuljettavien säiliöautojen osuus liikennesuoritteesta on siten suurempi kuin em. 27 %.

Palavia nesteitä kuljetetaan käytännöllisesti katsoen kaikilla yleisillä teillä. Niitä kuljettavien
säiliöautojen osuus on keskimääräistä suurempi Porvoon ja Naantalin öljynjalostamojen
sekä rannikoilla olevien polttonesteiden jakeluvarastojen läheisillä teillä. Koska KPA-kul-
jetukset eivät juurikaan liiku näillä teillä, säiliöautojen osuudelle kuorma-autoista voidaan
käyttää koko maan keskiarvoa.

Todennäköisyys, että KPA-säiliötä kuljettava auto törmää palavaa nestettä kuljettavaan
säiliöautoon, on siten kahden kuorma-auton törmäyksen riski kerrottuna ehdollisella
todennäköisyydellä, että toinen osapuoli on säiliöauto (säiliöautojen keskimääräinen kuorma
oletetaan yhtä suureksi kuin muiden kuorma-autojen, jolloin liikennesuoritteiden suhde on
sama kuin kuljetussuoritteiden suhde): 0,0421,210" /km=510" /km.

Kuljetusreittien heva-onnettomuuksien määrä arvioitiin TARVA-ohjelmalla, joka käyttää
tielaitoksen tierekisterin vuoden 1997 liikennetietoja sekä poliisin tietoon tulleita vuosina
1993-97 sattuneita neva-onnettomuuksia. TARVA-ohjelma tasoittaa tiekohtaisten onnetto-
muusmäärien pienistä arvoista johtuvat onnettomuustaajuuden satunnaisvaihtelut. TARVA-
ohjelmalla ei voi arvioida kuorma-autojen onnettomuustaajuutta, vaan ainoastaan kaikkien
autojen heva-onnettomuuksien taajuus. Seuraavassa tämä arvioidaan ilman eläin- ja kevyen
liikenteen onnettomuuksia.

Kaikkien autojen liikennesuorite yleisillä teillä vuonna 1997 oli 2,8-10 km. Yleisillä teillä
sattui 3171 neva-onnettomuutta, joissa oli osallisena auto. Näistä eläinonnettomuuksia oli
169 ja kevyen liikenteen onnettomuuksia 635. Kun eläin- ja kevyen liikenteen on-
nettomuudet jätetään pois, henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattui 2367. Näiden
onnettomuuksien taajuus on 2367/2,8-10 km = 8,4-10 /km.

Kuljetusreittikohtainen kuorma-autojen erilaisten onnettomuuksien taajuus voidaan arvioida
koko maan aineiston avulla kertomalla TARVA-ohjelman antama kaikkien autojen
onnettomuustaajuus kyseisten kuorma-auto-onnettomuuksien taajuuksien ja henkilöva-
hinkoon johtaneiden onnettomuuksien taajuuksien suhteilla. Suhteet ovat:

-7 -8

- kuorma-auto-onnettomuus 1,410/8,4-10 =1,67

-8 -8

- kuorma-auton yksittäisonnettomuus 2,210" /8,4-10" = 0,26

- törmäys ajoradan ulkopuoliseen peräänantamattomaan esteeseen
1,21O"1O/8,41O"8 = 1,41O"3

- kahden kuorma-auton (ja mahdollisesti vielä muiden osapuolten) välinen onnettomuus

1,2-10"8/8,410"8 = 0,14

- törmäys palavaa nestettä kuljettavaan säiliöautoon 510 /8,410 =6,010 .
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Reittien yksityiskohtaiset kuvaukset saatiin LT-Konsulteilta selvitykseen (Jakonen 1998)
liittyen. Tierekisterissä olevan tien verkollinen asema -parametrin perusteella jokainen reitti
jaettiin taajamaosuuteen ja taajamien ulkopuoliseen osuuteen. Jos parametrin arvo oli 0,
reitin osa katsottiin taajaman ulkopuoliseksi tieksi. Jos arvo oli nollasta poikkeava, reitin osa
katsottiin taajamatieksi. Lisäksi reitit jaettiin osiin tienumeroiden perusteella.

Eräisiin reitteihin sisältyi tieosuuksia, joiden tierekisteriosoitteet olivat muuttuneet tai joita ei
ollut rekisterissä. Näille osuuksille annettiin muun reitin keskimääräinen liikennemäärä ja
onnettomuustaajuus. Näin saadut reittien keskimääräiset henkilövahinkoihin johtavien
onnettomuuksien taajuudet (kaikki autot, ilman eläinten ja kevyen liikenteen kanssa sattuvia
onnettomuuksia) on esitetty taulukossa 5.

Taulukosta 5 voidaan todeta, että kaikkien reittien onnettomuustaajuuden keskiarvo
0,87-10 /km on vain 3 % suurempi kuin koko maan keskimääräinen onnettomuustaajuus
0,84-10 /km. Onnettomuustaajuuden vaihtelut eri reittien välillä ovat myös pienet: hajonta
on 7 % keskiarvosta. Onnettomuustaajuus reittien taajamaosuuksilla on keskimäärin
1,1310 /km, mikä on 30 % suurempi kuin reiteillä keskimäärin ja 34 % suurempi kuin taa-
jamien ulkopuolisilla reittiosuuksilla. Taajamaosuuksien onnettomuustaajuudet vaihtelevat
selvästi enemmän kuin reittien keskimäärin: hajonta on 26 % keskiarvosta. Toisaalta
taajamaosuuksien kokonaispituus on keskimäärin vain 7 % reitin pituudesta.

Raahe-Romuvaara maantieliitynnässä on neljä hieman erilaista reittivaihtoehtoa, joista
TR35 on yksi. Muiden kolmen maantieliityntäreitin onnettomuustaajuudet eivät
merkittävästi poikkea TR35:n onnettomuustaajuuksista.
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Taulukko 5. Maantiekuljetusreittien onnettomuustaajuudet 10 milj. autoJdlometriä
kohden. (Reitit on merkitty TR-tunnuksin ja vastaavuus on esitetty liitteessä 2.)

Reittitunnus

TRI

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

TR7

TR8

TR9

TRIO

TR12

TR13

TR14

TR15

TR16

TR17

TR18

TR19

TR21

TR22

TR35

keskiarvo

Taajaman osuus

(km/km)

33/351

56/376

83/776

73/796

35/383

23/392

45/726

43/837

24/348

44/374

71/561

73/605

10/325

14/353

48/695

28/788

24/335

9/327

21/789

27/811

22/324

7,3%

Onnettomuustaajuus (onnettomuuksia/10 km)

Ei taajama

0,90

0,83

0,81

0,84

0,88

0,75

0,87

0,78

0,89

0,78

0,83

0,84

0,76

0,87

0,87

0,82

0,94

0,83

0,85

0,83

0,79

0,84

Taajama

1,26

0,96

1,09

1,00

0,95

1,30

0,97

1,26

1,27

0,70

1,04

1,01

1,02

1,35

0,97

1,27

1,20

0,77

1,43

1,43

1,45

1,13

Keskimäärin

0,95

0,86

0,87

0,88

0,90

0,77

0,89

0,81

0,93

0,76

0,88

0,88

0,77

0,89

0,89

0,85

0,97

0,83

0,87

0,85

0,90

0,87
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6.2.4.2 Rautatiekuljetukset

VTT suoritti vuosina 1976-80 neljä vaarallisten aineiden kuljetusriskitutkimusta, joissa
tärkein tai ainoa kuljetusmuoto oli rautatiekuljetus. Ensimmäinen tutkimus (Lautkaski ym.
1976) koski nestekloorin rautatiekuljetuksia. Tutkimuksen aikana kehitettiin malli sellaisten
kuljetusonnettomuuksien todennäköisyyksien arvioimiseksi, joissa säiliövaunu voisi
vaurioitua ja kloorisäiliö alkaa vuotaa.

Mallin lähtökohtana olivat VR:n onnettomuus- ja vauriotilasto sekä onnettomuusasiakirjat.
Onnettomuudet ryhmiteltiin linjalla ja liikennepaikalla sattuviin onnettomuuksiin. Lievät
onnettomuudet (esim. juna ajaa ilman lupaa vaihteeseen ja vahingoittaa sitä, tulipalo
liikkuvassa junassa), jotka aivan ilmeisesti eivät vahingoittaisi kloorivaunua, jätettiin pois.
Karsinta tehtiin toisaalta onnettomuuden tyypin ja toisaalta junan nopeuden (vähintään 40 tai
60 km/h) perusteella. Vähimmäisnopeus oli valittu tutkimuksen yhteydessä suoritettujen
kloorisäiliön vaurioitumistarkastelujen perusteella. Vaurioitumistarkastelujen perusteella
arvioitiin kloorisäiliön vuototodennäköisyys eri tyyppisten kuormitusten (isku, kaatuminen,
isku venttiiliryhmään) seurauksena.

Mallin parametrien lukuarvoja tarkistettiin uuden onnettomuusaineiston perusteella am-
moniakin ja rikkidioksidin (Lautkaski ym. 1978) sekä nestekaasun (Lautkaski ym. 1981)
kuljetusriskitutkimuksissa. Nämä tutkimukset koskivat hieman erilaisia säiliövaunuja, mikä
otettiin huomioon tarkistamalla säiliöiden vuototodennäköisyyksiä eri tyyppisten
kuormitusten seurauksena. Mallia sovellettiin aikanaan myös Loviisan voimalaitoksen
käytetyn polttoaineen kuljetusriskitutkimuksessa (Fieandt 1979).

Tämän tutkimuksen kannalta ensisijaisia ovat onnettomuudet, joissa KPA-säiliön kulje-
tusvaunu suistuu raiteilta ja saattaa törmätä peräänantamattomaan esteeseen: kallioon tai
siltapilareihin. Tällaisia onnettomuuksia mallissa on neljä:

Jl Junatörmäys linjalla (reitillä), suhteellinen nopeus yli 80 km/h, vaunuja kaatuu.

J2 Peräänajo linjalla, suhteellinen nopeus yli 40 km/h, vaunuja suistuu ja kaatuu.

51 Suistuminen linjalla, vaunuja kaatuu.

Tl Juna ja raskas ajoneuvo törmäävät tasoristeyksessä, vaunuja suistuu ja kaatuu.

Toissijaisia ovat onnettomuudet, jossa veturi törmää KPA-säiliön kuljetusvaunuun yli 60
km/h:n nopeudella. Näitäkin onnettomuuksia mallissa on neljä:

52 Kohtaava juna ajaa kaksiraiteisella rataosalla suistumisonnettomuudessa raiteille
kaatuneiden vaunujen päälle.

T2 Kohtaava juna ajaa kaksiraiteisella rataosalla tasoristeysonnettomuudessa raiteille
kaatuneiden vaunujen päälle.

Pl Kun (KPA-säiliötä kuljettava) juna saapuu liikennepaikalle, toinen juna törmää
sen kylkeen.
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P2 Kun (KPA-säiliötä kuljettava) juna odottaa kohtaamista liikennepaikalla, saapuva
juna törmää sen kylkeen

Tässä tutkimuksessa rautatiekuljetusmaUia on päivitetty vuosien 1979-97 onnet-
tomuusaineiston avulla (liite 1). Mallin parametrit on laskettu jakamalla sattuneiden
onnettomuuksien lukumäärä vuotta kohden onnettomuustyyppiin liittyvällä liikennesuorit-
teella. Onnettomuuden Jl todennäköisyyttä arvioitaessa malli ottaa huomioon myös rataosan
erityispiirteet. Mallin päivittämistä varten tässä tutkimuksessa on selvitetty kaikkien rataosi-
en turvalaitetaso (kauko-ohjattu vai ei) sekä junakohtaamisten lukumäärä.

Onnettomuuksien J2, SI ja Tl todennäköisyys on arvioitu jakamalla sattuneiden
onnettomuuksien lukumäärä vuoden aikana ajettavien junakilometrien lukumäärällä.
Suistuneiden vaunujen päälleajon (onnettomuudet S2 ja T2) todennäköisyys arvioidaan mal-
lissa onnettomuuksien SI ja Tl todennäköisyyksien sekä vastaantulevien junien lukumäärän
perusteella. Tämä johtuu siitä, että tällaisia onnettomuuksia ei ole sattunut, vaikkakin
päälleajon uhkia on ollut Liikennepaikalla sattuvien onnettomuuksien Pl ja P2 todennäköi-
syydet on arvioitu jakamalla sattuneiden onnettomuuksien lukumäärä vuoden aikana tapah-
tuvien junakohtaamisten lukumäärällä (liite 1).

VTT:n rautatiekuljetusmallin avulla voidaan arvioida kuljetusten aikataulun ja kuljetusreitin
erityispiirteiden vaikutus eri onnettomuustyyppien todennäköisyyksiin. Tiettävästi tätä
mahdollisuutta ei ole vastaavissa ulkomaisissa malleissa, joissa käytetään vain tilastoista
laskettua keskimääräistä onnettomuustodennäköisyyttä junakilometriä kohden. Toisaalta,
jotta mallia voitaisiin käyttää tällä tavalla, on kerättävä reitin rataosia kuvaavia tietoja.

Jotta KPA-säiliön vaurioitumistodennäköisyys suistumisonnettomuudessa voitaisiin
arvioida, tässä tutkimuksessa on selvitetty rataosittain tunnelien ja kallioleikkausten
lukumäärä ja kokonaispituus sekä radan ylikulkusiltojen lukumäärä. Lisäksi on selvitetty yli
9 m korkeiden rautatiesiltojen lukumäärä sekä maanpinnan luonne sillan alla. Viimeksi
mainittuja oli KPA-säiliön kuljetuksessa kysymykseen tulevilla rataosilla vain neljä: kolme
vesistösiltaa ja valtatie 9:n ylittävä silta Korpilahdella. Minkään alla maanpinta ei ole
kalliota, joten 9 m:n pudotustestin kestävä KPA-säiliö ei vahingoittuisi sillalta pudotessaan.

Liitteessä 1 on arvioitu seuraavat törmäystodennäköisyydet:

- Kuljetusvaunu suistuu raiteilta ja kaatuu kallioleikkauksessa tai tunnelissa. Säiliö liukuu
kallioseinämää pitkin.

- Kuljetusvaunu suistuu raiteilta ja kaatuu vähän ennen kallioleikkausta, tunnelia tai
ylikulkusiltaa. Säiliö iskeytyy sivu edellä kallioseinämään tai siltapilariin.

- Veturi törmää kuljetusvaunuun yli 60 km/h:n nopeudella.

Rautatieonnettomuusmallia on liitteessä 1 sovellettu myös sellaisten onnettomuuksien
todennäköisyyksien arvioitiin, joissa KPA-säiliö joutuu polttonestepalon liekkien
ympäröimäksi vähintään 30 minuutin ajaksi. Tämä on todennäköisintä silloin, kun KPA-
kuljetus joutuu junaonnettomuuteen Venäjältä" tulevan, palavia nesteitä tai kaasuja
kuljettavan säiliövaunujunan kanssa.
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Päivitetyllä mallilla saadut KPA-säiliön onnettomuustodennäköisyydet vuotta kohden ovat
taulukossa 6. Taulukon lukuarvot kuvaavat kapselointilaitoksen yhden perusolettamusten
mukaisen toimintavuoden rautatiekuljetuksiin liittyvää riskiä. Onnettomuustodennäköi-
syydet yhtä kuljetusta kohden samoilla reiteillä on esitetty liitteen 1 taulukossa 2.

Taulukosta 6 voidaan todeta, että KPA-vaunun kaatuminen kallioleikkauksessa tai tunnelissa
on suunnilleen yhtä todennäköistä kuin sen iskeytyminen kallioon tai siltapilariin. Tämä
johtuu siitä, että kallioleikkausten keskimääräinen pituus on 150 m, mikä on suunnilleen
sama kuin oletettu suurin matka 100 m ennen kallioleikkausta, tunnelia tai ylikulkusiltaa,
jolla KPA-vaunun suistuminen ja säiliön iskeytyminen voi vielä vahingoittaa polttoaine-
elementtejä. Veturin törmäystodennäköisyys KPA-kuljetussäiliöön nopeudella yli 60 km/h
on noin kertalukua suurempi kuin kuljetussäiliön törmäystodennäköisyys kallioon tai
siltapilariin.

Taulukon 6 KPA-kuljetukset kohtaavat säiliövaunujunia vain rataosilla Riihimäki-Lahti-
Kouvola. (Väestöä välttävä reitti Loviisa-Ypykkävaara kohtaa säiliövaunujunia myös
rataosalla Kouvola-Luumäki.) Tulipaloon joutumisen riskiä ei ole arvioitu muilla rataosilla,
joissa saattaa satunnaisesti kulkea yksittäisiä säiliövaunuja tai säiliövaunuryhmiä. Tehty
pessimistinen arvio KPA-säiliön tulipalon liekkeihin joutumisen todennäköisyydestä on
kaikilla reiteillä vähintään kertalukua pienempi kuin kaihoon tai siltapilariin iskeytymisen
todennäköisyys.

Kuljetusajan muuttaminen keskeltä viikkoa (ti—to) viikonloppuun pienentää muusta
liikenteestä aiheutuvien onnettomuuksien todennäköisyyttä. Kallioon tai siltapilariin
törmäyksen todennäköisyys pienenee (reittiä TR 40 lukuunottamatta) vain 10-15 %. Yhtä
poikkeusta lukuunottamatta veturin törmäystodennäköisyys KPA-säiliöön pienenee
huomattavasti: 52-94 %. Tulipaloon joutumisen todennäköisyys ei pienene. Viimeksi
mainittu seikka johtuu siitä, että Venäjältä tulevat säiliövaunujunat kulkevat myös
lauantaisin.
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Taulukko 6. Rautatiekuljetusreittien onnettomuustodennäköisyysAmosi (8 kuljetusta/vuosi
(TR23, TR24, TR25 ja TR40) sekä 5 kuljetusta/vuosi (TR27 ja TR28)). 7T=teknistalou-
dellinen reitti, W=väestöä välttävä reitti.

Reitti ja kuljetuk-
sen ajankohta

Kaatuu kallioleik-
kauksessa

Iskee kallioleik-
kaukseen tai
siltapilariin

Veturi törmää Tulipalo

TR23 Vuojoki-Loviisa

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

Uio"*

1.0-10"*

1.910"6

1.5-10"6

3.6-10'5

6,610

2.7-10"7

1.310'8

TR24 Vuojoki-Suolahti

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

5.910"*

4,910"*

4^10"*

3.610"*

4.1-10"5

2,410"*

-

-

TR25 Vuojoki-Ypykkävaara (TT)

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

8,0-10"*

7.010"*

6210"*

5.4-10"6

6.610"5

1.6105

-

-

TR2S Vuojoki-Ypykkävaara ( W )

tiistai—torstai

perj an tai/lauantai

-6
4,110

3,810"*

3,9-10"*

3,8-10"*

6^10"5

4.710"5

TR27 Loviisa-Suolahti

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

-6
1,510

1,410"*

1.6-10"*

1,4-10"*

2.010'5

6,010"*

l,410'7

1.810"7

TR28 Loviisa- Ypykkävaara (TT)

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

1.7-10*6

-6
1,510

1,910"*

1,7-10*

2.8-10"5

l.i io"5

1.8-10"7

1.810*7

TR28 Loviisa-Ypykkävaara ( W )

tiistai—torstai

perj an tai/lauantai

1,910"*

1.910"*

•6

2210
•6

2,110

1,4 10"

1.8-1O*5

1.3-10"7

1.4-10*7

TR40 Raahe-Ypykkävaara

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

7.710"7

5.5-10"7

1,110

6^10'7

2.310"5

l.i io'5

-

-
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6.2.4.3 Laivakuljetukset

KPA-säiliöitä on kuljetettu meritse vuodesta 1969 lähtien. Marraskuussa 1993
kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n yleiskokous hyväksyi nykyiset käytetyn
ydinpolttoaineen, plutoniumin ja korkea-aktiivisen ydinjätteen kuljetusmääräykset.
Kokouksen yhteydessä useat osanottajat esittävät huolestuneisuutensa siitä, että me-
rikuljetuksen aikana sattuvat onnettomuudet saattavat olla pahempia kuin IAEA:n
määrittelemät kuljetussäiliöiden testit. Elokuussa 1994 IAEA järjesti kokouksen, jonka
tehtävänä oli määritellä merikuljetusten onnettomuusympäristöjä koskevan koordinoidun
tutkimusohjelman sisältöjä tutkimusten laajuus (Rawl ym. 1998).

Tutkimusohjelman on määrä päättyä ja sen loppuraportin valmistua vuonna 1998.
Ohjelmassa on tehty tutkimusta neljällä alueella:

1. Laivaonnettomuuksien todennäköisyys

2. Laivapalot

3. Laivojen yhteentörmäykset

4. Onnettomuuksien radiologiset seuraukset.

Laivaonnettomuuksista on runsaasti aineistoa, mutta aineistoa on valikoitava ja tulkittava
KPA-kuljetusten riskin arviointia varten. Törmäysnopeuksien ja aluksen karsimien
vahinkojen yhdistämisessä on otettava huomioon alusten massa ja rungon rakenne. Pienet
alukset on joka tapauksessa suljettava pois. Laivatörmäykset keskittyvät alueille, joilla on
suuri liikennetiheys. Laivapalot taas esiintyvät tasaisesti reittien varrella (Bespalko ym.
1998).

Laivapaloista on karsittava hytti- ja keittiöpalot, joilla ei ole vaikutusta lastiin. Englantilaisen
AEA Technologyn tutkimuksessa valittiin seuraavat tulipalotyypit (qualifying incidents)
lähtökohdaksi KPA-säiliölle potentiaalisesti vaarallisen tulipalon todennäköisyyden
arvioinnissa (Kay & Woodward 1998):

1. Konehuonepalot, jotka levisivät lastitiloihin tai osaan niistä.

2. Lastiruumassa syttyneet vakavat tulipalot

Ruumassa syttyvän palon vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon

palavan aineen määrä ruumassa

- ruuman ilmanvaihto

- sammutustoimenpiteiden tehokkuus.

Sandia National Laboratory on simuloinut kappaletavaralaivan ruumatulipaloja
radioaktiivisen aineen kuljetussäiliöön kohdistuva lämpökuormituksen selvittämiseksi.
Polttokokeet tehtiin käytöstä poistetussa rahtilaivassa ja niitä oli kolmea tyyppiä (Koski ym.
1998):
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1. Puuristikon polttaminen ruumassa simuloi pakkauksen paloa samassa ruumassa.

2. Heptaanin polttaminen kahdessa suuttimessa simuloi konehuone- tai keittiöpaloa.

3. Palavaa nestettä poltettiin ruumaan sijoitetussa altaassa, jotta saatiin vertailuarvoja
radioaktiivisten aineiden pakkausten ulkona tehtävän polttokokeen tuloksille. (Pala-
vien nesteiden kuljettaminen samassa ruumassa radioaktiivisten aineiden kanssa on
kielletty.)

Samassa ruumassa ja viereisessä ruumassa tai konehuoneessa syttyviä tulipaloja simuloivat
kokeet osoittivat, että kuljetussäiliötä simuloivaan kalorimetriin siirtyi lämpövirta 1-30
kW/m2> joka on huomattavasti pienempi kuin 800 °C:n allaspalon liekeistä siirtyvä 60-70
kW/m . Kokeissa pidettiin huolta siitä, että ruuman ilman happipitoisuus ei päässyt
laskemaan palamisen aikana. Merellä ruuman luukut olisivat kiinni ja ruuman
happipitoisuus laskisi tehden palosta kytevän (Koski ym. 1998).

Radioaktiivisen aineen kuljetussäiliö ei vaurioituisi pohjakosketuksissa eikä silloin, kun
säiliötä kuljettava alus törmää toiseen alukseen. Ainoa kiinnostava törmäys on toisen aluksen
törmääminen säiliötä kuljettavan aluksen kylkeen siten, että törmäävän aluksen keula
puhkaisee kyljen ja osuu kuljetussäiliöön.

Sandia National Laboratory on simuloinut tällaista törmäystä laskennallisesti ja osoittanut,
että kuljetussäiliöön kohdistuvaa puristusvoimaa rajoittaa aluksen vastakkaisen kyljen
lujuus. Toisin sanoen liikkeelle lähtenyt kuljetussäiliö puhkaisee aluksen vastakkaisen
kyljen. Säiliön tällöin kokemat hidastuvuudet jäävät pienemmiksi kuin 9 m:n
pudotuskokeessa peräänantamattomalle alustalle (Ammennan & Ludwigsen 1998).

Japanissa on arvioitu KPA-säiliöiden kuljetukseen rakennettujen erikoisalusten uppoamisen
tai tuhoutumisen todennäköisyydet yhden 23 000 km:n matkan aikana (Watabe ym. 1998):

1. Uppoaa toisen aluksen törmäyksen seurauksena: 8,8-10 .

2. Uppoaa myrskyssä: 2,310 .

3. Konehuonepalo leviää alukseen ja tuhoaa sen: 1,7-10 .

4. Törmää öljysäiliölaivaan ja joutuu öljypalon liekkien ympäröimäksi: 2,610 .
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6.3 Oletetut onnettomuustyypit ja -tapaukset

Onnettomuusympäristöllä tarkoitetaan mahdollisten mekaanisten ja/tai lämmön-
kehityksestä johtuvien (termisten) tekijöiden aiheuttamaa kuormitusta kuljetussäiliöön.
Tästä johtuen potentiaaliset onnettomuustapaukset voidaan tyypitellä seuraavasti:

- törmäykset (toiseen ajoneuvoon, esteeseen)

- iskut (kuljetussäiliön kokoon nähden pistemäiset iskut kuten metallitangon
iskeytyminen säiliöön)

- tulipalot (törmääminen palavia nesteitä kuljettavaan ajoneuvoon)

- muut ulkoiset tekijät (terroriteot, salamaniskut)

- uppoaminen (kuljetussäiliön joutuminen veden alle kuljetussäiliön suistuttua tai
aluksen upottua).

- jokin yhdistelmä yllä olevista.

6.3.1 Onnettomuusluokat eri onnettomuustyypeissä

Eri onnettomuustyypeissä (törmäykset, tulipalot, uppoaminen, yms.) voidaan ajatella
tapahtuvan vakavuusasteeltaan erilaisia onnettomuuksia. Esimerkiksi törmäysonnetto-
muuksissa kohtaamisnopeus onnettomuushetkellä voi vaihdella merkittävästi. Vastaavaa
vaihtelua on myös iskutyyppisissä onnettomuuksissa. Tulipalojen osalta vaihtelevia
merkittäviä parametreja ovat tulipalon lämpötila ja palon kesto (useimmissa tapauksissa
liekit eivät kosketa koko säiliötä). Ulkoisten tekijöiden osalta onnettomuusympäristöä
kuvaavien parametrien vaihtelualue on hyvinkin laaja. Uppoamistilanteiden osalta
olennainen parametri on syvyys. Säiliön kestävyys huomioon ottaen uppoamissyvyy-
destä suoraan riippuva hydrostaattisen paineen vaikutus jää kuviteltavissa olevissa
tapauksissa varsin pieneksi.

Riskianalyysin kannalta on siis olennaista nähdä ero tapahtumistodennäköisyydeltään
erilaisten onnettomuustapausten välillä tietyn onnettomuustyypin sisällä. Analyysi-
menetelmissä onkin mahdollista asettaa onnettomuustapauksille esiintymistiheyttä
kuvaava todennäköisyysjakauma (occurence probability) kunkin onnettomuustyypin
sisällä. Näin esimerkiksi törmäysonnettomuudet voidaan karkeasti jakaa vakavuus-
asteeltaan erilaisiin onnettomuusluokkiin (accident severity categories) (Neuhauser
1992). Onnettomuusluokkien avulla kuvataan ajateltavissa oleva kuljetussäiliön kokema
onnettomuusympäristö, jonka tulee riittävän kattavasti peittää mahdolliset
onnettomuustapaukset (kuva 10).
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Kuva 10. Onnettomuusluokat (alueet I—V) onnettomuusympäristössä, joka muodostuu
mekaanisista sekä termisistä tekijöistä (Clarke ym. 1976).

6.3.1.1 Onnettomuusluokkien esiintymistiheydet

Onnettomuusluokkien esiintymistiheydet perustuvat pitkällä aikavälillä kerättyyn
todellisten onnettomuuksien tilastoaineistoon. Kuljetussäiliöön kohdistuvia mekaanisia
rasituksia kuvattaessa törmäysonnettomuudet luokitellaan kohtaamisnopeuden mukaan
nopeusryhmiin (nopeusväleihin), jotka samalla muodostavat tarkasteltavat
onnettomuusluokat. Tarkasteltavien onnettomuusluokkien todennäköisyyksien summa
on yksi. Suurta kohtaamisnopeutta ja suuria mekaanisia rasituksia edustavien
onnettomuusluokkien, joissa voitaisiin ajatella tapahtuvan radioaktiivisten aineiden
vapautumista säiliöstä ympäristöön, todennäköisyys ja päästön odotusarvo on kuitenkin
hyvin pieni.

6.3.2 Kuljetussäiliöiden vaurioituminen onnettomuustilanteissa

Käytetyn polttoaineen kuljetuksiin tarkoitetuille B(U)-tyypin säiliöille, mukaanlukien
CASTOR-säiliöt, on tehty lukuisia täyden mittakaavan testejä sekä laskennallisia
analyysejä tietokoneohjelmilla. Testiohjelmissa on mm. 90-luvulla selvitetty
kuljetussäiliön käyttäytymistä IAEA:n säännösten mukaisissa pudotuskokeissa sekä
lisäksi on tarkasteltu kuljetussäiliön kestävyyttä tilanteissa, joissa testivaatimukset
ylittävät IAEA:n vaatimukset (Zeisler ym. 1997).



46

Kuljetussäiliöt ovat läpäisseet hyvin IAEA:n edellyttämät testit: yhdeksän metrin
sivuttaispudotuksen iskunvaimentimilla, 30 min:n kestoisen 800 C:n tulipalon ja muut
testit. Säiliö ei ole raporttien mukaan vaurioitunut siten, että merkittävää vuotoa
tiivisteistä olisi havaittu.

Turvallisuusmarginaalien selvittämiseksi kuljetussäiliöön seinämään on esimerkiksi
tehty tahallisesti 120 mm:n syvyinen rako ja kuljetussäiliö on pudotettu vaaka-
asennossa, ilman iskunvaimentimia 14 m:n korkeudelta lähes peräänantamattomalle
alustalle. Raon ei ole havaittu kasvaneen tämän vakavan törmäystapauksen
seurauksenakaan (Droste ym. 1995). Vastaavia kokeita on tehty muitakin, kuten junan
(veturi 140 t ja kolme vaunua a' 35 t) törmääminen nopeudella 160 km/h raiteilla
poikittain olevaan kuljetussäiliöön. Pintavaurioita lukuunottamatta kuljetussäiliö selvisi
kokeesta ilman merkittäviä vaurioita tai tiiveyden menetystä.

Törmäyksen vaikutukset kuljetussäiliöön riippuvat paljolti siitä, miten peräänantamaton
ja pistemäinen on kohde, johon säiliö iskeytyy. Pahin liikenteellinen tilanne voisi siten
olla kuljetussäiliön paiskautuminen suurella nopeudella sivuttain esim. teräspylvääseen.
Tällöinkään kuljetussäiliö ei todennäköisesti vaurioidu, mutta saattaisi vääntyä siten,
että tiiveys menetettäisiin. Turvallisuusmääräysten mukaan kuljetuksen nopeus on
kuitenkin niin alhainen, että tällaisten tapahtumien todennäköisyys on hyvin pieni.

Polttoainekori CASTOR-VVER 440/84 -tyyppisen kuljetussäiliön sisällä on suunniteltu
siten, että se kestää ANSYS-mallilla tehtyjen laskelmien mukaan 115 g:n
hidastuvuudesta aiheutuvat jännitykset alle 0,2 mm:n muodonmuutoksin (Diersch ym.
1994). IAEAm säännösten mukaan käytetyn polttoaineen kuljetussäiliön tulee säilyä
riittävän tiiviinä2 yhdeksän metrin pudotuksesta peräänantamattomalle alustalle
aiheutuvasta kuormituksesta, mikä vastaa 82 g:n mukaista hidastuvuutta. 115 g:n
hidastuvuudesta aiheutuu polttoainekoriin noin 199 N/mm :n maksimaalinen jännitys
korin kulmaosaan (kuva 11). 199 N/mm (200 C) on suurin tälle polttoainekorille
sallittu jännitysarvo eli jännitys, jonka se vielä kestää ilman merkittäviä
muodonmuutoksia. Tämän laskennallisen analyysin mukaan polttoainekori kestää 40 %
suuremman törmäyksestä aiheutuvan hidastuvuuden ja kuormituksen kuin
turvallisuusmääräykset edellyttävät.

Laskennallisiin analyyseihin liittyy luonnollisesti jonkin verran epävarmuustekijöitä.
Joissain tilanteissa ne ennustavat varsin hyvin törmäyksistä aiheutuvat jännitykset,
joskus taas tietyn osamallin tai lähtöoletusten puutteellisuuksien takia analyysitulos ei
vastaa kokeellisesti havaittua: malli joko yli- tai aliarvioi seurauksia tai mallin ajallinen
käyttäytyminen ei vastaa todellista. Yksi epävarmuustekijä on esimerkiksi iskun-
vaimentimia kuvaavat mallit (Zeisler ym. 1997).

2 Vuotonopeus säiliöstä, aktiivisuuspäästöt ja säteilyannokset ympäristössä eivät saa
ylittää sallittuja arvoja.
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Kuva 11. Polttoainekori: maksimaaliset jännitykset säiliön sisärakenteissa
törmäyksen aiheuttamasta hidastuvuudesta riippuen (Diersch ym. 1994).

6.3.3 Polttoainesauvojen vaurioituminen onnettomuustilanteissa

Polttoainesauvat vaurioituvat ja suojakuoret menettävät tiiveyden kuljetussäiliössä, jos
säiliön mekaaninen kuormitusympäristö aiheuttaa säiliön sisällä oleviin
polttoainesauvoihin ja erityisesti niiden suojakuoriin jännityksiä, jotka ylittävät
suojakuorten suurimmat sallitut jännitysarvot. Polttoainesauvojen vaurioitumisanalyysi
voidaankin luontevasti jakaa seuraaviin vaiheisiin (Seager ym. 1992, Foadian ym.
1992):

- dynaamisen kuormitusympäristön luonnehtiminen (karakterisoiminen)

- determinististen jännityskriteerien määrittäminen polttoainesauvoille ja suojakuorille
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- todennäköisyyspohjainen polttoainesauvojen suojakuorten vaurioitumisen arviointi

- nuklidikohtaisten ominaisaktiivisuuksien arvioiminen säiliön vapaassa tilassa.

Kuljetussäiliö voi iskeytyä kohtaamaansa esteeseen erilaisilla kohtaamiskulmilla, millä
seikalla on merkitystä polttoainesauvojen vaurioitumistodennäköisyyteen. Säiliön
törmäystilanteisiin liittyvät iskeytymistavat ovat (kuva 12):

- iskeytyminen pääty edellä (End Impact)

- iskeytyminen kulma edellä (Corner Impact)

- iskeytyminen sivu edellä (Side Impact).

Näiden perustyyppien lisäksi käytännön törmäystilanteissa esiintyy usein erilaisia
yhdistelmiä, kuten iskeytyminen kulma edellä ja välitön paiskautuminen sivu edellä
esteeseen (Corner Impact & Slap Down). Kuljetussäiliöiden pudotuskokeissa käytetään
vastaavia termejä: pudotus pääty edellä (End Drop), pudotus kulma edellä (Corner
Drop) ja pudotus sivu edellä (Side Drop). Pudotuskokeissa säiliön tulee kestää IAEA:n
kansainvälisten turvallisuussäännösten (IAEA 1990) mukaan pudotus peräänantamatto-
malle alustalle yhdeksän metrin korkeudelta. Potentiaalienergian muuntuessa
pudotuksen seurauksena liike-energiaksi, on säiliön nopeus törmäyshetkellä alustaan
lähes 50 km/h (13,3 m/s).

Pudotuskokeet siis pyrkivät realistisesti, tai seurauksia liioitellen, kuvaamaan myös
iskeytymisnopeuden osalta niitä säiliöön kohdistuvia rasituksia, joita aiheutuisi
käytännön törmäystilanteissa.
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Kuva 12. Säiliön iskeytymistavat esteeseen (Sanders ym. 1992).

Iskeytymistapahtumaan liittyvän säiliön nopeuden muutoksen vaikutuksesta säiliön
sisällä olevat polttoaine-elementit kokevat korkeintaan noin 100 g:n suuruisen
hidastuvuuden, kun oletetaan säiliön nopeuden muuttuvan äkillisesti (noin 0,01
sekunnissa) ja tasaisesti nopeudesta 50 km/h nopeuteen 0 km/h 10 cm:n matkalla säiliön
jäähdytysripojen tai iskunvaimentimien painuessa kasaan törmäyksen voimasta.



50

Tästä aiheutuu vastaavat hidastuvuuden ja massan tulona saatavat polttoaine-
elementtejä kuormittavat voimat ja jännitykset sauvoihin:

Fe=mea (3)

joissa

Fe on polttoaine-elementtiä kuormittava voima (N)

me on polttoaine-elementin massa (kg)

a on hidastuvuus (m/s)

<Je on polttoaine-elementtiin kohdistuva jännitys (N/mm )

A on polttoaine-elementin poikkileikkauksen pinta-ala (mm ).

Loviisan Dolttoaine-elementin on arvioitu alkavan myötää jo hidastuvuuden ollessa noin
300 m/s (Rämö ym. 1979), mikä on huomattavasti pienempi arvo kuin 100 g:n
hidastuvuus (100-9,81 m/s = 981 m/s2). Mikäli törmäys tapahtuu nopeudella 50-60
km/h, aiheutuu tästä noin 80-100 g:n hidastuvuus. Näin ollen ainakin osa polttoaine-
elementeistä ja niissä olevista polttoainesauvoista saattaisi vaurioitua törmäys-
olosuhteissa. 100 g:n hidastuvuudesta Olkiluodon ja Loviisan polttoaine-elementteihin
kohdistuu puhtaan päätytörmä^ksen tapauksessa jännitykset, jotka ovat suuruudeltaan
noin 220 N/mm ja 120 N/mm , jos oletetaan kuormituksen tapahtuvan tasaisesti koko
elementin poikkipinnalle. Polttoainekori, joka säilyttää muotonsa törmäyksessä, tukee
hyvin polttoaine-elementtejä (Diersch 1994), ja polttoainesauvat voivat taipua vain sen
verran kuin nipun geometria ja sauvojen hilavälit sallivat. Ehjänä säilyvien sauvojen
sisällä osa pelleteistä voi vaurioitua. Polttoaine-elementin kuormitustilanteita ja
mahdollisesti aiheutuvia vaurioitumismekanismeja on havainnollistettu pääty- ja
sivuttaistörmäyksen tapauksissa kuvassa 13 (Sanders ym. 1992).
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Kuva 13. Polttoaine-elementtien
(Sanders ym. 1992).

kuormitustilanteet ja vaurioitumistapoja
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Polttoainesauvojen ollessa reaktorissa niihin on kohdistunut mm. seuraavia ilmiöitä ja
mekanismeja, jotka edesauttavat suojakuorivaurion syntyä mahdollisessa kuljetus-
onnettomuudessa:

- Neutronivuo sekä fissiotuotekaasujen kehitys ovat haurastuttaneet polttoaine-
matriisia.

- Polttoainepelletin ja suojakuoren välinen vuorovaikutus (Pellet Clad Interaction,
PCI) kasvattaa suojakuorivaurion todennäköisyyttä polttoainepellettien rajapinnoilla.

- Suojakuorivaurion todennäköisyys kasvaa yleensäkin palaman kasvaessa, koska
käytön aikana polttoainepelletit menettävät alkuperäisen sylinterimäisen muotonsa ja
kaasurako kapenee pellettien rajapinnoilla (sauvaan pyrkii muodostumaan ns.
"bamburakenne"). Näin PCI:n todennäköisyys kasvaa ja mekaanisten, kemiallisten
sekä neutronivuon vaikutusten kautta myös suojakuorivaurion todennäköisyys
kasvaa polttoaineen palaman kasvaessa.

Polttoainesauvan suojakuori menettää tiiviytensä veto-, puristus- tai leikkausjännityksen
ylitettyä kriittisen arvon. On huomattava, että suojakuori voi vioittua myös muiden
elementtien sauvojen aiheuttamasta kuormasta (Pinch Load). Suojakuorivaurion
syntymistä onnettomuustilanteessa edesauttaa suojakuoren ulkopinnalla tai sisäpinnalla
oleva rako. Polttoainesauvojen suojakuorissa esiintyy tietyllä todennäköisyydellä eri
kokoisia rakoja, jotka voivat olla alkusyynä suojakuoren läpi kehittyvälle vauriolle.

Foadian ym. (1992) ovat arvioineet seikkaperäisesti polttoainesauvojen vaurioitumis-
todennäköisyyttä onnettomuustilanteita vastaavissa olosuhteissa. Esimerkkitapauksina
ovat olleet mm. General Electricin kiehutusvesireaktorin polttoaine-elementti (BWR-
GE 7x7 polttoainesauvaa) ja Babcock & Willcockin painevesireaktorin polttoaine-
elementti (PWR-B&W 15x15 polttoainesauvaa). Analyysi pohjautuu todennäköi-
syyspohjaiseen polttoainesauvan suojakuoren vaurioitumisen arviointiin, jossa
kriteereinä käytetään deterministisiä kriittisen jännityksen arvoja. Erilaiset säiliön
kohtaamiskulmatapaukset on tarkasteltu ja laskettu vastaavat sauvojen
vaurioitumistodennäköisyydet. Mikäli säiliö törmää kuljetuksen aikana esteeseen, on
arvioitu, että 2-10 -2-10 :n osuus polttoainesauvoista vaurioituisi (vioittuneita
polttoainesauvoja/polttoainesauvojen kokonaismäärä kuljetussäiliössä) törmäyksen
seurauksena (taulukko 7) (Foadian ym. 1992). Arvioitaessa polttoainekuljetuksen
vakavimpia seurauksia törmäyksistä aiheutuvissa onnettomuustilanteissa voidaan näitä
tuloksia soveltaa, koska Olkiluodon ja Loviisan polttoaine-elementtityypit asettuvat
tarkasteltujen polttoaine-elementtityyppien ominaisuuksien vaihteluväliin esim.
sauvojen lukumäärän sekä elementtien jäykkyyksien osalta. Näin saatavat arviot
vaurioituvien sauvojen lukumäärästä antavat melko realistisen kuvan tapahtuman
seurauksista. Tämän tutkimuksen realistinen skenaario perustuu tähän lähestymistapaan,
vaikka senkin osalta vaurioituvien polttoainesauvojen osuutta yliarvioidaan
(epävarmuustekijät huomioonottaen) varmuuden vuoksi tekijällä kymmenen.

Toisessa lähestymistavassa eli ANSI-standardin (ANSI N 14.5 1987) esimerkki-
tarkastelussa vaurioitumistodennäköisyydelle on käytetty hyvin pessimististä arvoa:
onnettomuusolosuhteissa sauvojen vaurioitumista 100-prosenttisesti. Onnettomuus-
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tilanteessa siis oletettaisiin, että kaikki säiliössä olevat sauvat menettävät tiiviytensä ja
kaasuaukossa olevat radionuklidit vapautuvat säiliön vapaaseen tilaan. Säiliöstä ulos
vapautumiselle on mahdollista kuitenkin olettaa säiliön tiiviydestä aiheutuva pidätty-
mistekijä. ANSI-esimerkkitarkastelun mukainen sauvojen vaurioitumisen arviointi
johtaa tavanomaisten onnettomuustapausten kannalta päästöjä ympäristöön yliarvioi-
vaan analyysitapaan. Vertailun vuoksi ANSI-esimerkkitarkastelun mukainen lähesty-
mistapa on äärimmäisenä tilanteena mukana tässä analyysissa, vaikka näin saatavat
tulokset selvästi yliarvioivat todellisuudessa aiheutuvia seurauksia (Seager ym. 1992).

Taulukko 7. Esimerkkejä polttoainesauvojen ehdollisista vaurioitumistodennäköisyyk-
sistä erilaisissa säiliön iskeytymistapauksissa (Foadian ym. 1992)

Polttoainenipun kuormitustapaus Vaurioitumistodennäk./polttoainesauva

PCI Vetojännitys Murtuminen

BWR-GE 7x7:

9 m:n päätyiskeytyminen (90°)

9 m:n kulmaiskeytyminen (84°)

9 m:n kulmaiskeytyminen (2°)

(+säiliön paiskautuminen)

9 m:n sivuttaisiskeytyminen (0°)

0,3 m:n normaali-iskeytyminen (0°)

(sivuttaisiskeytyminen)

2-10"10

8-10"10

MO"'

210"'

210"'

MO"9

810"'

310"7

5-10"7

MO"7

2-10"13

210"'

210"7

7-10"7

510"8

PWR-B&W 15x15:

9 m:n päätyiskeytyminen (90°)

9 m:n kulmaiskeytyminen (84°)

9 m:n kulmaiskeytyminen (2°)

(+säiliön paiskautuminen)

9 m:n sivuttaisiskeytyminen (0 )

0,3 m:n normaali-iskeytyminen (0°)

(sivuttaisiskeytyminen)

6 1 0 1 0

210"9

210"5

2-10"5

MO"5

710"'

910"'

210"4

210"4

MO"6

81O"7

MO"'

210"5

5-10-5

210"7

1) Kuljetussäiliön putoaminen 9 m.n korkeudelta ja säiliön iskeytyminen pääty edellä esteeseen.

2) Kobtaam iskulma.
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6.3.3.1 Radionuklidien vapautuminen polttoainesauvoista

Fissiotuotteiden kertymiseen polttoainesauvan vapaaseen tilaan (uraanimatriisissa olevat
huokoset sekä polttoainepellettien ja sauvan suojakuoren välinen tila, ns. kaasuaukko)
reaktorin käytön aikana vaikuttavat mm.:

- polttoaineen käyttölämpötila ja lineaariteho

- polttoaineen palama

- reaktorin tehohistoria (mahdolliset tehotransientit).

Loviisan osalta polttoaineen käyttölämpötila ja lineaariteho (keskimääräinen
lineaariteho 157 W/cm) on alhainen verrattuna moniin muihin ydinvoimalaitoksiin.
Tästä johtuen Loviisan polttoaineessa on kokeellisestikin voitu havaita suhteellisen
pieniä määriä fissiotuotekaasujen vapautumista polttoainesauvan kaasuaukkoon.
Alhaisen polttoaineen käyttölämpötilan takia esimerkiksi Cs-nuklideja ei merkittävästi
keräänny polttoainerakeiden rajapinnoille, joista niitä transienttitilanteessa voisi
vapautua. Fissiotuotteiden vapautuminen uraanimatriisista kaasutilaan voimistuisi
merkittävästi, mikäli polttoaineen lämpötila nousisi tasolle noin 1200 °C. Kuljetuksen
yhteydessä tämänkaltainen tilanne ei ole mahdollinen tavanomaisten kuljetus-
onnettomuuksien tai tulipalonkaan tapauksessa. Polttoaineen palaman kasvaessa
neutronivuo haurastuttaa ja lisää säröilyä uraanimatriisissa, mistä johtuen
fissiotuotteiden suhteellinen osuus sauvan vapaassa tilassa kasvaa (kuva 14). Reaktorin
nopeat tehon muutokset lisäävät polttoaineen termistä kuormitusta. Tämä voi lisätä
polttoaineen säröilyä ja fissiotuotteiden siirtymistä polttoainematriisista sauvan
vapaaseen tilaan.
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Kuva 14. Fissiotuotekaasujen osuus kaasuaukossa polttoaineen palamasta riippuen
(Kelppe & Ranta-Puska 1998 ) .

Ydinvoimalaitoksen käytön aikana kaasumaisia fissiotuotteita kertyy polttoainesauvan
kaasuaukkoon noin 0,1-10 % koko polttoainesauvassa olevasta nuklidikohtaisesta
inventaarista. Polttoaineen käyttölämpötilan noustessa fissiotuotekaasuja kertyy
enemmän kaasuaukkoon. Kapseloitavassa ja loppusijoitettavassa polttoaineessa on
20 vuoden jäähtymisajan jälkeen jäljellä merkittävässä määrin vain pitkäikäisimpiä
radionuklideja.

Mahdollisessa kuljetussäiliön onnettomuustilanteessa polttoainesauvan kaasuaukkoon
kerääntyneitä fissiotuotteita pääsisi vaurioituneista sauvoista vapautumaan säiliön
vapaaseen tilaan (gap release). H-3:n, Kr-85:n ja I-129:n voidaan olettaa vapautuvan
täysin, mutta muiden aineiden nuklideista vain osa, koska niiden olomuoto ja
vapautuminen riippuu vallitsevasta lämpötilasta.

Tässä analyysissa fissiotuotteiden osuuksille polttoainesauvan kaasuaukossa on käytetty
taulukossa 8 esitettyjä arvoja. Arvot perustuvat käytetylle polttoaineelle ja reaktorin
primäaripiirissä tehtyihin mittauksiin sekä teoreettisiin laskelmiin. Kesiumin nuklidien
osalta kaasuaukko-osuuksia on hyödynnetty arvioitaessa polttoainepellettien pinnalle
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tiivistynyttä määrää sekä lämpötilasta riippuvaa höyrystymistä polttoainesauvassa
(Rossi ym. 1999). Kiehutusvesireaktorille (BWR-polttoaine, Olkiluoto) on oletettu
hieman suuremmat osuudet kuin painevesireaktorille (PWR-polttoaine, Loviisa).
Olkiluodon polttoaineessa fissiotuotteita voidaan olettaa vapautuvan suhteellisesti
enemmän kaasuaukkoon verrattuna Loviisan polttoaineeseen. Kiehutusreaktorin
polttoainesauvat esipaineistetaan yleensä alhaisempaan paineeseen kuin painevesi-
reaktorin sauvat ja näin fissiotuotekaasuja pääsee helpommin kertymään
kiehutusvesireaktorin polttoaineen kaasuaukkoon kuin painevesireaktorin tapauksessa.
Kiehutusreaktorissa syntyy säätösauvaliikkeiden seurauksena tehomuutoksia
säätösauvojen yläpään kohdalle, ja tämän on havaittu osaltaan lisäävän paikallisesti
fissiotuotekaasujen muodostumista reaktorin käytön aikana. Fissiotuotteiden osuudet on
valittu konservatiivisesti ottaen huomioon, että fissiotuotteiden määrät riippuvat
merkittävästi polttoaineen poistopalamasta.

Taulukko 8. Analyysissä käytetyt fissiotuotteiden osuudet kaasuaukossa.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

%-osuus sauvan kaasuaukossa
koko sauvassa syntyneestä määrästä

Loviisan VVER-polttoaine

42 MWd/kgU

50

7,2

3,2

3,2

3,2

Olkiluodon BWR-polttoaine

45 MWd/kgU

50

11

4,5

4,5

4,5

6.3.3.2 Onnettomuustapaukset ja päästöt ympäristöön

Yleisesti voidaan todeta, että tarkastelluissa liikenneonnettomuuksissa kuljetussäiliöiden
kuormitukset jäisivät pienemmiksi kuin ne kuormitustasot, jotka kuljetussäiliöt ovat
vaurioitumatta kestäneet onnettomuustesteissä. Tästä huolimatta seuraavassa esitetyissä
tarkasteluissa säiliöiden oletetaan kuitenkin vaurioituvan.

Radionuklidien mahdollinen vapautumismäärä kuljetussäiliöstä ympäristöön koostuu
kolmesta komponentista: polttoaine, aktivoitunut metallikarsta (ns. CRUD)
sauvojen/säiliön pinnalla sekä säiliöön lähinnä pohjalle mahdollisesti kerääntynyt
vuotaneista sauvoista vapautuneiden radionuklidien aiheuttama pinta-aktiivisuus
(kontaminaatio). Onnettomuustilanteessa merkittävin vaikutus olisi todennäköisesti
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polttoainesauvoista vapautuvalla osuudella, jolloin vaurioituneiden sauvojen
kaasuaukosta radionuklidit pääsevät vapautumaan säiliöön. Mikäli säiliön kansi on
onnettomuustilanteessa menettänyt alkuperäisen tiiviytensä, kasvaa vuotovirtaus
säiliöstä. Pessimistisenä oletuksena onnettomuustilanteiden osalta on, että lähes kaikki
säiliön vapaaseen tilaan vapautuneet kaasumaiset ja helposti haihtuvat aineet
kulkeutuvat säiliöstä ulos. Nuklidikohtainen kokonaispäästönopeus RTOT (Bq/s)
säiliöstä on siis:

RTOT - RpA + RCRVD + RRC (5)

missä

R T 0 T on nuklidikohtainen kokonaisvapautumisnopeus säiliöstä (Bq/s)

RPA on polttoaineesta aiheutuva päästökomponentti (Bq/s)

RCRUD o n aktivoituneesta karstasta aiheutuva päästökomponentti (Bq/s)

RRC on kontaminaatiosta aiheutuva päästökomponentti (Bq/s).

Polttoaine termin osalta R on esimerkiksi:

RPA = CPA - LPA

missä

CPA on nuklidin pitoisuus säiliössä (Bq/cm3)

LPA on vuotonopeus säiliöstä (cmVs).

Yksinkertaisemmin kuljetussäiliöstä vapautuva aktiivisuus voidaan laskea määrittämällä
nuklidikohtainen vapautumisosuus säiliöstä aikayksikköä kohden. Radionuklidien
vapautumismäärät vaurioituneista polttoainesauvoista säiliöön saadaan fissiotuote-
kaasujen osalta laskettua inventaaritietojen (taulukot 3 & 4) ja kaasuaukko-osuuksien
(taulukko 8) avulla. Kesiumin vapautumista on tarkasteltava vaurion kohteena olevan
polttoainesauvan lämpötilaan perustuen (Rossi ym. 1999). Polttoainehiukkasten
vapautumismäärien ei oleteta olennaisesti riippuvan lämpötilasta (Sanders ym. 1992).
Polttoaineen palaman kasvaessa pitkäikäisten nuklidien määrät polttoaineessa ja
vapautumismäärät vaurioituneista polttoainesauvoista kasvavat.
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Riskianalyysin kannalta on olennaista kuvata riittävän kattavasti se potentiaalinen
onnettomuusympäristö, jonka kuljetussäiliö voi kokea. Tämän takia tässä analyysissa
valitut tarkasteltavat onnettomuustapaukset pyrkivät todenmukaisesti kattamaan
kyseisen onnettomuusympäristön. Onnettomuusympäristö muodostuu mekaanisista
(törmäykset yms.) sekä termisistä (tulipalo) tekijöistä, jotka voivat myös esiintyä
samanaikaisesti.

Kuljetussäiliön iskeytyminen kovaan esteeseen

Tapauksen lähtöoletuksena on, että käytettyä ydinpolttoainetta kuljettava juna suistuu
raiteilta ja kuljetussäiliö iskeytyy radan sivulla olevaan kovaan esteeseen, esimerkiksi
teräsbetonipilariin, kallioon tms. Junan nopeuden onnettomuushetkellä tulisi riittävän
vaurioitumistodennäköisyyden takia olla yli 50 km/h. Tässä analyysissa oletetaan junan
nopeuden olevan taajama-alueella 30 km/h ja sen ulkopuolella 60 km/h.

Säiliön oletetaan iskeytyvän kohtaamaansa esteeseen joko puhtaasti sivuttain tai kulma
edellä, jota seuraa välitön paiskautuminen sivu edellä esteeseen. Näiden tapausten on
kokeellisten ja teoreettisten polttoaine-elementtien vaurioitumisanalyysien perusteella
todettu olevan seurauksiltaan vakavampia kuin puhtaan päätytörmäyksen. Päästöä
ympäristöön tarkastellaan maanpintapäästönä.

Tulipalo kulietussäiliön läheisyydessä

Tapauksen oletuksena on, että säiliöajoneuvosta vuotanut palava neste, kuten bensiini,
palaa kuljetussäiliön välittömässä läheisyydessä. Palamisen lämpötila on tällöin noin
800 °C (lämpöteho noin 25 MW) ja kuljetussäiliön sisällä lämpötila voi nousta tasolle
400-500 °C. Tämän tyyppinen onnettomuustilanne on mahdollinen esimerkiksi
kuljetussäiliötä kuljettavan kuorma-auton törmätessä säiliöautoon. Tapauksessa
oletetaan, että säiliön kansi menettää tiiviytensä törmäyksessä. Palamisessa kehittyvän,
ympäristön lämpötilaa korkeamman lämpötilan vaikutuksesta päästöpilvi kokee
nostevaikutuksen, ja tehollinen päästökorkeus on tällöin noin 80 m (ks. laskentakaava
kohdassa 7.3).

Aktiivisuussisällön osittainen vapautuminen muusta syystä

Tapauksessa tarkastellaan tilannetta, jossa kuljetussäiliön oletetaan ulkoisen tekijän,
esim. räjähdyksen, vaikutuksesta menettävän eheytensä. Tämäntyyppisessä tilanteessa,
jossa lämpötila ja paine äkillisesti nousevat, pääsevät fissiotuotekaasut ja osa herkästi
haihtuvista aineista, kuten kesiumista, leviämään säiliöstä ympäristöön kaasuvirtauksen
mukana. Polttoainehiukkasista ainakin pienikokoiset, halkaisijaltaan alle 10 (im, voivat
myös levitä ympäristöön. Raskaammat polttoainehiukkaset laskeutuvat mahdollisesti
säiliön sisäpinnoille tai maahan säiliön välittömään läheisyyteen. Säiliöstä ympäristöön
vapautuvat radionuklidit voivat altistaa ulkoisen säteilyn sekä hengityksen kautta.
Tapauksessa oletetaan, että koko säiliön aktiivisuussisällöstä ympäristöön vapautuu
fissiotuotekaasuja enintään 4 %, kesiumia enintään 0,09 % ja muiden aineiden nuklideja
enintään 0,008 %. Radionuklidien vapautumisosuudet vaurioituneesta polttoaineesta
perustuvat vastaavanlaisissa vapautumisolosuhteissa tehtyihin kokeellisiin tutkimuksiin
(Sanders 1992).
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Näiden edellä kuvattujen tapausten perustyyppien kautta tässä analyysissä tarkastellaan
lähemmin viittä erilaista päästötapausta:

Päästötapaus Tunnus

REALISTINEN TÖRMÄYS A

REALISTINEN TERMINEN TÖRMÄYS B

ANSI TÖRMÄYS C

ANSI TERMINEN TÖRMÄYS D

VAURIOITUMISSKENAARIO E

Päästötapaukset kuvaavat vakavuusasteeltaan erilaisia päästöjä, joiden toteutumis-
todennäköisyydet ovat erisuuruisia. Törmäystapauksen A pohjana on realistinen oletus
polttoainesauvojen vaurioitumisosuudesta törmäystilanteen seurauksena. Aiheutuva
päästö ja saadut säteilyannokset pyrkivät realistisesti kuvaamaan vaikutuksia. On
huomattava, että tämänkin tapauksen osalta päästöä varmuuden vuoksi yliarvioidaan
kertoimella kymmenen, koska polttoaineen lujuusominaisuuksiin ja sen kykyyn kestää
mahdollisia törmäystilanteita noin kahdenkymmenen vuoden vesiallassäilytyksen
jälkeen liittyy epävarmuuksia. ANSI-tapaus vastaa erityisen konservatiivista
mallinnuksen lähestymistapaa (Seager ym. 1992), jossa kaikkien sauvojen oletetaan
törmäystilanteessa vaurioituvan. Tämä tapaus antaa käsityksen siitä, millaiset seuraukset
voisivat enintään olla. Törmäyksen ja tulipalon yhdistettyjä onnettomuustilanteita,
realistinen terminen ja ANSI-terminen, tarkastellaan myös. Tulipalon vaikutuksesta
tehollinen päästökorkeus kasvaa ja päästön kesto todennäköisesti lyhenee säiliön
sisälämpötilan ja paineen nousun vaikutuksesta.

Onnettomuustapausten määrittely on koottu taulukkoon 9. Radionuklidien
vapautumisosuudet vaurioituneista sauvoista polttoaineen palamasta ja lämpötilasta
riippuen on esitetty taulukossa 10. Päästöt ympäristöön onnettomuustapauksille ovat
taulukossa 11 (CASTOR-TVO-säiliö) sekä taulukossa 12 (CASTOR-VVER-säiliö).
Tarkasteltujen onnettomuustapausten tapahtumistodennäköisyydeksi on laskelmissa
oletettu yksi, mutta säätilanteeseen liittyvä epävarmuus on otettu leviämislaskennassa
huomioon. Leviämis- ja annoslaskelmat on tehty ARANO-mallilla (Savolainen & Vuori
1977).



Taulukko 9. Onnettomuustapausten määrittely.

Onnettomuustapaus

REALISTINEN TÖRMÄYS

REALISTINEN TERMINEN
TÖRMÄYS

ANSI TÖRMÄYS

ANSI TERMINEN TÖRMÄYS

VAURIOITUMISSKENAARIO

Tunnus

A

B

C

D

E

Termiset
ulkoiset
olosuhteet

normaalit

tulipalo 800 °C

normaalit

tulipalo 800 °C

normaalit

Sauvojen
vaurioitumis-
osuus säiliössä

310'3

3-10"3

1,0

1,0

analysoidun

mukainen

Vapautuminen
säiliöön
vaurioituneista
sauvoista

ks. Taulukko 10

cc

cc

Ci

fissiotuote-

kaasut*: 1,0

Cs*: 0,05

muut*: 0,0044

Hiukkasmaisten
aineiden**
vapautumisosuus
säiliöstä
ympäristöön

0,1

0,5

0,1

0,5

1,0

Päästökorkeus

20 m

80 m

20 m

80 m

20 m

*) Vapautumisosuudet vaurioituneesta polttoainemäärästä.

**) Fissiotuotekaasujen ei oleteta pidättyvän säiliöön, joten niiden vapautumisosuus on 1,0 kaikissa onnettomuustapauksissa.

ON
O
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Taulukko 10. Vapautumisosuudet vioittuneista polttoainesauvoista säiliöön (osuu-
tena koko sauvan inventaarista). Tarkastellut lämpötilat 350 °C (ei tulipaloa) ja 500 °C
(tulipalo).

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

muut

Loviisan VVER-polttoaine Olkiluodon BWR-polttoaine

Lämpötila (°C)/Palama (MWd/kgU)

350/42 500/42 350/45 500/45

0,5

0,072

0,032

0,0001

0,0001

0,00003

0,5

0,072

0,032

0,00011

0,00011

0,00003

0,5

0,11

0,045

0,00014

0,00014

0,00003

0,5

0,11

0,045

0,00015

0,00015

0,00003
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Taulukko 11. Aktiivisuuspäästöt CASTOR-TVO-säiliöstä oletetuissa onnettomuus-
tapauksissa A, B, C, Dja E.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Sr-90

Ru-106

Ce-144

Pm-147

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt onnettomuustapauksissa (Bq)

A

H=20m

T=350 °C

t=30 min

l.Mo"

3.9-1011

2,M0 6

4,8-106

1,4-109

1.9-108

1.9-1O3

5,1-10*

1.6-106

2,0-107

1,3-106

2.M0 6

2.1-108

1.1-107

1,4-107

B

H=80m

T=500 °C

t=10min

1,1-10"

3.9-1011

2.M06

2,6-107

7,2-109

9,6-108

9,3-103

2,6-102

8,0-106

9,9-107

6,6-106

1,1 107

1.1-109

5,4-107

6,9-107

C

H=20m

T=350 °C

t=30 min

3,7-1013

l,3-1014

7,1 108

1.6-109

4,5-10H

6,3-1010

6,2-105

1,7-104

5,3-108

6,6109

4,3-108

7,1108

7,0-1O'°

3,5-109

4,6-109

D

H=80m

T=500 °C

t=10 min

3,7-1013

l,31014

7.1108

8,7-109

2,4-1012

3,2-10H

3,M06

8,5-104

2,7-109

3,3-1010

2,2-109

3,6109

3,5.1OH

l,8.1010

2,31010

E

H=20m

hetkellinen

l,4-1012

4,3-1013

3,4-108

5.9-1010

l,6-1013

9,4-1 o"

9,3-106

2,6-105

8,0-109

9,9-1010

6,4-109

i.i-io10

1,0 io12

5,2-1010

6,9-IO10

CASTOR-TVO-säiliö: 48 nippua/säiliö, 180 kgU/nippu, yhteensä 8,5 tU/säiliö
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Taulukko 12. Aktiivisuuspäästöt CASTOR-WER-säiliöstä oletetuissa onnettomuus-
tapauksissa A, B, C, D ja E.

Nuklidi

H-3

Kr-85

1-129

Cs-134

Cs-137

Sr-90

Ru-106

Ce-144

Pm-147

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-241

Cm-244

Päästöt onnettomuustapauksissa (Bq)

A

H=20m

T=350 °C

t=30 min

l,3-10n

2,6- lo"

l,4106

3,6-106

9,310*

1,910*

1.9-103

5,4-10'

2,3-106

1,4-107

1,4-106

2,1106

2,1-10*

1,1 107

9,0106

B

H=80m

T=500 °C

t=10 min

1,3-10"

2,6-10"

1,4-106

1,9 107

5,1109

9,3-10*

9,6-103

2,7-102

1,1 107

7,2-107

6,9-106

1.1-107

1,1 109

5,4-107

4,5-107

C

H=20m

T=350 °C

t=30 min

4,3-1013

8,6-1013

4,8-10*

1,2-109

3.Mo"

6,2-1010

6,3-105

1.8-104

7,7-10*

4,7109

4,510*

7,010*

7,11010

3,6-109

3,0-109

D

H=80m

T=500 °C

t=10 min

4,3-1013

8,6-1013

4,8-10*

6,4-109

i j - io 1 2

3,1-10"

3,2-106

9,0-104

3,8-109

2,4-10'°

2,3-109

3,5-109

3,610"

l,8-10'°

l,5-1010

E

H=20m

hetkellinen

l,5-1012

2,0-1013

2,6-10*

9,9-1010

2,7-1013

1.6-1012

3,6-109

4,4-105

2,0-1010

1,2-lG1'

1.M010

l,8-1010

1.8-1012

9,11010

7,5.1010

CASTOR-VVER-440/84-säiliö: 84 nippua/säiliö, 120 kgU/nippu, yhteensä 10 tU/säiliö
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7 KÄYTETYT LASKENTAMENETELMÄT JA TIETOKONEOHJELMAT

7.1 Ulkoisen säteilyaltistuksen arviointimenetelmät
normaalikuljetuksissa

Annosnopeus ilmassa kuljetussäiliön ulkopuolella eri etäisyyksillä voidaan arvioida
käyttäen yhtälöitä:

B(r) = 1 + 0,0046 • r • eo'°°0nr (8)

missä

D(r) on annosnopeus etäisyydellä r lähteestä (Sv/h)

2

K on lähteen voimakkuus (Sv-m /h)

B(r) on lisäystekijä fotonisäteilylle (-)

r on etäisyys lähteestä (m)
M 2
— (Er =0,6MeV) on vaimennustekijä 0,6 MeV fotoneille ilmassa, 0,0805 cm/g

(Courtney ym. 1976)

E* on lineaarinen (makroskooppinen) vaimennustekijä fotonisäteilylle
ilmassa (0,01 l/cm 0,6 MeV:n fotoneille).

Laskentamenetelmä ottaa siis huomioon fotonisäteilyn vaimenemisen (e'*""') fotonien
törmäillessä llmamolekyyleihin ja menettäessä törmäyksissä aina osan energiastaan.
Lisäystekijällä B(r) otetaan huomioon fotonien eri suuntiin tapahtuvasta sironnasta
aiheutuva lisäys annosnopeuteen etäisyyden kasvaessa. Lisäystekijä kasvaa etäisyyden
kasvaessa, lisäystekijän arvo on 10 m:n etäisyydellä lähteestä vielä likimain yksi,
etäisyydellä 50 m ja 100 m vastaavasti 1,2 ja 1,5. Vaimenemistekijän ja lisäystekijän
tulo on kuitenkin aina pienempi tai yhtäsuuri kuin yksi. Sylinterimäisen lähteen

voimakkuus on 1,78-10"4 Svm2/h (Rämö ym. 1979).
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Kuljetussäiliön ollessa liikkeessä voidaan siitä aiheutuva säteilyannos säiliön
ympäristössä olevalle henkilölle laskea seuraavasti:

DM-—j , , * , . . , W

missä

K on lähteen voimakkuus (Svm /h)

v on kuljetuksen nopeus (m/h)

JC on kohtisuora etäisyys reitistä (m)

r on altistusetäisyys (m).

Normaalikuljetuksiin liittyvä säteilyaltistus analysoidaan Sandia-laboratorioissa (Sandia
National Laboratories) kehitetyllä RADTRAN-mallilla (Neuhauser ym. 1992). Kun
etäisyys säiliöstä eli säteilylähteestä on suurempi kuin noin kaksi lähteen
ominaispituutta, niin lähdettä voidaan pitää pistemäisenä säteilylähteenä. Pistemäisen
säteilylähteen aiheuttama annosnopeus pienenee kääntäen verrannollisena etäisyyden
neliöön (riippuvuus - l / r ) . RADTRAN-malli käsitteleekin säiliötä pistemäisenä
lähteenä arvioidessaan säteilyannoksia väestölle ja kuljetushenkilöstölle. Lähteen
voimakkuutta laskettaessa malli ottaa kuitenkin huomioon kuljetussäiliön geometrisista
tekijöistä aiheutuvan korjauksen lähteeseen seuraavasti:

(10)

missä

d on pakkauksen ominaispituus (m)
p

So on määritelty annosnopeus yhden metrin etäisyydellä säiliöstä (mSv/h).

Pienille, alle metrin pakkauksille d on todellisen pakkauksen kanssa tilavuudeltaan
yhtäsuuren ekvivalenttipallon halkaisija ja suuremmille, alle neljän metrin pakkauksille
d on pakkauksen suurin pituusmitta. Yli neljän metrin pituisille pakkauksille, kuten
käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliöille, lasketaan mallissa efektiivinen pakkauksen
pituus, jotta lähteen voimakkuutta ei yliarvioitaisi.
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Kuljetushenkilöstön saamat annokset ovat etäisyydestä aiheutuvan riippuvuuden lisäksi
suoraan verrannolliset kuljetusten ja säiliöiden lukumäärään. Mitä kauempana
kuljetushenkilöstö on kuljetuksen aikana säiliöistä, sitä pienemmät ovat heidän
saamansa säteilyannokset. Mitä enemmän kuljetuksia ja säiliöitä, sitä suurempia ovat
kuljetushenkilöstölle aiheutuvat annokset. Kuljetushenkilöstön ja säiliöiden välillä
olevan säteilyä vaimentavan materiaalin vaikutus voidaan mallissa epäsuorasti ottaa
huomioon kasvattamalla lähtötietona annettavaa altistusetäisyyttä.

Kuljetuksen pysähdyksistä väestölle aiheutuvat annokset arvioidaan vastaavan etäisyys-
riippuvuuden sekä altistuvan ryhmän suuruuden mukaisesti.

Kuljetussäiliön käsittelystä aiheutuvaa säteilyannosta laskettaessa mallissa käytetään
viivalähdettä, koska käsittelijöiden etäisyys säiliöstä on lyhyt verrattuna säiliön
pituuteen. Altistusetäisyydeksi oletetaan kaksi metriä, säiliön käsittely ajaksi yksi tunti ja
käsittelyhenkilöiden lukumääräksi viisi.

7.2 Säteilyaltistuksen arviointi onnettomuustapauksissa

7.2.1 RADTRAN-malli

Normaalikuljetusten lisäksi RADTRAN-kuljetusriskimallilla voidaan arvioida onnetto-
muustilanteisiin liittyviä säteilyannoksia väestölle. Analyysimenetelmässä onnettomuus-
ympäristö katetaan onnettomuusluokilla, joiden avulla luonnehditaan säiliön vastetta
mahdollisissa törmäys- ja/tai tulipalotapauksissa. Onnettomuusluokat, joita voi olla yksi
tai useampi, määrittelee analyysin tekijä. Onnettomuusluokat edustavat vakavuudeltaan
ja vaikutuksiltaan erilaisia seurauksia. Analyysin tekemiseksi on määriteltävä seuraavat
seikat:

- onnettomuusluokkien ehdolliset todennäköisyydet (onnettomuusluokkien toden-
näköisyyksien summa on yksi)

- radioaktiivisten aineiden vapautumisosuudet eri onnettomuusluokissa (vapautumis-
määrän osuus suhteessa säiliössä olevaan määrään)

- aerosoloitumisosuudet ympäristöön vapautuville aineille

- osuus, mikä aerosoloituvista aineista on hengitettävässä hiukkaskoossa (hiukkaskoko
noin < 10 \im).

Leviämislaskenta ilmakehässä perustuu tavanomaiseen Gaussin leviämismalliin.
Pasquillin stabiiliusluokkien (A-F) jakauman avulla kuvataan leviämisolosuhteet
antamalla eri stabiiliusluokkien esiintymistodennäköisyydet. Stabiiliusluokat A, B ja C
stabiilius edustavat epästabiilia, D neutraalia sekä E ja F hyvin stabiilia ilmakehää.

RADTRAN-mallia käytetään tässä tutkimuksessa kuitenkin vain reitteihin liittyvien
väestöannosten odotusarvojen laskentaan ja tulokset muunnettuna terveyshaitta-
tapausten todennäköisyyksiksi kuvaavat liikenteen riskitekijöistä aiheutuvia radiologisia
seurauksia. Yksittäisiä, liikenteestä tai ulkopuolisesta vahingonteosta, aiheutuvia
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oletettuja onnettomuustapauksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa seikkaperäisemmin
erikseen ARANO-mallin avulla.

7.2.2 ARANO-malli

7.2.2.1 Leviäminen ilmassa

Radioaktiivisen päästön vapauduttua ilmaan se laimenee ilmakehän turbulenssin
sekoitusvaikutuksen seurauksena. Yleisesti leviämisen arviointi voidaan suorittaa
tilastollisen teorian avulla. Tärkeimpiä fysikaalisia prosesseja päästön leviämisen
laskennassa ovat:

a) Tuulensuunnan vaihtelut, turbulentin diffuusion aiheuttama dispersio ja
keskimääräinen tuulennopeus

b) Kuiva laskeuma päästöpilven ja maaperän/kasvuston/rakenteiden vuorovaikutuk-
sessa

c) Märkä laskeuma sateen vaikuttaessa pilveen

d) Radioaktiivinen hajoaminen.

ARANO:ssa lasketaan laimennustekijä % kaavan 11 mukaan,

Kaavan 1 ensimmäinen termi kuvaa tuulennopeuden aiheuttamaa, toinen leviämis-
suuntaa vastaan kohtisuoraan tapahtuvaa vaakasuuntaista ja kolmas pystysuuntaista

laimennusta. Termi C (z, x/u) lasketaan alunperin diffuusioyhtälön (12) avulla,

dC, (z) d dC,

missä K2(z) on stabiiliudesta riippuva diffuusiokerroin. Maanpinnalle tapahtuva
laskeuma saadaan tällöin rajaehtona (13)
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missä vd on ns. kuivalaskeumanopeus.

Mallissa otetaan huomioon myös märkäpoistuma (kostea laskeuma) erityisen
pesukertoimen avulla. Muita tekijöitä, jotka saattavat eräissä tilanteissa vaikuttaa
aiheutuviin säteilyannoksiin, ovat pilvennousema, rakennusten vaikutus päästöpilven
alkulaimentumiseen, resuspensio ja gravitaation vaikutus laskeumaan. ARANOssa
pilven kuluminen leviämisen aikana käsitellään radioaktiivisen hajoamisen sekä kuivan
ja märän laskeuman kautta (Savolainen & Vuori 1977).

7.2.2.2 Säteilyannosten laskenta ja terveysvaikutukset

Suoraan päästöpilvestä tulevan gamma-annoksen laskemiseksi on suoritettava
integrointi havaintopistettä ympäröivän alueen yli. ARANO:ssa on laskettu numeerisin
menetelmin valmiiksi eri päästökorkeuksia ja stabiiliusluokkia vastaavat ns.
normalisoidut gamma-annokset. Tiedosto sisältää myös pilveenjäämiskertoimet sekä
maanpintapitoisuudet eri etäisyyksillä. Kertomalla nämä arvot todellisilla nuklidi-
kohtaisilla päästömäärillä saadaan vastaavat tulokset tarkastellussa päästössä.
Hengityksen kautta aiheutuva annos on verrannollinen maanpinnan lähellä olevaan
pitoisuuteen sekä hengitysnopeuteen. Laskeumasta aiheutuu sekä ulkoista annosta että
ravintoaineiden nautinnan kautta sisäistä annosta. Maanpinnasta radionuklideja poistuu
syvemmälle maaperään migraation vaikutuksesta. Koska väestö oleskelee suurimman
osan ajastaan sisätiloissa, voidaan annoslaskennassa käyttää ns. suojauskertoimia
kuvaamaan rakennusten vaimentavaa vaikutusta ulkoista säteilyä vastaan.

Säteilyannosten suuruus ja kertymisaika vaikuttavat ilmeneviin terveysvaikutuksiin.
Akuutteja vaikutuksia - säteilysairaus ja kuolema - esiintyy lyhyen ajan kuluessa
mikäli kertynyt annos on riittävän suuri. Säteilyn aiheuttamat myöhäisvaikutukset
ilmenevät vuosia kestävän latenssiajan jälkeen ja niiden laskenta perustuu tilastolliseen
arviointiin väestön saaman annoksen perusteella. Näille tapauksille ei oleteta
kynnysarvoa, vaan pienetkin annokset vaikuttavat kokonaisriskiin.

7.3 Päästökorkeus tulipalon tapauksessa

Tulipalon vaikutuksesta säiliöstä vapautuvat aineet joutuisivat lämmenneen ilmamassan
sekaan. Tämä ominaispainoltaan ilmaa kevyempi terminen pilvi kokee nostevaikutuk-
sen, jolloin päästön tehollinen korkeus on suurempi kuin ilman tulipaloa. Tehollinen
päästökorkeus tulipalon tapauksessa voidaan arvioida seuraavasti (Weil 1981):

ua -a'
(15)
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joissa
4 3

F on pilven alkuperäistä lämpösisältöä kuvaava nosteparametri (m /s )

g on maan vetovoimakiihtyvyys (m/s )

wo on vert ikaalinen nopeus (m/s)

r0 on pi lven säde (m)

To on lähteen lämpötila (K)

Ta on ympäris tön lämpötila (K)

Ah on p i lvennousema (tehollinen päästökorkeus) (m)
ua on tuulen nopeus (m/s)

co on 0,77

Olettamalla palamisen lämpötilaksi 800 C, mikä on esimerkiksi bensiinin palamis-
lämpöti la j a ympäris tön lämpötilaksi 0 °C, saadaan teholliseksi päästökorkeudeksi noin
5 0 - 8 0 metr iä muiden parametrien arvoista riippuen. Päästökorkeus ei kaavan (15)
mukaisesti ole kovin herkkä palamistehon muutoksi l le (nostevuo verrannoll inen
potenssiin 1/3) j a lisäksi i lmakehässä säätilanteesta riippuen eri korkeuksil la esiintyvä
inversiokerros rajoittaa tehokkaasti pilven nousua.
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8 KULJETUSTAPAUSTEN RISKIEN ANALYSOINTI

8.1 Normaalikuljetuksista aiheutuva yksilöannos

CASTOR-kuljetussäiliöissä on paksuudeltaan noin 35 cm:n seinämä, joka vaimentaa
polttoaineesta lähtevän gammasäteilyn energiavuota noin sadanteen tuhanteen osaan
alkuperäisestä paljaan polttoaineen tasosta. Gammasäteilyn puoliintumiskerros (matka,
jossa säteilyn intensiteetti puoliintuu) teräkselle on noin 2,5 cm. Neutronisäteilyä varten
kuljetussäiliöt varustetaan säiliön seinämän sisärakenteisiin asennettavalla neutroni-
suojakerroksella, mikä hidastaa ja absorboi tehokkaasti neutroneja.

Suunitteluperusteinen annosnopeus CASTOR-VVER 440/84 -säiliön ulkopinnalla on
0,2 mSv/h (Diersch ym. 1994). Turvallisuusmääräysten mukaan annosnopeus metrin
etäisyydellä kuljetussäiliöstä ei saa ylittää arvoa 0,1 mSv/h. Annosnopeus
kuljetussäiliön ulkopuolella laskee nopeasti etäisyyden kasvaessa (kuva 15) ja on
luonnon taustasäteilyn tasolla (0,1 uSv/h) noin 40 m:n etäisyydellä säiliöstä.
Lähtöoletuksena tarkastelussa on ollut, että annosnopeus yhden metrin etäisyydellä
säiliöstä on sallittu 0,1 mSv/h. Laskentamenetelmä on esitetty kohdassa 7.1.

0,1

0,01

mSv/h
0,001

0,0001

0,00001

0,000001

0,0000001

s—

-S

in \.
10 100

Etäisyys säiliön pinnalta (m)

1000

Kuva 15. Enimmäisannosnopeus CASTOR-kuljetussäiliön ulkopuolella.
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Eniten altistuisi henkilö, joka oleskelee mahdollisimman lähellä kuljetussäiliötä
mahdollisimman pitkän aikaa. Eniten altistuvan väestöön kuuluvan henkilön
vuosittaista annosta ja kokonaisannosta on tarkasteltu olettaen hänen oleskelevan 10
metrin etäisyydellä jokaisesta maanteitse ohi kulkevasta säiliöstä (enintään 25 säiliötä
vuodessa) ja 13 tuntia 10 metrin etäisyydellä pysähtyneestä säiliöstä (taulukko 13),
koska maantiekuljetus liittyy myös rautatie- ja merikuljetuksiin. Yhdestä säiliön
ohituksesta aiheutuva annos on esitetty taulukossa 14 ohitusetäisyyden funktiona.

Taulukko 13. Käytetyn polttoaineen kuljetuksista perustapauksessa, 23 vuoden
aikana eniten altistuvalle väestöön kuuluvalle henkilölle enintään aiheutuvat
säteilyannokset. Säiliön ohitusnopeudeksi on oletettu 35 km/h ja -etäisyydeksi 10 m.

Vuosittainen annos ohituksista
(25 ohitusta)

Vuosittainen oleskelu säiliön lähellä
(10 m:n etäisyydellä 13 tuntia)

Vuosittainen kokonaisannos (25 ohitusta,
oleskelu 10 m:n etäisyydellä 13 tuntia)

Kokonaisannos (23 vuotta)

Säteilyannos säiliön säteilystä
(mSv)

5-10"5

0,02

0,02

0,5

Taulukko 14. Yhdestä säiliön ohituksesta enintään aiheutuva annos ohitusetäi-
syyden funktiona. Ohitusnopeudeksi on oletettu 35 km/h.

Etäisyys (m)

2

5

10

20

40

Annos (mSv)

8-10"6

3-10"6

2-10"6

7-10"7

3-10"7
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8.2 Väestöannokset normaalikuljetuksista

8.2.1 Laskentaoletukset

Väestön ja kuljetushenkilöstön kollektiiviset säteilyannokset normaalikuljetuksista on
arvioitu RADTRAN-mallin avulla 40 valitulle reitille TR1-TR40, joista 38 on erilaista
(liite 2). Reitit voidaan jakaa teknistaloudellisiin (lyhin mahdollinen reitti) sekä väestöä
välttäviin reitteihin (Jakonen ym. 1998). Reitit suuntautuvat Olkiluodosta
Hästholmeniin, Olkiluodosta Kivettyyn, Olkiluodosta Romuvaaraan sekä
Hästholmenista Olkiluotoon, Hästholmenista Kivettyyn ja Hästholmenista
Romuvaaraan. Tarkastellut reitit ovat maantie-, rautatie- tai merireittejä, tai näiden
yhdistelmiä. Jokainen tarkasteltu reitti on säteilyannoslaskelmia varten jaettu
asukastiheyden ja/tai tien tyypin perusteella tasalaatuisiin jaksoihin. Kaiken kaikkiaan
analysoituja tiejaksoja koko reittiverkossa on ollut lähes 400, osalla reiteistä on
päällekkäisiä jaksoja. Taulukossa 15 on esitetty yhdelle reitille muodostettu
lähtötietotaulukko, josta ilmenevät laskennassa tarvitut lähtötiedot. Kaikille
analysoiduille reiteille on muodostettu vastaavat lähtötietotaulukot. Jaksojen lukumäärät
reittiä kohden vaihtelivat välillä 5-17, suurimmat jaksomäärät olivat pisimmillä
Romuvaaraan suuntautuneilla reiteillä. Kuljetusten tiheydeksi on oletettu
keskimääräinen tiheys, 110 tU/vuosi.

8.2.2 Analysoidut kuljetustapaukset

8.2.2.1 Olkiluodosta Hästholmeniin

Olkiluodon ja Hästholmenin välillä on tarkasteltu kahta maantiereittiä, yhtä junareittiä
sekä yhtä laivareittiä. Junareitissä on maantieliitynnät molemmissa päissä, laivareitillä
maantieliityntä Loviisan Valkon sataman ja Hästholmenin välillä.

Väestön yhteensä saaman säteilyannoksen odotusarvo reitistä riippuen on vain 0,0002-
0,005 manSv vuotta kohden (kuva 16). Väestöannoksesta valtaosa on pysähdyksistä ja
muille reitillä matkustaville aiheutuvaa annosta (yli 90 %). Matkustajia kauempana
oleva väestö ei altistu juuri lainkaan. Väestölle kaikkein vähäisimmän säteilyaltistuksen
aiheuttava reitti on TR30, joka merireittinä ei kulje lähellä asutusta.

Työntekijöille aiheutuva annos 0,032-0,046 manSv/vuosi on selvästi merkittävämpi
kuin väestölle aiheutuva annos. Säiliöiden käsittelystä aiheutuva annos on suurempi
kuin miehistölle kuljetuksen aikana aiheutuva annos. Erityisesti näin on laiva- ja
junakuljetuksissa, joissa miehistö oleskelee etäällä kuljetussäiliöistä.

Reitin varrella olevan väestön saama säteilyannos on siis paljon pienempi kuin mitä
aiheutuu reitillä matkustaville. Tätä voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä.
Oletetaan kuljetuksen kohtaavan liikenteen ohittavan säiliöt 10 m:n etäisyydeltä, ja
oletetaan väestön altistuvan keskimäärin 70 m:n etäisyydellä reitistä. Koska säteilyn
intensiteetti muuttuu kääntäen verrannollisena etäisyyden neliöön, on etäisyydestä
aiheutuva korjaustekijä matkustajille 1/10 = 0,01 ja väestölle 1/70 = 0,0002. Oletetaan
edelleen kuljettavaksi matkaksi 100 km, liikennetiheydeksi 200 ajoneuvoa tunnissa, 2
matkustajaa ajoneuvoa kohden ja väestötiheydeksi 15 asukasta/km . 100 km:n matkaan
yhdeltä ajoneuvolta menee tuolla nopeudella 2,9 tuntia. 2,9 tunnin aikana kuljetussäiliö
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'näkee' siis 200-2-2,9 = 1160 matkustajaa, jotka altistuvat kuljetussäiliön säteilylle.
Vastaavasti reitin varrella olevaa väestöä altistuu enimmillään 100-15 = 1500 henkilöä.
Etäisyydestä aiheutuvasta tekijästä sekä altistuvasta matkustaja- ja väestömäärästä
saadaan arvio väestölle ja matkustajille aiheutuvan annoksen suhteesta:
1500-0,0002/1160-0,01 = 0,03 eli 3 %. Tämä pelkistetty esimerkki osoittaa, että
matkustajat, jotka ohittavat kuljetussäiliön läheltä, altistuvat huomattavasti enemmän
kuin reitin varrella oleva väestö. Reitin varrella oleva väestö on lisäksi asunnnoissa
ollessaan paremmin suojautunut kuin ajoneuvojen matkustajat. Väestön ja matkustajien
annossuhde riippuu myös vallitsevasta liikennetiheydestä.

Pysähdysten yhteydessä altistuvan väestöryhmän (10 henkilöä maaseutualueella ja 30-
50 henkilöä taajama-alueella) oletetaan keskimäärin sijaitsevan 10 metrin etäisyydellä
säiliöstä (pysähtelyt reitillä kuljetuksen kuluessa, risteysalueet, huoltoasemat ja
vastaavat paikat). Pysähdyksissä altistuville henkilöille aiheutuu pienestä
altistusetäisyydestä ja suojaamattomuudesta johtuen yleensä reitin varrella olevaa muuta
väestöä suuremmat annokset, vaikka pysähdykset eivät vie kuin noin kolmasosan koko
matka-ajasta. Pysähdysten aiheuttama annos riippuu suoraan siitä, kuinka suuri ryhmä
altistuu pysähdysten yhteydessä ja miten lähellä kuljetussäiliötä henkilöt oleskelevat.
Tässä tutkimuksessa esitetyt pysähdyksistä aiheutuvat annokset edustanevat annosten
yläraja-arviota.



Taulukko 15. Esimerkki lähtötiedoista yhdelle tarkastelluista reiteistä (reitti TR14).

Reitti 14 (TR14):

Lähtötieto
Pituus (km) , reitti yhteensä 330 km
Liikennetiheys yhteen suuntaan (ajoneuvoa/h)
Matkustajia ajoneuvoa kohden (henkilöä)
Onnettomuustiheys (1/km)
Väestötiheys (henkilöä/km2)
Kuljetuksia vuotta kohden
Säiliöitä kuljetusta kohden
Annosnopeus 1m etäis. säiliöstä (mSv/h)
Kuljetusnopeus (km/h)
Kuljetushenkilöiden lukumäärä (henkilöä)
Kuljetushenkilöiden keskimääräinen
etäisyys säiliöistä (m)
Säiliöiden käsittely (lukumäärä/kuljetus)
Pysähdysten kesto (h/km)
Säteilylle altistuvien henkilöiden lukumäärä
pysähdysten aikana (henkilöä)
Altistuvien henkilöiden etäisyys
säiliöistä pysähdysten aikana (m)
Varastointiaika (h/kuljetus)
Säteilylle altistuvien henkilöiden
lukumäärä varastoinnin aikana (henkilöä)
Altistuvien henkilöiden etäisyys
säiliöistä varastoinnin aikana (m)
Saattue (henkilöä)
Osuus kaupunkialueen kuljetuk-
sesta ruuhka-aikana j - )
Osuus kaupunkialueen kuljetuk-
sesta keskusta-alueella (-)
Osuus kuljetuksesta moottoritietä (-)

Hästholmen-Koskenkylä-Orimattila-Lahtl-Heinola-Toivakka-Jyväskylä-Äänekoski-Kivetty (Jaksot 1-8/8)
LO-Lov
maantie

18
30
2

7.6E-08
15
16
1

0,1
35
2

10

1
0,005

10

10

0

0

0

8

0

Lov-Kos
maantie

21
300

2
7.6E-08

15
16
1

0,1
35
2

10

0
0,005

10

10

0

0

0

8

0,9

Kos-Ori
maantie

57
150
2

7.6E-08
15
16
1

0,1
35
2

10

0
0,005

10

10

0

0

0

8

0

Ori-Hei
maantie

27
350

2
7.6E-08

20
16
1

0,1
35
2

10

0
0,005

10

10

0

0

0

8

1

Hei(TA)
maantie

10
400

2
1.0E-07

143
16
1

0,1
20
2

10

0
0,01

50

10

0

0

0

8

0

0,1

Hei-Jyv
maantie

116
350
2

7.6E-08
20
16
1

0,1
35
2

10

0
0,005

10

10

0

0

0

8

0,9

Jyv(TA)
maantie

17
400

2
1.0E-07

681
16
1

0,1
20
2

10

0
0,01

50

10

0

0

0

8

0

0,25

Jyv-Kiv
maantie

64
350

2
7.6E-08

20
16
1

0,1
35
2

10

1
0,005

10

10

0

0

0

8

0,9

U i

Lisätietoja: OL-säiliötyyppi (1001), oletettu ydinvoimalaitoksen 40 vuoden käyttö



Kollektiivinen annosnopeus (manSv/vuosi)

0,015 0.010 0.005 0,000
Olki luoto - Hästholmen

maantie TRI
maantie TR9
maantie TRIS

juna TR23
laiva TR30

Olki luoto - Kivetty

maantie TR2
maantie TRIO
maantie T R U

juna TR24
Olki luoto - Romuvaara

maantie TR3
maantie TRI
maantie TR12

maantie TR13
juna TR25

juna TR26
laiva TR3i

laiva TR32
laiva TR33
laiva TR34

Hästholmen -Kivet ty

maantie TR5
maantie TR6

maantie TR14
maantie T R I S
maantie TR19

maantie TR20
juna TR2?

Hästholmen - Romuvaara
maantie TR?

maantie TR8

maantie TR-16
maantie T R I ?
maantie TR21
maantie TR22

juna TR28

juna TR29
laiva TR35

laiva TR36

laiva TR37
laiva TR38
laiva TR39

iaiva TR40

0,002

E] Väestö reitillä D Matkustajat reitillä
= 1

!

_ - _ ,

1 n

i

±=T=\

D Väestö yhteensä

Q Säiliön käsittelijät

B Kuljetushenkiiöstö

^^^^^m^^m^m^^^^r

1
-11

II

-:—' m

11

1

i
i

Kuva 16. Normaalikuljetuksissa aiheutuvat säteilyannokset (manSv/vuosi).
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8.2.2.2 Olkiluodosta Kivettyyn

Reitit koostuvat kahdesta maantiereitistä ja yhdestä junareitistä. Väestöannoksen
vaihteluväli on 0,001-0,006 manSv/vuosi. Pysähdysten osuus väestöannoksessa on
jälleen merkittävä. Reitillä TRIO aiheutuu noin kaksinkertainen matkustaja- ja
väestöannos, koska reitti kulkee suurien asutustaajamien, kuten Tampereen ja
Jyväskylän kautta. Kuljetushenkilöstön saama annos on pienin junareitillä (TR24) ja
maantiereiteillä keskenään yhtäsuuri. Säiliöiden käsittelystä aiheutuu henkilöstölle
hieman suurempi annos kuin varsinaisesta kuljetuksesta.

8.2.2.3 Olkiluodosta Romuvaaraan

Reitit koostuvat neljästä maantiereitistä, kahdesta rautatiereitistä ja yhdestä laivareitistä
maantie- ja rautatieliityntäreitteineen. Reittivaihtoehdot ovat pituudeltaan noin
kaksinkertaiset verrattuna Olkiluoto-Kivetty-reitteihin. Väestön (reitin varrella,
pysähdykset, matkustajat) saama annos on lähes suoraan verrannollinen reitin pituuteen.
Väestöannoksen vaihteluväli on Olkiluoto-Romuvaara-reiteillä 0,0007-0,014 manSv
kapselointilaitoksen toimintavuotta kohden. Pienimmät annokset aiheutuvat laiva-
(Olkiluoto-Raahe—Romuvaara) ja junareiteillä.

Myös reitin pituudesta riippuva ammatillinen altistus eli kuljetushenkilöstön saama
annos on suurempi kuin lyhyemmillä reiteillä, koska miehistö viettää pidemmän ajan
kuljetussäiliön lähietäisyydellä. Kuljetushenkilöstön saama annos kasvaa reitin
pituudesta johtuen jopa suuremmaksi kuin mitä käsittelijöille aiheutuu. Käsittelijöiden
saama annos sen sijaan ei riipu kuljetun matkan pituudesta, vaan säiliön käsittely-
kertojen määrästä ja kokonaisaltistusajasta.

8.2.2.4 Hästholmenista Olkiluotoon

Reittivaihtoehtona on tarkasteltu maantiereittiä (TRI 8). (Päinvastaiseen suuntaan
tarkastellut reitit Olkiluodosta Hästholmeniin (kohta 8.2.2.1) ovat käytettävissä myös
tässä tapauksessa.) Reitistä TRI 8 aiheutuu väestölle 0,003 manSv, kuljetushenkilöstöUe
0,009 manSv ja säiliöiden käsittelijöille 0,01 manSv vuosiannos.

8.2.2.5 Hästholmenista Kivettyyn

Reittivaihtoehdot muodostuvat viidestä maantiereitistä ja yhdestä junareitistä.
Väestöannoksen vaihteluväli on 0,0009-0,007 manSv/vuosi, pienin väestöannos
aiheutuu junareitiltä (TR27). Kuljetushenkilöstö saa noin kaksinkertaisen annoksen
verrattuna väestön saamaan annokseen. Pienin kuljetushenkilöstön annos aiheutuu
junareitillä.

8.2.2.6 Hästholmenista Romuvaaraan

Reitit koostuvat kuudesta maantie-, kahdesta juna- ja yhdestä laivareitistä. Laivareitillä
on maantiereittien ja rautatiereitin liityntävaihtoehdot Raahesta Romuvaaraan. Pitkillä
reiteillä väestöannoksen vaihteluväli on 0,0007-0,012 manSv/vuosi. Kuljetus-
henkilöstön saama vuosiannos vaihtelee välillä 0,002-0,044 manSv. Laivareiteillä
liityntäreiteistä aiheutuvat monet käsittelykerrat nostavat käsittelijöille aiheutuvaa
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annosta. Suurimmat annokset normaalikuljetusten eri suuntautumisvaihtoehdoissa on
koottu taulukkoon 16.

Taulukko 16. Suurimmat annokset eri loppusijoituspaikoille suuntautuvissa
normaaleissa kuljetuksissa (manSv/vuosi).

Reitit

Olkiluodosta Häsfholmenim

Olkiluodosta Kivettyyn

Olkiluodosta Romuvaaraan

Hästholmenista Olkiluotoon

Hästholmenista Kivettyyn

Hästholmenista Romuvaaraan

Väestölle
yhteensä

0,005

0,006

0,014

0,003

0,007

0,012

Kuljetus-
henkilöstölle

0,019

0,022

0,046

0,009

0,021

0,044

Säiliöiden
käsittelijöille

0,044

0,044

0,044

0,014

0,027

0,049

1) Koostuu väestöstä reitin varrella, reitillä matkustavista sekä pysähdyksissä altistuvasta.

3.3 Häiriötapaukset

8.3.1 Kuljetuksen pysähtyminen

Kuljetuksen joutuessa pysähtymään tavanomaista pidemmäksi ajaksi aiheutuu tästä
hieman suurempi säteilyannos väestölle kuin normaalisti etenevästä kuljetuksesta.
Kuljetuksen pysähtymisen voi aiheuttaa esimerkiksi tekninen vika kuljetuskalustossa tai
liikenneruuhka. Kuljetuksen ollessa pysähtyneenä pidempään teknisen vian takia saattaa
kuljetussäiliöiden läheisyyteen kerääntyä henkilöitä, jotka altistuvat säteilylle.

Annosnopeus 10 m:n etäisyydellä kuljetussäiliöstä on enintään noin 1,7-10 mSv/h ja
50 metrin etäisyydellä noin 5-10 mSv/h (kuva 15 aiemmin).

Jos oletetaan, että tekninen vika saadaan korjattua kahdeksan tunnin kuluessa - jonka
ajan kuljetus siis on pysähtyneenä - aiheutuisi tästä 10 m:n etäisyydellä oleskeleville 50
henkilölle yhteensä 0,0007 manSvrn annos ja 50 m etäisyydellä 0,00002 manSv.

Eniten altistuva ns. kriittinen henkilö saisi 10 m:n etäisyydellä kahdeksan tunnin
kuluessa alle 0,02 mSv:n annoksen.
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On tietysti mahdollista, että vian korjaaminen viivästyy ja saattaa kestää esimerkiksi
varaosia odotellessa kaksikin vuorokautta. Tällöin saman suuruiselle ryhmälle ja
kriittiselle henkilölle aiheutuvat annokset ovat kuusinkertaiset.

Käytännön tilanteessa häinöpaikka pyritään eristämään lippusiimalla tms. ja ihmisiä
kehotetaan oleskelemaan kauempana, vaikka säiliön aiheuttama säteilyannos ja riski
onkin alhainen. Lisäksi on myös mahdollista parantaa säteilysuojausta entisestään
tuomalla esimerkiksi lyijylevyjä säiliön suojaksi.

8.3.2 Säiliön ulkopinnasta irtoavat radionuklidit

Ladattaessa polttoaine-elementtejä kuljetussäiliöön ydinvoimalaitoksen käytetyn
polttoaineen välivarastolla on mahdollista, että pieniä määriä radionuklideja tarttuu ja
jää paikoittain kuljetussäiliön ulkopinnalle. Ennen säiliöiden kuljetusta välivarastolta
loppusijoituslaitokselle säiliöt tarkastetaan mm. ulkoisen kontaminaatiotason mittauk-
sella, jolloin pinta-aktiivisuuden tulisi olla alle 4 Bq/cm . Mikäli tarkastusta ei tehdä
riittävän huolellisesti saattaa kuljetettavan säiliön pinta-aktiivisuus ylittää suurimman
sallitun arvon. Maailmalla on esimerkkejä tapauksista, joissa kuljetussäiliöiden
ulkopinnalla on havaittu paikallisesti (muutaman neliösentin alueella) noin 10 000
Bq/cm . Tämän on arvioitu aiheutuneen siitä, että radionuklidit ovat imeytyneet
polttoaine-elementtien latauksen yhteydessä säiliön ulkopinnan maalikerrokseen ja
tulleet pintaan kuljetuksen yhteydessä. Mahdollisia säiliön ulkopinnan
kontaminoitumisen aiheuttavia nuklideja ovat esim. Co-60 ja Cs-137, jotka ovat
voimakkaita gammasäteilijöitä.

Radionuklidien ollessa kiinnittyneenä säiliön ulkopintaan ne voivat aiheuttaa vain
ulkoista säteilyaltistusta säiliön lähettyvillä oleskelevalle henkilölle, esim. kuljetus-
henkilöstöön kuuluvalle. Jos ulkopinnalla olevat radionuklidit vapautuisivat
ympäröivään ilmaan esim. kuljetussäiliön tärinän tai hiontatyön yhteydessä (hiontatyön
ei pitäisi olla mahdollista kuljetuksen aikana) voisivat ne aiheuttaa säteilyannosta
hengityksen tai nautinnan kautta.

Olettamalla, että säiliön ulkopinnalla olisi paikallinen Co-60:stä ja Cs-137:stä aiheutuva
10 000 Bq/cm , noin 1 cm :n ns. 'kuuma piste', on tarkasteltu tästä aiheutuvia annoksia
(esim. puolet aktiivisuudesta koboltista ja puolet kesiumista) (taulukko 17). Tuloksista
nähdään, että vain kontaminaatiosta aiheutuen tunnin oleskelu säiliön lähettyvillä
aiheuttaisi noin 1 |j.Sv:n annoksen, mikä on vain noin kymmenkertainen samana aikana
luonnon taustasäteilystä (0,1 p.Sv/h) aiheutuvaan annokseen verrattuna. Jos kaikki
pintaan kiinnittynyt aktiivisuus nautittaisiin tai hengitettäisiin, aiheutuisi tästä noin 0,5
mSv:n annos. Vuosittain ihmisen luonnon säteilystä saama annos on noin 3 mSv
Suomessa.

Säiliön ulkopinnan vähäinen saastuminen yli sallittujen arvojen ei siis aiheuta ihmisille
säteilyvaaraa, mutta sen merkitystä ei luonnollisestikaan tule väheksyä.
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Taulukko 17. Säiliön ulkopinnan paikallisesta pintakontaminaatiosta (10 000 Bq)
aiheutuvat annokset eri altistustapauksissa.

Oleskelu 1-2 m:n etäisyydellä säiliöstä

Nautinta

Hengitys

Annosnopeus tai annos

n. 1 uSv/h

n. 0,1 mSv

n. 0,4 mSv

8.4 Onnettomuustapaukset

Seuraavassa tarkastellaan oletettuja onnettomuustapauksia A-E yksityiskohtaisemmin
ARANO-mallin avulla. Tarkastelun perusteella pyritään selvittämään erityisesti säteilyn
varhais- ja myöhäisvaikutusten riskiä, säteilyvaarallisen alueen suuruutta sekä tulipalon
ja päästökorkeuden merkitystä säteilyannoksiin. Laskelmissa otetaan huomioon
säätilanteeseen liittyvä epävarmuus radioaktiivisen pilven leviämisen aikana.

Tarkasteltuja esimerkkipäästöjä ja niiden seurauksia sovelletaan lisäksi käsiteltäessä
erilaisia oletettuja törmäys-, palo- ja vaurioitumistilanteita tämän luvun loppupuolella.
Sovelluskohteita ovat mm. onnettomuustilanteet taajama-alueella, satama-alueella tai
merellä.

8.4.1 Lähtötiedot ARANO-laskelmissa

8.4.1.1 Leviämislaskelmat

Leviämistilanteina onnettomuuspäästöissä on käytetty eräitä yksittäisiä leviämis-
tilanteita sekä esiintymistodennäköisyydellä painotettua vuoden pituisen jakson aikana
esiintynyttä leviämisaineistoa.

Tarkastellut yksittäiset leviämistilanteet ovat:

- stabiiliusluokka D, tuulennopeus 5 m/s, ei sadetta sekä

- stabiiliusluokka D, tuulennopeus 5 m/s, sade, jonka pesukerroin on 5 10 s .

Stabiiliusluokka D on esimerkki tyypillisestä leviämistilanteesta. Siihen liittyvä sade
lisää laskeumaa ja sitä kautta laskeumaan verrannollisten annosten suuruutta. Samalla
radionuklidien tehokkaampi poistuminen pilvestä pienentää suoraan pilven pitoisuuteen
verrannollisia annoksia. Stabiiliusluokassa D esiintyvän sateen pesukerroin on pienempi
kuin luokissa A, B ja C esiintyvän sateen johtuen ilman suuremmasta pyörteisyydestä
epästabiileissa tilanteissa. Siten epästabiilimmissa luokissa esiintyvä sade aiheuttaisi
lähialueilla suurempia annoksia maahan laskeutuneiden nuklidien kautta kuin D-luokan
sade.
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Päästökorkeudella 20 metriä on oletettu pieni alkulaimennus maanpinnan läheisyyden
takia, mitä ei oleteta 80 metrin päästökorkeudelle. Päästön kesto 10 minuuttia edustaa

leviämisparametrin cy referenssiotosaikaa turbulenssimittauksissa. Päästön kesto 30 min

otetaan huomioon kasvattamalla G :ta ja siten pilven leveyttä.

Yksittäisten leviämistilanteiden lisäksi on annoksia laskettu vuotuisten
leviämisolosuhteiden tilastollisen jakauman perusteella. Koska potentiaalisen
onnettomuuden ajanhetkellä vallitsevaa leviämistilannetta ei etukäteen tiedetä, on
yksilöannos laskettu kaikissa vuoden aikana havaituissa leviämistilanteissa ja kutakin
annosta on painotettu yksittäisen tilanteen esiintymisosuudella. Ryhmittelemällä
annokset suuruusjärjestykseen saadaan annosten kumulatiivinen todennäköisyys-
jakauma. Jakaumasta voidaan poimia annosarvoja, joiden ylittymistodennäköisyys on
enintään määrätyn suuruinen. Annoksen odotusarvo kuvaa kyseisestä päästöstä
aiheutuvaa keskimääräistä annosta. Tässä on sääaineistona käytetty Olkiluodossa
vuosina 1982-1985 20 metrin korkeudelta mitattua tunnittaista leviämistietoa.

8.4.1.2 Annoslaskelmat

Säteilyannoksen oletetaan koostuvan kolmesta altistusreitistä: suora ulkoinen säteily
pilvestä, suora ulkoinen säteily laskeumasta ja sisäinen altistus hengitetystä
radioaktiivisesta materiaalista. Ravintoaineiden aiheuttamaa altistusta ei ole käsitelty,
koska saastuneiden elintarvikkeiden käyttöä voitaisiin tarvittaessa rajoittaa. Myöskään
maahan laskeutuneiden radioaktiivisten hiukkasten pölyämistä ei ole käsitelty, koska
sen merkitys katsotaan yleensä vähäiseksi suomalaisissa olosuhteissa aluskasvilli-
suudesta ja vuodenaikavaihteluista johtuen. Esitetyt annokset ovat efektiivisiä annoksia.

Altistusreitteihin liittyviä lähtöoletuksia:

1) Pilvestä tuleva säteily:

Kaikissa laskentatilanteissa suojauskerroimeksi oletetaan konservatiivisesti 1, mikä
vastaa henkilön oleskelua ulkona pilven ohikulkuajalla. Annos saadaan pilven ylikulun
aikana.

2) Laskeumasta tuleva ulkoinen säteily:

Suojauskerroin on todellisen annoksen suhde täysin suojaamattoman henkilön saamaan
annokseen. Suojauskertoimen arvona käytetään kaikissa tapauksissa arvoa 0,3, koska
tarkastellaan vähintään kuukauden pituisesta altistuksesta saatavaa annosta.
Laskentaperuste on seuraava: Oletetaan ympäristössä vallitsevan seuraavat
suojaustekijät ulkoiselle laskeuma-annokselle: ulkona 0,7, pientalossa 0,4 ja
kerrostalossa 0,1. Lisäksi oletetaan, että henkilöt oleskelevat 10 % ajastaan ulkona ja 90
% sisällä. 40 % väestöstä asuu pientaloissa ja 60 % kerrostaloissa, jolloin saadaan 0,1 •
0,7 + 0,36 • 0,4 + 0,54 • 0,1 = 0,3. Altistuksen integrointiaikoina käytetään joko 1
kuukautta, 1 vuotta, 10 vuotta tai 50 vuotta.
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3) Hengityksen kautta tuleva sisäinen säteilyannos:

Suojauskerroin on 1 eli ei oleteta lainkaan suojausta. Hengitysnopeudeksi oletetaan
jonkin verran keskimääräistä vuorokautista tasoa suurempi arvo. Sisäisen altistuksen
integrointiaikoina käytetään joko 1 kuukautta, 1 vuotta tai 50 vuotta.

Väestöannoksia laskettaessa käytetään seuraavia asukastiheyksiä 100 kilometrin säteellä
päästölähteestä:

0-2 km 1000 asukasta/km2

2-5 km 400 asukasta/km
2

5-100 km 10 asukasta/km .

8.4.2 Tulokset ARANO-laskelmista
Päästöinä on käytetty taulukoissa 11 ja 12 esitettyjä nuklidikohtaisia lukuarvoja.
Kuvissa 17-22 on esitetty laskentatulokset yksittäisissä leviämistilanteissa (stabiilius D,
tuulennopeus 5 m/s, ei sadetta) TVO-tyyppisen säiliön päästöistä A, B, C, D ja E
poutasäällä sekä sadetilanteessa päästölle C. Kuvissa on vaaka-akselilla 6
etäisyyspistettä (100 m, 1 km, 5 km, 20 km, 40 km, 100 km), joissa kussakin kolmella
annoksen integrointiajalla on esitetty annoskomponenttien ja niiden summan arvot
pilven leviämisakseliUa. Annosten integrointiajat ovat 1 kk, 1 vuosi ja 50 vuotta.
Kuvissa 23-28 ovat vastaavat tulokset VVER-tyyppisen säiliön päästöistä A, B, C, D ja
E.

Yhden kuukauden kuluessa kertyvät annokset jäävät suurimmillaan alle 20 mSv (kuva
28, etäisyys 100 m), joten ne eivät aiheuta välittömiä terveysvaikutuksia. Termisen
päästön aiheuttaman pilven nouseman vaikutus annoksiin nähdään kuvissa 18, 21, 24 ja
27. Näissä tilanteissa annokset ovat suurimmillaan vasta noin kilometrin päässä
päästölähteestä. Muissa tilanteissa vapautuvan lämmön ei oleteta aiheuttavan pilvelle
ylimääräistä alkunostetta, vaan päästö tapahtuu 20 metrin korkeudelta ja leviäminen
jatkuu samalla korkeudella, jolloin suurimmat annokset aiheutuvat aivan päästölähteen
lähellä.

Altistusreittien keskinäistä merkittävyyttä verrattaessa todetaan, että pilvestä tuleva
ulkoinen annos jää selvästi eli noin kaksi kertaluokkaa pienemmäksi kuin muut kaksi
komponenttia. Hengitysannos on samaa suuruusluokkaa kuin laskeumasta tuleva
ulkoinen annos. Verrattaessa annoskomponenttien summaa lyhyeltä ja toisaalta pitkältä
altistusajalta, voidaan todeta, että 50 vuoden annos on noin kaksi kertaluokkaa suurempi
kuin yhden kuukauden annos. Etäisyyden merkitys annokseen on selvä; annos 100
kilometrin etäisyydellä on laskenut 4-5 kertaluokkaa verrattuna suurimpaan
annosarvoon päästölähteen lähellä.

Haettaessa tärkeimpiä nuklideja TVO-tyyppisen säiliön päästössä A todetaan, että Cs-
137 aiheuttaa 97 % ulkoisesta annoksesta laskeumasta, mutta 5 % hengitysannoksesta
yhden vuoden kuluessa. Muut merkittävät hengitysannosta aiheuttavat nuklidit ovat: Pu-
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Kuva 24. Annos etäisyyden funktiona realistisen termisen
päästön skenaariossa (B), stabiilisuus D, pouta.

10 '

io- -I
K

10'

t; pilvi- ta hengitys- laskeuma- n Yhteensä
annos annos annos

0,1 km

o pj lv -
anne

1 km

_ _

I

a heng
s anno

ys- laskeuma- a Yhteensä
annos

5 km

20 km

1 i

: 40 km

1 1 ]

]

| 100 krr

l i

j

s - - a s ; - a

Kuva 25. Annos etäisyyden funktiona ANSl-päästön
skenaariossa (C), stabiilisuus D, pouta.

Kuva 26. Annos etäisyyden funktiona ANSl-päästön
skenaariossa (C), stabiilisuus D, sade.
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Kuva 27. Annos etäisyyden funktiona ANSI-teimisen päästön
skenaariossa (D), stabiilisuus D, pouta.

Kuva 28. Annos etäisyyden funktiona vaurioitumisskenaarion
päästötapauksessa (E), stabiilisuus D, pouta.
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238 (38 %), Am-241 (20 %) ja Cm-244 (27 %). Vastaavasti 50 vuoden annoksessa
aiheuttaa Cs-137 100 % ulkoisesta laskeumasta tulevasta komponentista ja
hengitysannoksesta aiheuttaa Cs-137 alle yhden prosentin, Sr-90 2 %, Pu-238 40 %,
Pu-239 3 %, Am-241 26 % ja Cm-244 19 %.

Kuvissa 29-34 on esitetty kaikista leviämistilanteista lasketun yksilöannoksen
odotusarvo ja toisaalta leviämistilanteen D, 5 m/s, sade, annos etäisyyden funktiona,
kun annoksen integrointiaika on joko 1 kuukausi tai 50 vuotta. Päästöinä on käytetty
TVO-tyyppisen säiliön päästöä A ja C sekä VVER-tyyppisen säiliön päästöä E. Kuvat
havainnollistavat yksittäisen leviämistilanteen aiheuttaman annoksen käyttäytymistä
verrattuna keskimääräiseen, kaikki leviämistilanteet sisältävään, annokseen. Kuukauden
kuluessa kertyvä annos tilanteesta D, 5 m/s, sade, on suurempi kuin keskimääräinen
arvo kuvassa 29, samoin 50 vuoden kuluessa (kuva 30). Samoin on tilanne päästössä C
(kuvat 31 ja 32) sekä päästössä E (kuvat 33 ja 34).

Taulukossa 18 on esitetty väestöannoksen kumulatiiviselta todennäköisyysjakauma-
käyrältä poimittuja tunnuslukuja: odotusarvo sekä 50 %:n, 95 %:n ja 99,5 %:n
ylittämistodennäköisyyttä vastaavat annoksen arvot. Päästöstä E aiheutuva vakavien
myöhäisvaikutusten (syöpäkuolemien ja perinnöllisten vaikutusten) ehdollinen
odotusarvo olisi 12, jos muunnoskertoimena käytetään arvoa 0,07 manSv (ICRP
1991).

Taulukko 18. Väestöannoksen odotusarvo sekä 50 %:n, 5 %:n ja 0,5 %:n
ylittämistodennäköisyyttä vastaavat arvot laskettuna Olkiluodon vuoden sääaineistolla
ja päästöistä A(TVO), C(TVO) ja E(WER). Annosten integrointiaika on 50 vuotta.
Päästön todennäköisyys =1.

Annos [manSv]

Odotusarvo

Päästö A (TVO) Päästö C (TVO)

1,4-10"2 5

Päästö E (WER)

184

Annoksen ylittymis-
todennäköisyys

50 %

5 %

0,5%

Maksimiarvo

9,5-10'3

3,0-10"2

3,9-10"2

4,0-10"2

3

10

13

13

121

443

492

628

-2
Taulukosta nähdään, että päästöstä A aiheutuva väestöannos ylittää arvon 3,9-10
manSv enintään 0,5 %:n todennäköisyydellä, mutta päästöstä E arvon 492 manSv
enintään 0,5 %:n todennäköisyydellä.
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Kuva 29. Annos yhteensä pilvestä, hengityksestä ja Kuva 30. Annos yhteensä pilvestä, hengityksestä ja
laskeumasta realistisen päästön skenaariossa (A). laskeumasta realistisen päästön skenaariossa (A).
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Kuva 33. Annos yhteensä pilvestä, hengityksestä ja Kuva 34. Annos yhteensä pilvestä, hengityksestä ja
laskeumasta vaurioitumisskenaarion päästötapauksessa (E). laskeumasta vaurioitumisskenaarion päästötapauksessa (E).
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Nuklidin H-3 laskenta ei sisälly ARANO-malliin, mutta sen merkitys lähialueen
annoksessa 50 vuoden kertymäajalla voidaan arvioida pieneksi. H-3:n ja muiden erittäin
pitkäikäisten nuklidien merkitys kasvaa pitkän ajan globaalin väestöannoksen
yhteydessä. Yhdistyneiden kansakuntien ionisoivan säteilyn vaikutuksia arvioiva
tiedekomitea (UNSCEAR 1993) esittää raportissaan laskentamenetelmiä nuklidin H-3
(puoliintumisaika 12 vuotta) aiheuttaman säteilyannoksen laskemiseksi. Vapautuessaan
ilmakehään tämä nuklidi leviää kaikkialle maapallolle altistaen väestöä hengityksen ja
ravinnon välityksellä. UNSCEAR ilmoittaa annosmuunnoskertoimet olettamalla
leviämisen koko maapallolle ja käyttäen annoksen kertymäaikana 10 000 vuotta.
Ottamalla huomioon UNSCEAR:n käyttämät väestömäärä 5-10 ja väestöannoksen
muunnoskerroin 0,0012 manSv/TBq, saadaan keskimääräisen yksilöannoksen
muunnoskertoimeksi H-3:lle 2,4-10 Sv/TBq. Päästön E tapauksessa saadaan
keskinaääräiseksi yksilöannokseksi Olkiluodon säiliöllä 3,410 Sv ja Loviisan säiliöllä
3,6-10 Sv sekä väestöannokseksi Olkiluodon säiliöllä 0,0017 manSv ja Loviisan
säiliöllä 0,0018 manSv. Näinollen annokset H-3:n päästöstä jäävät hyvin alhaisiksi.

8.4.3 Törmäystilanne taajama-alueella

Yksi mahdollinen kuljetusonnettomuus on junan suistumista seuraava säiliön
iskeytyminen kiinteään, lähes peräänantamattomaan esteeseen sekä mahdollinen
tulipalo. Pessimistisesti voidaan olettaa, että kuljetussäiliö menettää tiiviytensä ja
ympäristöön aiheutuisi radioaktiivisten aineiden päästö vaurioituneesta polttoaineesta.

Normaalinopeudella tapahtuvan törmäyksen seurauksena säiliöstä ympäristöön
vapautuva aktiivisuuspäästö vastaa realistista tai realistista termistä törmäystapausta
(päästöt taulukoissa 11 ja 12). Törmäyksen seurauksena noin 1/1000 polttoainesauvoista
vaurioituisi aiheuttaen säiliön vuotaessa radioaktiivisten aineiden vapautumisen säiliöstä
ulkoilmaan. Tuulen vaikutuksesta päästöpilvi saattaisi levitä asutustaajaman ylle.
Onnettomuustapauksesta ARANO-mallilla lasketut seuraukset väestölle on esitetty
edellä taulukossa 18.

Tapauksessa, jossa kaikki polttoainesauvat vaurioituisivat törmäyksen seurauksena
(päästötapaukset C ja D), olisi yksilölle aiheutuva säteilyannos neutraalissa
säätilanteessa 1 km:n etäisyydellä vuodessa noin 0,8 mSv (Olkiluodon säiliö) ja 0,6
mSv (Loviisan säiliö). Realistisessa skenaariossa polttoainesauvoja vaurioituisi
kuitenkin vain noin 1/1000 kaikista sauvoista ja realistiset säteilyannokset vastaavin
ehdoin ovatkin 0,0024 mSv (Olkiluodon säiliö) ja 0,0018 mSv (Loviisan säiliö). Kun
vielä rakennusten aiheuttama suojaava vaikutus otetaan huomioon, niin annokset
pienevät noin kymmenenteen osaan realistisenkin skenaarion arvoista. Sateen
vaikutuksesta säteilyannokset hieman nousevat, koska sade pesee radionuklideja ilmasta
maahan enemmän kuin tapahtuu kuivalaskeuman tapauksessa.

8.4.4 Polttoainekuljetuslaivan palotilanne satama-alueella

8.4.4.1 Realistinen lähdetermi ilmakehään

Polttoainekuljetuslaivan palotilanteessä voidaan olettaa päästön ympäristöön olevan
samaa suuruusluokkaa kuin törmäystilanteessa ja tulipalossa taajama-alueella.
Vaikutusten kannalta laivan palotilanne olisi mahdollisesti lievempi, koska



88

leviämisympäristössä potentiaalinen väestön asuttama alue rajoittuu nyt puoleen
(toisella puolella on meri). Tosin on todettava, että merituulen vaikutuksesta tuulen
suunta on usein mantereelle päin. Aiheutuvat suurimmat säteilyannokset neutraalissa
säätilanteessa yksilölle olisivat noin 1 p.Sv:n suuruusluokkaa ilman suojausta.

8.4.4.2 Seurauksia yliarvioiva lähdetermi

Lähdetermi vastaisi C tapauksen mukaista päästöä, jossa kaikkien säiliössä olevien
sauvojen oletetaan vioittuvan. Suojaamattomalle yksilölle aiheutuva suurin annos olisi
alle 1 mSv.

8.4.4.3 Rannikkoalueen veteen oletettu vapautuminen

Rannikkoalueen veteen vapautumisen tapauksessa laimennustilavuus on niin suuri, ettei
päästöstä aiheudu merkittävää haittaa kaloja syövälle ihmisellekään (Marsily ym. 1988).
Tapauksessa voidaan ajatella tilannetta, jossa säiliöstä vapautuneet nuklidit pääsisivät
sekoittumaan rannikkoalueen veteen. Pahimman tilanteen muodostaisi satama-alueella
tapahtuva vapautuminen, mutta tällöinkin laimennustilavuus olisi valtava. Tapauksesta
ei aiheudu merkittäviä annoksia ihmisille.

8.4.5 Polttoainekuljetuslaivan palotilanne merellä

8.4.5.1 Realistinen lähdetermi

Tapaus on analoginen rannikkoalueen palotilanteen kanssa, nyt vain tarkasteluetäisyys
on suurempi mantereelle ja asutulle alueelle. Olettamalla laivan olevan palohetkellä 20
kmrn etäisyydellä rannikosta aiheutuisi päästöstä neutraalissa säätilanteessa
laskentatulosten mukaan enintään noin 0,01 u.Sv:n annos suojaamattomalle yksilölle
rannikkoalueella.

8.4.5.2 Seurauksia yliarvioiva lähdetermi

Olettaen laivan olevan samalla eli 20 km:n etäisyydellä rannikosta, aiheutuisi
neutraalissa säätilanteessa tämän skenaarion mukaisilla oletuksilla enintään noin
4 |iSv:n annos suojaamattomalle yksilölle rannikkoalueella.

8.4.6 Polttoainekuljetuslaivan uppoaminen

Polttoainekuljetuslaivan uppoamisen seurauksena kuljetussäiliön pitäisi vaatimusten
mukaan helposti säilyttää tiiveytensä, koska kuljetuksen aikana syvyys olisi enintään
vain noin 50 metriä. Esimerkiksi ruotsalaisten SKB:n M/S Sigynillä tapahtuvissa
kuljetuksissa käyttämä säiliö kestää noin 400 bar:n paineen eli upotuksen jopa 4000
metrin syvyyteen (SKB 1997).

Mikäli säiliö kuitenkin jostain syystä vuotaisi, on tarkasteltava säiliön turvallisuutta
myös kriittisyysonnettomuuden kannalta. Aiempien selvitysten perusteella etenkään
korkeapalamaista polttoainetta sisältävä analyysissa tarkasteltu CASTOR-VVER 440/30
kuljetussäiliö ei tule kriittiseksi huomattavien (noin 30 mm:n suuruisten) polttoaine-
elementtien muodonmuutoksien seurauksenakaan (Wasastjerna 1979). Loppusijoitus-
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laitokselle kuljetettavan polttoaineen keskimääräinen poistopalama on korkea, noin 40
MWd/kgU, joten kuljetussäiliön kriittisyyden saavuttamista ei voida pitää
todennäköisenä uppoamistilanteissa.

Tuoreen ja matalapalamaisen polttoaineen tapauksessa polttoaine-elementtien
muodonmuutoksen tai polttoaineen murskautumisen seurauksena polttoaine yhdessä
veden kanssa saattaisi muodostaa kriittisyyden kannalta edullisen polttoaine/hidastin
suhteen.

8.4.7 Ulkoisen tekijän aiheuttama kuljetussäiliön vaurioituminen

Tähän kuvitteelliseen tapahtumaan liittyvän todennäköisyyden on arvioitu olevan
muihin analyysin tapauksiin nähden sellaisen, että kuljetussäiliön osittaisen
vaurioitumisen seurauksia tarkastelevan vaurioitumisskenaarion mukaanotto on
perusteltua. Olennaisena erona muihin tarkasteltaviin tapauksiin verrattuna on, että
tietyn osuuden polttoainepelletteistä oletetaan merkittävästi vaurioituvan ja kuljetus-
säiliön menettävän täysin tiiviytensä.

Sadan metrin etäisyydellä säiliöstä suojaamattomalle yksilölle kuukauden kuluessa
kertyvä säteilyannos olisi noin 14 mSv. Säteilyn aiheuttamia välittömiä
terveysvaikutuksia tarkastellun päästön seurauksena ei kuitenkaan yleisimmin
esiintyvissä säätilanteissa aiheutuisi, koska luokkaa 100-500 mSv annosta lyhyellä
aikavälillä (1 kk) ei ylitetä. Ainoastaan erityisen voimakkaan sateen vallitessa päästön
aikana yksilölle aiheutuisi sadan metrin etäisyydellä säiliöstä noin 200 mSv lyhyen
aikavälin annos. Jos saastuneella maa-alueella tuotettaisiin elintarvikkeita ja niitä
käytettäisiin ravintona, kasvaisivat aiheutuvat pitkän aikavälin säteilyannokset noin
kaksinkertaisiksi.

Väestöannoksen odotusarvo olisi enintään 184 manSv (taulukko 18). Tämän
seurauksena aiheutuisi enintään noin 12 vuosikymmenien kuluessa ilmenevää vakavaa
myöhäisvaikutustapausta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 1000 henkilön
suuruinen väestöryhmä saa keskimääräisesti luonnollisesta taustasäteilystä (3
mSv/vuosi) 50 vuodessa samaa luokkaa olevan väestöannoksen eli 150 manSv.

Suojaamattomasta käytetystä polttoaineesta ympäristössä aiheutuva annosnopeus on
varsin korkea (kuva 35) ja oleskelu polttoaineen lähettyvillä ei ole turvallista. Lähteen
voimakkuutena palamaltaan 40 MWd/kgU ja 20 vuotta jäähtyneelle polttoaineelle on
käytetty 21 Svm /h. Sylinterimäisen lähteen on oletettu muodostuvan 30
polttoainenipun ryhmästä. Luonnon taustaa vastaava säteilytaso (0,1 jiSv/h)
saavutettaisiin ilmassa arviolta vasta noin 750 m:n etäisyydellä polttoaineesta.
Mahdolliset maastoesteet ja rakennukset pienentävät kuitenkin merkittävästi
säteilytasoa. Myös vain osittain vaurioitunut säiliö ei jättäisi polttoainenippuja kaikkiin
suuntiin paljaaksi ja kuva 35 yliarvioi tällöin annosnopeuksia huomattavasti.
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Kuva 35. Annosnopeus täysin suojaamattomista polttoainenipuista ilmassa.
Tarkastelupiste vaikuttaa etäisyyden lisäksi hieman annosnopeuden arvoon.

8.5 Reittikohtaiset onnettomuusriskit (RADTRAN-malli)

8.5.1 Lähtötiedot

Reitteihin liittyviä liikenteellisistä onnettomuuksista aiheutuvia väestöannoksen

odotusarvoja ( X ö • # , ) on arvioitu RADTRAN-mallin avulla. Junareiteillä

kuljetusten nopeudet saattaisivat olla riittäviä aiheuttamaan mahdollisessa
onnettomuustilanteessa radioaktiivisten aineiden päästön kuljetussäiliöstä.
Maantiereiteillä nopeudet ovat normaalisti niin alhaiset, etteivät mahdolliset törmäykset
voisi aiheuttaa vaurioita kuljetussäiliöön. Ainoastaan mahdollinen tekninen vika, kuten
jarrujärjestelmän vikaantuminen jyrkässä alamäessä, saattaisi nostaa nopeuden
riittävälle (noin yli 60 km/h) vaurioita aiheuttavalle tasolle. Tämän takia tässä
tutkimuksessa on analysoitu kaikki junareitit, mutta maantiereiteistä vain muutama
edustava reitti esimerkinomaisesti.
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Onnettomuustiheydet on saatu ANSERI-Konsulttien (Risto Pitkänen), VTT
Yhdyskuntatekniikan (Leif Beilinson) sekä liitteen 1 selvitysten perusteella ja ne on
esitetty eri reiteille taulukoissa 5 ja 6. Muutoin reiteille on käytetty samoja
liikennetietoja kuin normaalikuljetustenkin tapauksessa. Onnettomuusympäristö on
kuvattu viidellä mekaaniset ja termiset vaikutukset huomioonottavalla luokalla, joille on
arvioitu ehdolliset todennäköisyydet (taulukko 19).

Kullekin onnettomuusluokalle on määritelty nuklidiryhmäkohtaiset vapautumisosuudet
(taulukko 19) siten, että vakavimmassa luokassa päästö säiliöstä vastaa realistista
(törmäys ja tulipalo) B-tapauksen mukaista päästöä säiliöstä. B-tapauksessahan
oletettiin, että 3/1000 sauvoista vaurioituu säiliössä. Vaurioituneista sauvoista
radionuklidit vapautuvat säiliöön taulukon 10 vapautumisosuuksien mukaisesti, ja
säiliöstä ne vapautuvat edelleen osittain ympäristöön. Hiukkasmaisista aineista on
oletettu jäävän säiliön sisäpinnoille 50 %, fissiotuotekaasujen oletetaan säiliön
kaasutilasta vapautuvan kokonaan ympäristöön. Ympäristöön vapautuvien aineiden
osalta on oletettu, että ne ovat hengitettävässä hiukkaskoossa.

Maantiereiteille on käytetty samoja onnettomuusluokkia ja päästöoletuksia kuin
rautatiereiteille. Maantiereittien osalta laskentaperusteet ovat siten konservatiivisemmat
kuin junareiteillä, koska kuljetusnopeudet ovat maantiellä alhaisemmat kuin
junakuljetuksissa.

8.5.2 Tulokset

Väestöannosten odotusarvot on rautatiereittien osalta esitetty taulukossa 20 ja
maantiereittien osalta taulukossa 21. Maantiereiteistä tarkasteluun on valittu edustavat
eri loppusijoituspaikoille suuntautuvat kuljetukset.
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Taulukko 19. Kuljetusonnettomuuksien seurausten laskennassa käytettyjä lähtö-
tietoja RADTRAN-mallissa.

Osuus onnettomuuksista

Päästöosuudet säiliön

inventaarista:

Olkiluodon säiliö

nuklidiryhmä 1

nuklidiryhmä 2

nuklidiryhmä 3

nuklidiryhmä 4&5

Loviisan saiho

nuklidiryhmä 1

nuklidiryhmä 2

nuklidiryhmä 3

nuklidiryhmä 4&5

Onnettomuusluokka

I

0,602

0

0

0

0

0

0

0

0

n
0,392

3,4-10"4

1,3-10"4

4,5-10'8

9,2-10"9

2,2-10"4

9,3-10"5

3,310*

9,2-10"9

m
0,0052

8,6-10"5

3,4-10"5

-8
1,110

2,3-10"9

5,510"5

2,3-10"5

8,3-10"9

2,3-10"9

rv
0,0007

3,4-10"4

1,3-10"4

1,6-10"7

3,210"*

2,2-10"4

9,3-10"5

1,2-10"7

3,210"*

V

0,0001

3,4-10"4

1,3-10"4

2,3-10"7

4,6-10"*

2,2-10"4

9,3-10"5

1,7-10"7

4,610*

Nuklidiryhmä 1: Kr-85

2: 1-129

3: Cs-134, Cs-137, Ru-106

4: Sr-90, Ce-144, Pm-147

5: Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Am-241, Cm-244
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Taulukko 20. Väestöannoksen odotusarvot kuljetusonnettomuuksista rautatierei-
teillä RADTRAN-mallilla tehtyjen laskelmien mukaan (manSvAuosi).

Reitti

TR23

TR24

TR25

TR26

TR27

TR28

TR29

Väestöannoksen odotusarvo (manSv/vuosi)

Pilvestä

2,3-10"12

4,l-10"12

5,5-10"12

5.1-10'12

7,4.10'13

9,M0'13

7,4-1013

Hengityksestä

2,510'*

4,410*

5,810'*

5,410*

9,810"'

1,210"*

9,710"'

Laskeumasta

1,710'*

2,910"*

3,910"*

3,610"*

5,710"'

7,010"'

5,710"'

Yhteensä

4,210"*

7,310"*

9,710*

9,010"*

1,610*

1,910"*

1,510*

Menreittien rautatieliitynnät Raahesta:

TR34

TR40

3,9-10"13

2,6-10"13

4,1 10"'

3,4-10"9

2,710''

2,010"'

6,810"'

5,410"'
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Taulukko 21. Väestöannoksen odotusarvot kuljetusonnettomuuksista valituille
maantiereiteille RADTRAN-mallilla tehtyjen laskelmien mukaan (manSv/vuosi).

Reitti

Väestöannoksen odotusarvo (manSv/vuosi)

Pilvestä Hengityksestä Laskeumasta Yhteensä

Olkiluodosta (TVO-säiliö):

TR2

TR3

l,2.1010

2,2.1010

1,210"'

2,3-10"6

8,5-10"7

1,610"'

2,1 10"'

3,910"'

Loviisasta (VVER-säiliö):

TR18

TR19

TR21

4,2-10"

3,910""

6,510'"

5,6-10'7

5,1 10"7

8,5-10'7

3,4-10"7

3,1 10"7

5,2-10"7

9,0-10"7

8,2-10"7

1,410''
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9 KOKONAISRISKIEN ARVIOINTI

9.1 Kuljetushenkilöstö ja säiliöiden käsittelijät

Normaalikuljetuksissa suurimmat yksilöannokset aiheutuvat tavallisesti kuljetuksen
miehistölle sekä kuljetussäiliön käsittelijöille siirtojen yhteydessä. Kuljetushenkilöstö ja
säiliöiden käsittelijät ovat verrattavissa ydinvoimalaitosten valvonta-alueella
työskenteleviin henkilöihin, joiden säteilyannosten tarkkailu perustuu mm. henkilön
mukana seuraavaan kertyneen annoksen sekä tarvittaessa annosnopeuden mittaus-
laitteeseen.

Tutkimuksessa on arvioitu kuljetushenkilöstölle ja käsittelijöille eri reiteillä aiheutuvat
säteilyannokset. Tarkastelun lähtökohtana on ollut perustapauksen mukainen 40 vuoden
kuluessa laitoksella kertyvän käytetyn polttoaineen määrä ja tarvittava keskimääräinen
kuljetusten tiheys vuotta kohden ydinvoimalaitosten välivarastoilta loppusijoitus-
laitokselle. Loppusijoituslaitoksella sijaitsevan käytetyn polttoaineen kapselointi-
laitoksen kapasiteetti määrää tarvittavan kuljetustiheyden. 40 vuoden kuluessa kertyvän
polttoaineen loppusijoittaminen vaatii noin 23 toimintavuotta, jolloin polttoainetta siis
tarvittaessa kuljetettaisiin.

Kuljetustoiminnasta perustapauksessa aiheutuva maksimaalinen ns. ammatillinen
altistus tarkastelluilla reiteillä on: kuljetuksen miehistö 0,046 manSv/vuosi ja säiliöiden
käsittelijät 0,049 manSv/vuosi. Vakavien myöhäisvaikutusten todennäköisyys on 0,07
tapausta/manSv (ICRP 1991). Tämän perusteella voidaan arvioida kuljetushenkilöstölle
ja käsittelijöille toiminnasta aiheutuvan riskin yläraja (taulukko 22). Taulukossa on
esitetty riski yhtä toimintavuotta kohden sekä koko toiminnasta aiheutuva riski.

Taulukko 22. Säteilystä kuljetushenkilöstölle ja käsittelijöille aiheutuva vakavien
myöhäisvaikutusten riski normaalista kuljetustoiminnasta.

Kuljetushenkilöstö

Säiliöiden käsittelijät

Riski/Toimintavuosi

< 0,0032

< 0,0034

Riski/Koko
toimintakausi (23 v)

< 0,074

< 0,078

Tuloksista voidaan todeta, että toiminta voisi yhtäjaksoisesti jatkua kuljetushenkilöstön
ja käsittelijöiden osalta noin 300 vuotta ennen kuin olisi odotettavissa ensimmäinen
potentiaalinen syöpätapaus. Samalle ryhmälle (15 henkilöä) luonnonsäteily
(3 mSv/vuosi) aiheuttaisi todennäköisesti yhden syöpätapauksen noin 230 vuoden
altistusajan kuluessa. Kuljetuksista aiheutuva ammatillinen säteilyriski on siten samaa
suuruusluokkaa kuin luonnonsäteilystä aiheutuva riski.



96

9.2 Kuljetusreittien varrella oleva väestö

Kuljetusreittien varrella olevalle väestölle on arvioitu reittikohtaisesti säteilyannokset
RADTRAN-mallilla. Saatujen annostulosten perusteella voidaan arvioida tarkastelluista
tapauksista aiheutuvan riskin yläraja (taulukko 23). Suurinta reittikohtaista riskiä
vastaava annos on 0,014 manSv/vuosi. Taulukossa esitetystä suurimmasta vuosittaisesta
riskistä voidaan päätellä, että toiminta voisi jatkua noin 1000 vuotta ennen kuin
käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset aiheuttaisivat väestössä ylimääräisen
syöpätapauksen. Mikäli reittejä haluttaisiin optimoida säteilyn suhteen, pienenisi
väestölle säteilystä aiheutuva riski tästäkin. Pienintä annosta vastaava pienin vuotuinen
riski tarkastelluilla reiteillä oli 0,000016.

Edellä suurimman riskin aiheuttamalla reitillä on väestöä kuljetuksen vaikutusalueella
("1 km leveällä väylällä") noin 37090 henkilöä. Luonnonsäteily aiheuttaisi vuosittain
tälle väestömäärälle noin 7 syöpätapausta. Näin ollen normaalikuljetuksista aiheutuva
riski väestölle on noin 1/10000 taustasäteilyyn verrattuna. Normaalikuljetuksista
mahdollisesti aiheutuvat säteilyhaitat ovat siis äärimmäisen pienet ja niiden merkitystä
ei voida erottaa muista ympäristössä muutenkin olevien säteilylähteiden aiheuttamista
haitoista.

Taulukko 23. Säteilystä väestölle aiheutuva myöhäisvaikutusten riski normaalista
kuljetustoiminnasta.

Väestö yhteensä

Riski/Toimintavuosi

< 0,00097

Riski/Koko
toimintakausi (23 v)

< 0,022
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10 TOIMENPITEET HÄIRIÖ- JA POIKKEUSTILANTEISSA

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja myöhempien loppusijoitus-
laitoksen lupaprosessien yhteydessä on esitettävä, kuinka varaudutaan poikkeus-
tilanteisiin, joissa jouduttaisiin suojautumaan säteilyltä. Tavoitteena on, että tilanne
voidaan hallitusti palauttaa normaaliksi poikkeustilanteen jälkeen. Tämän tutkimuksen
perusteella suojautumistoimenpiteiden tarve kuljetusten osalta on epätodennäköistä.
Tästä huolimatta seuraavassa esitetään suojautumis-, käsittely- ja puhdistus-
toimenpiteitä, joilla seurauksia voidaan lieventää ja tilanne palauttaa normaaliksi.
Annettavat menettelyt ovat yleisluonteisia, joten niitä voi soveltaa muissakin
radioaktiivisen laskeuman tai muun suoran säteilyvaaran aiheuttamissa tilanteissa.

10.1 Suojautuminen polttoaineesta tulevalta suo raita säteilyltä

Polttoaineen ollessa kuljetussäiliössä on polttoaineen aiheuttama annosnopeus säiliön
ulkopuolella turvallisen alhaisella tasolla (kuva 15 aiemmin). Säiliön paksut, tiheästä
materiaalista valmistetut seinämät vaimentavat tehokkaasti polttoaineessa olevien
radionuklidien emittoiman gamma- ja neutronisäteilyn sekä absorboivat täysin alfa- ja
beetasäteilyn. Jos säiliön suojaava vaikutus jostain syystä häviäisi, olisi säteilyn
intensiteetti polttoaineen lähellä ihmiselle lyhyelläkin aikavälillä vaarallisen korkealla
tasolla (kuva 35 aiemmin). Tällaisessa tilanteessa olisi siirryttävä nopeasti riittävän
kauaksi polttoaineesta. Jollei se olisi mahdollista, niin olisi hakeuduttava jonkin
massiivisen luonnollisen suojan (maakerros, kallio), esineen tai seinän taakse (esim.
paksu betoniseinä), jolloin säteilyn intensiteetti putoaisi turvalliselle tasolle. Eri
materiaaleilla on erilaiset vaimennusominaisuudet säteilylle, parhaiten vaimentavat
tiheät aineet kuten lyijy, huonoimmin harvat aineet (gammasäteilyn tapauksessa) kuten
puu tai ilma. Neutronisäteilyä vaimentavat parhaiten vetypitoiset aineet, kuten vesi.
Siten esimerkiksi vesisäiliö, vesipitoinen maa-aines tai betoni muodostaisivat
kohtalaisen hyvän suojan.

Paljastunut polttoaine voitaisiin peittää nostamalla säteilysuojatulla nosturilla sen
sivuille ja päälle esim. lyijylevyjä, betonielementtejä tai peittämällä polttoaine riittävän
paksulla hiekkakerroksella. Näin torjuttaisiin polttoaineen aiheuttama välitön
säteilyvaara. Jatkotoimenpiteinä voitaisiin rakentaa väliaikainen suojarakennus, siirtää
polttoaine säiliöihin ja kuljettaa kapselointilaitokselle. Lopuksi suojarakennus
purettaisiin ja alue puhdistettaisiin radioaktiivisesta aineksesta.

10.2 Suojautuminen ilmaan vapautuneilta radioaktiivisilta aineilta

Ilmaan vapautuneet radionuklidit voivat aiheuttaa välittömän säteilyvaaran suoran
säteilyn tai hengityksen kautta. Suojautumisen ensimmäisinä toimenpiteinä on estää
välitön laskeuma kehon päälle sekä radionuklidien pääsy hengitykseen. Peittämällä
keho tiiviillä vaatteella, hengittämällä huokoisen pidättävän materiaalin, esim.
kangaskerroksen läpi, ja hakeutumalla laskeuman ja suoran säteilyn kannalta suojaisaan
paikkaan, aluksi vain sisätiloihin, voidaan vähentää välittömiä säteilyn vaikutuksia.
Siirtyminen kellaritiloihin tai väestönsuojaan vaimentaa tehokkaasti suoran säteilyn
vaikutuksia. Mikäli keho saastuu radioaktiivisesta laskeumasta, voidaan
puhdistautumalla vähentää saastetta iholla ja hiuksissa. Sisällä ollessa tulisi estää
radionuklidien pääsy sisätiloihin pysäyttämällä ilmastointi, tukkimalla tarpeettomat
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ilmanvaihtoaukot ja suodattamalla kierrätettävä ilma, mikäli siihen tarkoitukseen
soveltuva laitteisto on käytettävissä.

Jos saapuvasta radioaktiivisesta pilvestä saadaan ajoissa tieto, voidaan tehdä suojaväistö
tai evakuointi. Asumisen jatkamismahdollisuudet saastuneella alueella voidaan selvittää
mittaamalla maaperän pintakerroksen radionuklidipitoisuudet, maaperän tai asfaltin
aktiivisuuskate (Bq/m ) ja säteilyannosnopeus. Alueella tuotettavien elintarvikkeiden
tulee alittaa suurimmat sallitut radionuklidipitoisuudet.

10.3 Radioaktiivisesti saastuneen maa-alueen tai pintojen ja veden
puhdistaminen

Saastunut maa-alue voidaan rajoitetusti kuoria ja siirtää pois sekä tuoda puhdasta maa-
ainesta tilalle. Kovat tai sileät pinnat (katot, tiet, piha-alueet) voidaan puhdistaa
vesisuihkuilla yms. Saastunutta vettä voidaan puhdistaa erilaisten suodatus- ja
haihdutusmenetelmien avulla. Helpoin suodatusmenetelmä lienee saastuneen veden
suodattaminen puhtaan maa-aineksen läpi. Jos puhdasta vettä on saatavana, tulee
luonnollisesti käyttää sitä juomiseen ja puhdistautumiseen.

10.4 Vaurioituneen kuljetusastian ja polttoaineen käsittely

Vaurioituneen säiliön ja polttoaineen ympärille pitäisi aluksi rakentaa myöhempää
työskentelyä varten säteilysuoja. Toinen mahdollisuus on, että työskentelyssä käytetään
säteilysuojattuja työkoneita, esim. säteilysuojattua nosturia tai sitten robottia.
Yleisperiaatteena on, että säteilyltä suojaamattomana ei jouduttaisi juurikaan
työskentelemään. Vaurioitunut säiliö siirrettäisiin johonkiin tiiviiseen ajoneuvoon ja
kuljetettaisiin puhdistettavaksi dekontaminointilaitokseen. Mikäli polttoaineen
kappaleita olisi jostain syystä säiliön ulkopuolella, tulee niitä käsitellä vastaavin
menetelmin. Radioaktiivisten aineiden lisäleviämistä ympäristöön voitaisiin välttää mm.
tilapäisen suojarakennuksen avulla.
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11 SÄTEILY- JA MUIDEN RISKIEN VERTAAMINEN

11.1 Vaarallisten aineiden kuljetusriskit

Käytetyn polttoaineen kuljetus sille suunnitelluissa kuljetussäiliössä on erikoistapaus
vaarallisten aineiden kuljettamisesta. Radioaktiivisia aineita ja eräitä räjähteitä
lukuunottamatta vaaralliset aineet ovat kemikaaleja, jotka vuoto- tai onnettomuustilanteessa
voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle ja/tai luonnolle.

Kuitenkin vain melko pieni osa kemikaaleista voi aiheuttaa välitöntä vaaraa etäällä
onnettomuuspaikasta. Tällaisia ovat massaräjähdysvaaralliset räjähteet (joilla koko
kuljetettava ainemäärä voi räjähtää samanaikaisesti) ja paineenalaisena nesteytetyt kaasut.
Kuljetusjärjestelyillä onnettomuustodennäköisyys näiden kemikaalien kuljetuksissa on saatu
pieneksi. Toisaalta onnettomuuden vaara-alue voi olla melko laaja ja vaara voi syntyä äkil-
lisesti.

VTT suoritti vuosina 1976-80 kolme paineenalaisina nesteytettyjen kaasujen
kuljetusriskitutkimusta (Lautkaski ym. 1976, 1978 ja 1981). Tarkastellut kaasut olivat joko
myrkyllisiä (kloori, ammoniakki ja rikkidioksidi) tai palavia (propaani, butaani ja
butadieeni). Kaikki kolme myrkyllistä kaasua ovat hengitysteitä ja silmiä ärsyttäviä. Palavat
kaasut eivät ole myrkyllisiä, mutta kaasupilven syttyminen aiheuttaa vaikeita palovammoja
pilveen jääneille ihmisille. Lisäksi palon kuumentama kaasusäiliö voi revetä, jolloin sen
koko sisältö vapautuu äkillisesti ja palaa tulipallona. Tulipallon lämpösäteily aiheuttaa
palovammoja usean sadan metrin säteellä.

Vuodon sattuessa nesteytetty kaasu höyrystyy paineen alenemisen ja pisaroitumisen
seurauksena ja kulkeutuu tuulen mukana. Palava kaasu on syttyvää noin 2 %:n pitoisuuteen
asti, kun taas myrkyllinen kaasu aiheuttaa terveydelle vaaraa vielä huomattavasti pie-
nemmissä pitoisuuksissa (ammoniakki 0,2 %, rikkidioksidi 0,02 %, kloori 0,01 %). Tämä
merkitsee, että myrkyllisen kaasun vuoto aiheuttaa terveysvaaraa huomattavasti
suuremmalla alueella kuin syttyvän kaasun vuoto.

Klooria kuljetettiin vuonna 1975 noin 150 000 tonnia rautateitse säiliövaunuissa ja 4500
tonnia maanteitse pääasiassa piensäiliöissä. Keskimääräinen kuljetusmatka rautateitse oli
315 km. Tarkasteltu onnettomuustyyppi oli kloorivuoto, joka saattoi johtua joko
satunnaisesta venttiiliviasta tai kuljetussäiliön vahingoittumisesta onnettomuuden yh-
teydessä. Mahdolliset vuodot jaettiin vuotoaukon halkaisijan perusteella neljään vuo-
toluokkaan ja vuodon vaara-alueet laskettiin eri leviämisolosuhteille.

Vaara-alueen kriteeriksi valittiin sellainen hengitetty annos, joka aiheuttaa sairaalahoitoa
edellyttävän myrkytyksen, mutta ei todennäköisesti kuolemaa. Vuodon kestoksi valittiin
yksi tunti ja vaara-alueella olevien ihmisten oletettiin pysyvän paikallaan tämän ajan.
Kuljetusaikataulusta riippuen käytettiin joko päivän tai yön leviämisolosuhteita. Vaara-
alueen koko laskettiin erikseen ulkona ja sisällä oleville ihmisille. Ulkona olevien osuus
riippui vuorokaudenajasta.

Kloorivuodon todennäköisyydeksi kuljetuksen aikana arvioitiin 1,7-10 /v, joka jakautui
suunnilleen tasan junaliikenteessä (säiliövaunu on kytkettynä liikkuvaan tai seisovaan
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junaan) ja vaihtotyössä (säiliövaunu seisoo tai sitä liikutellaan järjestelyratapihalla) sattuvien
vuotojen kesken. Keskimääräiseksi myrkytystapausten lukumääräksi saatiin junaliikenteessä
120 ja vaihtotyössä 450 henkeä. Ero johtui siitä, että asukastiheys järjestelyratapihojen
läheisyydessä oli suurempi kuin ratalinjan ja muiden liikennepaikkojen läheisyydessä.
Toisaalta suureen vuotoon johtavien onnettomuuksien todennäköisyys arvioitiin epä-
todennäköisemmäksi vaihtotyössä kuin junaliikenteessä.

Koko maan onnettomuusriskiksi (myrkytystapausten odotusarvo) saatiin 5 tapausta
vuodessa. Näistä 1 tapaus liittyi junaliikenteeseen ja 4 tapausta vaihtotöihin. Kloo-
rikuljetukseen käytettyjen rataosien kokonaispituus oli runsaat 1700 km ja niiden varrella
enintään 1,5 km:n etäisyydellä radasta arvioitiin asuvan noin 1000 000 henkeä.
Kloorivaunuja vaihdettiin 11 ratapihalla, joiden ympärillä 1,5 km:n säteellä arvioitiin asuvan
noin 40 000 henkeä. Näiden tietojen perusteella arvioidut väestön yksilöriskin arvot on
esitetty taulukossa 24.

Ammoniakin ja rikkidioksidin rautatiekuljetusten riski arvioitiin samoilla menetelmillä kuin
kloorikuljetusten. Vuonna 1978 ammoniakkia suunniteltiin kuljetettavan 250000 tonnia,
josta määrästä 150 000 tonnia venäläisillä säiliövaunuilla, ja rikkidioksidia 14 000 tonnia.
Rikkidioksidia kuljetettiin samanlaisissa säiliövaunuissa kuin klooria, kun taas ammoniakki-
vaunut poikkesivat säiliöiden ja venttiilien rakenteen osalta kloorivaunuista. Lisäksi
rikkidioksidia suunniteltiin kuljetettavan täysperävaunullisella säiliöautolla 10 000 tonnia.

Ammoniakkivuodon todennäköisyydeksi arvioitiin 1,0/vuosi, josta venäläisten vaunujen
osuus oli 96 %. Rikkidioksidivuodon todennäköisyydeksi arvioitiin rautatiekuljetuksessa
8,6-10 /v ja maantiekuljetuksessa 1,4-10 /v. Vuotojen vaara-alueet olivat pienemmät kuin
kloorilla, koska vastaaviin terveysvaikutuksiin johtavat pitoisuudet ovat näillä kaasuilla suu-
remmat kuin kloorilla. Ammoniakkivuodon keskimääräiseksi myrkytystapausten luku-
määräksi saatiin junaliikenteessä 0,1 ja vaihtotyössä 0,2 henkeä sekä rikkidioksidivuodon
vastaavasti 0,4 ja 4 henkeä.

Ammoniakkikuljetusten koko maan onnettomuusriskiksi saatiin 0,14 myrkytystapausta
vuodessa, josta 88 % aiheutui kuljetuksista venäläisillä ja 12 % kuljetuksista kotimaisilla
säiliövaunuilla. Kuljetusreittien kokonaispituus oli venäläisillä vaunuilla 770 km ja
kotimaisilla 1400 km. Reittien varrella enintään 0,5 km:n etäisyydellä radasta arvioitiin
asuvan 150 000-160 000 henkeä. Näiden tietojen perusteella arvioidut väestön yksilöriskit
ovat taulukossa 24.

Rikkidioksidin rautatiekuljetusten onnettomuusriskiksi saatiin 0,01 ja maantiekuljetusten
samoin 0,01 myrkytystapausta vuodessa. Rautatiekuljetusreittien kokonaispituus oli 1500
km ja niiden varrella enintään 1 km:n etäisyydellä radasta arvioitiin asuvan noin 570 000
henkeä. Näiden tietojen perusteella arvioidut väestön yksilöriskit ovat taulukossa 24.

Rikkidioksidin maantiekuljetusten riskiä laskettaessa oletettiin onnettomuuden tukkivan
valtatien. Tällöin pääosa vaaraan joutuvista henkilöistä on tiellä liikkuvien autojen kuljettajia
ja matkustajia. Suuruusluokka-arvion saamiseksi vaaraan joutuvien lukumäärästä oletettiin,
että 10 minuutin aikana paikalle saapuvat autot muodostavat jonon onnettomuuspaikan
kummallekin puolelle. Tällä tavalla arvioitiin päivällä saapuvan paikalle keskimäärin 29
ajoneuvoa ja 47 henkeä sekä yöllä vastaavasti 5 ajoneuvoa ja 8 henkeä.
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Tuulen suunnasta riippuen enintään puolet paikalle saapuneista on vaarassa saada
myrkytyksen rikkidioksidista. Tien suunta jää kaasun leviämissektoriin 10-45 %:n
todennäköisyydellä, joten myrkytysuhrien lukumäärän odotusarvo on päivällä 3-9 henkeä ja
yöllä 1-2 henkeä. Myrkytysvaaraan joutuvien paikallisten asukkaiden lukumäärän
odotusarvo oli 0,5 henkeä päivällä ja 1 henki yöllä. Maantiekuljetusten riski riippui siten
enemmän tieosuuksien liikenteestä kuin reitin asukastiheydestä.

Nestekaasua kuljetettiin vuonna 1978 rautateitse 41 000 tonnia ja maanteitse säiliöissä
55 000 tonnia. Nestekaasukuljetuksille arvioitiin eri kokoisten vuotojen muodostaman
kaasupilven koko. Suurilla vuodoilla pilvi on enintään noin 100 m pitkä. Vuoto aiheuttaa
vaaraa ihmisille vain, jos pilvi syttyy jostain syttymislähteestä. Pilven ehdollinen sytty-
mistodennäköisyys arvioitiin USArssa sattuneista onnettomuuksista johdetun tilastollisen
riippuvuuden (syttyneiden vuotojen osuus kaikista vuodoista kasvaa pilven koon kasvaessa)
avulla. Näin pieni vaara-alueen koko merkitsee, että onnettomuudessa vaaraan joutuvien
ihmisten määrä on yleensä pieni. Kuitenkin, jos vuoto on seurausta tavara- ja matkustaja-
junan tai säiliö- ja linja-auton välisestä onnettomuudesta, paikalla on enemmän ihmisiä.

Säiliön repeämisen riskiä palavan vuodon kuumennuksen seurauksena ei arvioitu. Tällaisen
onnettomuuden vaara-alue on paljon suurempi kuin syttymättömän vuodon, mutta
henkilövahinkoihin johtavan tapahtumaketjun todennäköisyys on melko vaikea arvioida.

Nestekaasun rautatiekuljetusten riskiksi saatiin näillä oletuksilla 2,4-10 /v ja
maantiekuljetusten riskiksi 1,910/v. Rautatiekuljetusten riskistä 54 % aiheutui
törmäyksestä matkustajajunan kanssa. Vastaavasti maantiekuljetusten riskistä 17 % aiheutui
törmäyksestä linja-auton kanssa. Taulukossa 24 rautatiekuljetusten riski on jaettu
junaliikenteessä (poislukien onnettomuudet matkustajajunien kanssa), vaihtotöissä sekä
matkustajajunien kanssa sattuneiden onnettomuuksien kesken.

Yksilöriskin laskemista varten on arvioitava niiden ihmisten määrä, jotka ovat alttiina
vaaralle. Junaliikenteessä tämä on kuljetusreittien varrella enintään 100 m:n etäisyydellä
asuvien ihmisten lukumäärä, joka on arvioitu samalla tavalla kuin myrkyllisten kaasujen
kuljetusriskitutkimuksessa. Todellisuudessa enintään 100 m:n etäisyydellä ratalinjasta on
melko vähän asuinrakennuksia, mutta kylläkin katuja ja teitä, joilla liikkuvat ihmiset voivat
joutua vuodon vaara-alueelle. Sama koskee järjestelyratapihoja.

Niiden ihmisten määrä on, jotka ovat vaarassa joutua nestekaasuonnettomuuteen junalla
matkustaessaan, voidaan arvioida nestekaasuvaunuja kuljettavien tavarajunien kohtaamien
matkustajajunien lukumäärän perusteella. Kohtaamisia ja ohituksia oli yhteensä 4150. Kun
pikajunien keskimääräiseksi matkustajamääräksi oletetaan 200 ja henkilöjunien 50, saadaan
matkustajien määräksi noin 800 000 henkeä. Taulukossa 24 esitetyt arviot vaaralle alttiiden
ihmisten lukumäärästä on saatu olettamalla, että pikajunien matkustajat tekivät kyseisellä
rataosalla keskimäärin 3 edestakaista matkaa vuodessa.

Vaaralle alttiiden tiellä liikkujien määrä arvioitiin yksilöriskin laskemista varten seuraavasti.
Nestekaasusäiliöautojen liikennesuorite oli 480 000 km/v. Jos keskinopeudeksi oletetaan 60
km/h, autot kulkivat lastattuina 8000 h/v. Valtateiden liikennemäärien perusteella voidaan
arvioida, että säiliöauto kohtasi valtatiellä 250 ajoneuvoa tunnissa eli kaikki säiliöautot yh-
teensä 2,0-10 ajoneuvoa vuodessa. Oletetaan, että vastaantulevissa ajoneuvoissa oli keski-
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määrin 1,5 henkilöä, joista jokainen teki 6 edestakaista matkaa kyseisellä tieosuudella
vuodessa. Vastaavasti rikkidioksidisäiliöauto kulki lastattuna 1200 tuntia ja kohtasi 3,0-10
ajoneuvoa vuodessa. Tulokset ovat taulukossa 24.

Arvioidut riskit eivät kovin hyvin vastaa nykyistä kuljetustilannetta, koska nesteytettyjen
kaasujen kuljetusmäärät ovat muuttuneet sitten 1970-luvun lopun. Kloorikuljetukset ovat vä-
hentyneet huomattavasti selluteollisuuden siirryttyä muihin valkaisukemikaaleihin. Samasta
syystä rikkidioksidikuljetukset ovat lisääntyneet. Myös ammoniakkikuljetukset ovat
vähentyneet. Maakaasuputken rakentamisen ansiosta nestekaasukuljetukset kotimaisilla
säiliövaunuilla ovat vähentyneet ja siirtyneet Pohjois-Suomeen.

Nesteytetyn kaasun vuodon höyrystymisestä ja ilmaa raskaamman päästön leviämisestä on
1980- ja 1990-luvuilla saatu uutta tietoa, jota soveltamalla vaara-alueen koko ja
myrkytystapausten lukumäärä saattaisivat muuttua huomattavastikin. Lisäksi 1980-luvulla
on kehitetty torjuntamenetelmiä ja välineitä, joilla palokunta voi rajoittaa päästöä ja siten
vaaraan joutuvien ihmisten määrää.

11.2 Kuljetusten tavanomainen riski

Käytetyn polttoaineen kuljetukset lisäävät hieman kyseisen kuljetusmuodon liiken-
nesuoritetta ja siten vastaavasti liikenneonnettomuuksien riskiä. Kun liikenneon-
nettomuuksien uhrien lukumäärä vuotta kohden jaetaan vuotuisella liikennesuoritteella ja
tulos kerrotaan käytetyn polttoaineen liikennesuoritteella, saadaan näistä kuljetuksista
aiheutuva laskennallinen tavanomaisten onnettomuuksien riski (kuolemantapauksia/vuosi).

11.2.1 Maantiekuljetukset

Vuonna 1997 olivat kuorma-autot osallisina 79:ssä yhteen tai useampaan kuole-
mantapaukseen johtaneessa onnettomuuksissa. Kuolemantapauksia näissä onnettomuuksissa
oli yhteensä 98. Tämä jaetaan kuorma-autojen liikennesuoritteella 2,41-10 km/v. Kuorma-
autoliikenteen tavanomainen riski on siten 98/2,4110 km = 4,110 /autokm. Koska
taulukon 5 kuljetusreittien pituudet vaihtelevat 324-837 km, käytetyn polttoaineen
kuljetusten tavanomainen riski on korkeintaan 1,310 -3,410 /kuljetus.

11.2.2 Rautatiekuljetukset

Rautatieliikenteessä kuoli vuosina 1995-97 yhteensä 42 sivullista ts. muita kuin matkustajia
ja henkilökuntaa. Näistä 26 kuoli tasoristeysonnettomuuksissa ja 16 muualla. Viimeksi-
mainitut olivat lähinnä rataa ylittäneitä ja radalla kävelleitä. Samana aikana kuoli 3
matkustajaa ja 1 henkilökuntaan kuuluva Jokelan junaonnettomuudessa (VR 1998).
Käytetyn polttoaineen kuljetukset lisäävät hieman junien liikennesuoritetta ja sen kautta
tasoristeysonnettomuuksien ja radalla kävelleiden kuolintapausten lukumäärää. Vaikutus
junaonnettomuuksien lukumäärään on pienempi, koska vain osa junaonnettomuuksista on
kahden junan välisiä. (Jokelan onnettomuus 1996, jossa kuoli 4 henkeä, ja Jyväskylän
onnettomuus 1998, jossa kuoli 10 henkeä, olivat ylinopeudesta johtuvia suistumisonnetto-
muuksia.)
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Taulukko 24. Kaasukuljetusten yksilöriskit.

Määrä, t/vuosi Riski/vuosi* Asukkaita** Yksilöriski/vuosi***

KLOORI 150000

junaliikenne

vaihtotyöt

1

4

1000000

40000
i-io"6

i io"4

AMMONIAKKI

kotimaiset
junaliikenne

vaihtotyöt

venäläiset
junaliikenne

vaihtotyöt

100000

150000

4.310"4

1.6-10"2

5.8102

6.3102

160000

7000

150000

2000

310"9

210"6

410'7

310"5

RIKKIDIOKSIDI

rautatie
junaliikenne

vaihtotyöt

maantie

14 000

10000

2.510"3

6,710"3

i , i io"2

570000

14000

40000

410"9

510"7

310"7

NESTEKAASU

kotimaiset
junaliikenne

vaihtotyöt

junamatkustajat

venäläiset
junaliikenne

vaihtotyöt

junamatkustajat

maantie
yksittäisonnet-
tomuudet
kolarit

30000

10500

55 000

1.410'5

5.0105

1.210"4

1.6-10"6

4.6-10'5

4.910"6

2,8-10"3

1.610"2

55 000

2000

100000

35 000

1600

50000

250000

250000

310 1 0

3-10'8

iio"9

5-10"11

310"8

i-io"10

MO"'

610"8

*) Kaasupäästön seurauksena loukkaantuvien määrän odotusarvo.

**) Riskille alttiina olevien ihmisten kokonaismäärä.

Todennäköisyys loukkaantua kaasupäästön seurauksena.***)
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Kuljetusten tavanomaisen riskin arvioinnissa voidaan siis rajoittua tasoristeysonnettomuuk-
sien ja radalla kävelleiden riskiin. Kuolemantapauksia oli 14/vuosi. Kaikkien junien
liikennesuorite oli 4010 junakm. Rautatiekuljetusten tavanomainen riski on siten
3,410'/junakm. Koska taulukon 6 kuljetusreittien pituudet vaihtelevat 259-838 km,
käytetyn polttoaineen kuljetusten tavanomainen riski on korkeintaan 8,8-10 -
2,810'4/kuljetus.

11.2.3 Laivakuljetukset

Laivakuljetuksiin liittyvät riskit ovat laivojen törmäykset, laivapalot tai uppoaminen.
Laivatörmäykset keskittyvät alueille, joilla on suuri liikennetiheys. Laivapalot taas
esiintyvät tasaisesti reittien varrella (Bespalko ym. 1998). KPA-säiliöiden kuljetukseen
tarkoitettu alus on erikoisalus, jonka tyyppisten laivojen uppoamisen tai tuhoutumisen
todennäköisyydeksi on arvioitu 110 - 1 1 0 /km (Watabe ym. 1998). Tutkimuksessa
on kävtetty laivakuljetuksen onnettomuustodennäköisyydelle avoimella merialueella
5-10 /km ja Turun saaristoalueella 110 /km. Laivakuljetusten riskejä on tarkasteltu
aiemmin yksityiskohtaisemmin kohdassa 6.2.4.3.

11.3 Riskien vertailu

Eri kuljetusmuotojen aiheuttamaa riskiä voidaan tarkastella toisaalta tavanomaisten
kurjetusonnettomuuksien näkökulmasta sekä toisaalta ydinpolttoainekuljetusten
tapauksessa väestölle aiheutuvan säteilyannoksen odotusarvon ja terveysriskin
perusteella. Tavanomaisissa kuljetusonnettomuuksissa onnettomuuden voidaan
tapahtuessaan olettaa usein aiheuttavan kuolemantapauksen. Ydinpolttoainekuljetusten
väestölle aiheuttaman säteilyannoksen riski johtuisi mahdollisten myöhäisvaikutus-
tapauksien eli syöpäkuolemien esiintymisestä.

Edellä on esitetty maantie-, juna- ja laivakuljetuksiin liittyvät keskimääräiset kuolemaan
johtavien onnettomuuksien todennäköisyydet kuljettua matkayksikköä kohden.
Tutkimuksessa on lisäksi laskettu eri reiteistä ja vaihtoehtoisista kuljetusmuodoista
väestölle normaalikuljetuksissa aiheutuvat säteilyannokset. Normaalikuljetuksissa
säteilyannokset aiheutuvat väestölle varmuudella, todennäköisyydellä yksi.

Riskien vertaamiseksi on tarkasteltu vuotuisen perustapauksen mukaisen polttoaine-
määrän kuljettamista eri kuljetusmuodoilla (kuva 36). Laiva- ja junakuljetuksissa on
oletettu kuljetettavan kaksi säiliötä kerralla ja maantiekuljetuksessa yksi säiliö kerralla.
Onnettomuustodennäköisyyksien ja kuljetun matkan tulona saadaan vuotuinen
tavanomainen riski (kuolemantapausten odotusarvo). Kuvassa 36 on esitetty myös
vastaavista kuljetuksista väestölle aiheutuvien säteilyannosten seurauksena aiheutuva
myöhäisvaikutusten eli syöpäkuolemien odotusarvo. Kaikilla kuljetusmuodoilla
säteilystä aiheutuva riski on pienempi kuin tavanomaisten kuljetusonnettomuuksien
riski, selvimmin laiva ja junakuljetusten tapauksessa.
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Kuva 36. Perustapauksen mukaisen polttoainemäärän kuljettamisesta eri kuljetus-
muodoilla aiheutuva tavanomainen riski sekä ydinpolttoainekuljetusten säteilystä
aiheutuva riski (kuolemantapausten odotusarvo/vuosi).

Myös muihin energiantuotantomuotoihin kuin ydinvoima liittyy polttoaineen tai
tuhkajätteiden kuljetuksia ja tavanomaiset liikenneonnettomuusriskit voivat olla
huomattavasti suurempia kuin käytetylle ydinpolttoaineelle johtuen ' suuremmista
kuljetusmääristä samansuuruisen energiamäärän tuottamiseksi.
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12 YHTEENVETO YDINPOLTTOAINEEN KULJETUSRISKEISTÄ

Tutkimuksessa on arvioitu Olkiluodon sekä Loviisan voimalaitoksilta suunnitellulle
loppusijoituslaitokselle vietävän käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten aiheuttamat
terveysriskit. Perustapauksen mukaisessa, ydinvoimalaitosten 40 vuoden käytön
skenaariossa loppusijoitettavaa uraania kertyisi 1840 tU (TVO) ja 860 tU (Fortum).
Vuosittain loppusijoituslaitokselle kuljetettaisiin keskimäärin noin 110 tU ja enintään
noin 250 tU.

Tarkastellut reitit ovat suuntautuneet Olkiluodosta Hästholmeniin, Olkiluodosta
Kivettyyn, Olkiluodosta Romuvaaraan sekä Hästholmenista Olkiluotoon,
Hästholmenista Kivettyyn ja Hästholmenista Romuvaaraan. Tarkastellut reitit ovat
maantie-, rautatie- tai merireittejä, tai näiden yhdistelmiä. Jokainen tarkasteltu reitti on
säteilyannoslaskelmia varten jaettu asukastiheyden ja/tai tien tyypin perusteella
tasalaatuisiin jaksoihin. Analysoituja reittivaihtoehtoja on ollut 40, osalla reiteistä
päällekkäisiä jaksoja. Kaiken kaikkiaan analysoituja tiejaksoja koko tarkastellussa
reittiverkossa on ollut lähes 400.

Tutkimuksessa on laskettu normaalikuljetuksista kuljetushenkilöstölle ja väestölle sekä
mahdollisista häiriö- ja onnettomuustilanteista väestölle aiheutuvat säteilyannokset.
Normaalikuljetuksissa on tarkasteltu reittien varrella olevalle väestölle polttoaine-
kuljetuksista aiheutuvia säteilyannoksia. Häiriötilanteina on tarkasteltu kuljetuksen
pysähtymistä tavanomaista pidemmäksi ajaksi sekä kuljetussäiliön ulkopinnan
paikallisen radioaktiivisen saastumisen merkitystä säteilyaltistuksen kannalta.
Onnettomuustilanteina on yksityiskohtaisesti tarkasteltu törmäystilanteiden, tulipalon
sekä tahallisen säiliön vahingoittamisen seurauksia säteilyturvallisuuden näkökulmasta.
Tavanomaisten kuljetusonnettomuuksien seurauksena reitteihin liittyviä säteilyannosten
odotusarvoja ja terveysriskejä on laskettu. CASTOR-säiliöt täyttävät hyvin
tavanomaisten kuljetusonnettomuuksien kansainväliset turvallisuusmääräykset, mutta
tästä huolimatta on tarkasteltu myös pienellä todennäköisyydellä esiintyviä
radioaktiivisten aineiden vapautumistilanteita säiliöstä ympäristöön.

Analyysin lähtötiedot on valittu nykyisin vallitsevien liikenteellisten olosuhteiden sekä
nyt käytettävissä oleviin muihin tietoihin perustuen. Näin esim. onnettomuustoden-
näköisyydet perustuvat nykyisiin liikennevirtoihin ja rautateiden turvajärjestelmiin.
Kuljetettavat polttoainemäärät perustuvat tämänhetkisiin arvioihin laitosten käyttöiästä,
mutta tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida myös 40 vuotta pitempää
laitosten käyttöikää vastaavien polttoainemäärien kuljetuksista aiheutuvia terveys-
riskejä.

Eniten altistuvan henkilön normaalikuljetuksista vuoden kuluessa saama säteilyannos on
0,02 mSv, jos oletetaan hänen oleskelevan kymmenen metrin etäisyydellä säiliöstä
yhteensä 13 tuntia. Perustapauksessa, 23 vuoden kuljetustoiminnan aikana hän saisi
näin yhteensä korkeintaan 0,5 mSv:n annoksen.

Väestölle normaalikuljetuksista (110 tU/vuosi) aiheutuvat suurimmat annokset, reittien
suuntautumisesta riippuen, ovat välillä 0,005-0,014 manSv/vuosi. Kuljetushenkilöstölle
vastaava vaihtelualue on 0,009-0,046 manSv/vuosi ja säiliöiden käsittelijöille 0,014-
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0,049 manSv/vuosi. Yleisesti voidaan todeta, että pisimmät eli Romuvaaraan
suuntautuvat reitit aiheuttavat suurimman annoksen väestölle sekä kuljetushenkilöstölle,
koska kuljetuksesta aiheutuva säteilyannos riippuu suoraan altistusajan pituudesta sekä
lähes suoraan väestötiheydestä. Säiliöiden käsittelijöille aiheutuva annos riippuu lähinnä
tarvittavien käsittelykertojen lukumäärästä ja työskentelyajasta.

Kuljetuksen joutuessa pysähtymään tavanomaista pidemmäksi ajaksi, aiheutuisi
keskimäärin kymmenen metrin etäisyydellä oleskelevalle 50 henkilön ryhmälle
kahdeksan tunnin kuluessa 0,0007 manSv:n annos. Säiliön ulkopinnalle jääneiden
radioaktiivisten aineiden irtoaminen kuljetuksen aikana ei aiheuttaisi luonnon normaalia
taustasäteilyä suurempaa vaaraa ihmisille, vaikka kaikki säiliön pinnalla olevat
radionuklidit joutuisivat hengitysilmaan. Muutamien neliösenttien alueelta, jonka
aktiivisuuskatteesta kertyy yhteensä 10 000 Bq, irtoavista radionuklideista aiheutuva
sisäinen säteilyannos voisi olla enintään kymmenesosa vuotuisesta taustasäteilystä
saatavasta annoksesta. Ulkoinen säteilyaltistus olisi muutaman tunnin altistuksesta vielä
huomattavasti pienempi.

Tarkasteltaessa yksittäisiä, päästöjä aiheuttavia pessimistisiä törmäysonnettomuuksia
aiheutuisi yksilölle neutraalissa säätyypissä yhden kilometrin etäisyydellä säiliöstä
realistisen vapautumisskenaarion mukaan enintään 0,0024 mSv/vuosi. Tulipalon
vaikutuksesta päästön alkukorkeus on suurempi ja suurin annos aiheutuu noin
kilometrin etäisyydellä säiliöstä. Ilman tulipaloa säteilyaltistus on suurimmillaan säiliön
välittömässä läheisyydessä. Kuvitelluissa vakavissa säiliön vaurioitumistilanteissakaan
radioaktiivisten aineiden päästö ei yleisimmin vallitsevissa säätilanteissa aiheuttaisi
välittömiä terveysvaikutuksia väestössä. Onnettomuustilanteet merellä eivät myöskään
aiheuttaisi vaaraa väestölle, koska altistusetäisyys muodostuu suureksi.

Onnettomuuksista reiteillä aiheutuvien annosten odotusarvo on junareiteillä enintään
9,7-10 manSv/vuosi ja maantiereiteillä konservatiivisten laskentaoletusten perusteella
enintään 3,9-10 manSv/vuosi. Junareittien maantiereittejä alhaisempi annosten
odotusarvo johtuu mm. pienemmästä matkustajien ja muun väestön määrästä reitillä
kuljetusten aikana.

Tutkimuksen tulosten perusteella normaalikuljetusten terveysriski on tarkastelluilla
reiteillä pienempi kuin 0,001/vuosi. Siten oletetun 23 vuoden kuljetusten toteutusajan
seurauksena ei olisi odotettavissa yhtään säiliöiden säteilystä aiheutuvaa syöpä-
kuolemaa. Kuljetushenkilöstölle ja säiliöiden käsittelijöille ei myöskään aiheudu
toiminnasta myöhäisvaikutustapauksia, joskin terveysriski on noin seitsemänkertainen
väestöön verrattuna. Käytetyn polttoaineen kuljetuksiin liittyvä säteilystä aiheutuva
riski on pienempi kuin kuljetusten tavanomainen riski.
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LIITE 1

RAUTATIEKULJETUSMALLIN PÄIVITTÄMINEN

1 JOHDANTO

VTT suoritti vuosina 1976-80 neljä vaarallisten aineiden kuljetusriskitutkimusta, joissa
tärkein tai ainoa kuljetusmuoto oli rautatiekuljetus. Ensimmäinen tutkimus (Lautkaski ym.
1976) koski nestekloorin rautatiekuljetuksia. Tutkimuksen aikana kehitettiin malli sellaisten
kuljetusonnettomuuksien todennäköisyyksien arvioimiseksi, joissa säiliövaunu voisi
vaurioitua ja kloorisäiliö alkaa vuotaa.

Mallin lähtökohtana olivat VR:n onnettomuus- ja vauriotilasto sekä onnettomuusasiakirjat.
Onnettomuudet ryhmiteltiin linjalla ja liikennepaikalla sattuviin onnettomuuksiin. Lievät
onnettomuudet (esim. juna ajaa ilman lupaa vaihteeseen ja vahingoittaa sitä, tulipalo
liikkuvassa junassa), jotka aivan ilmeisesti eivät vahingoittaisi kloorivaunua, jätettiin pois.
Karsinta tehtiin toisaalta onnettomuuden tyypin ja toisaalta junan nopeuden (vähintään 40 tai
60 km/h) perusteella. Vähimmäisnopeus oli valittu tutkimuksen yhteydessä suoritettujen
kloorisäiliön vaurioitumistarkastelujen perusteella. Vaurioitumistarkastelujen perusteella
arvioitiin kloorisäiliön vuototodennäköisyys eri tyyppisten kuormitusten (isku, kaatuminen,
isku venttiiliryhmään) seurauksena.

Mallin parametrien lukuarvoja tarkistettiin uuden onnettomuusaineiston perusteella am-
moniakin ja rikkidioksidin (Lautkaski ym. 1978) sekä nestekaasun (Lautkaski ym. 1981)
kuljetusriskitutkimuksissa. Nämä tutkimukset koskivat hieman erilaisia säiliövaunuja, mikä
otettiin huomioon tarkistamalla säiliöiden vuototodennäköisyyksiä eri tyyppisten
kuormitusten seurauksena. Mallia sovellettiin myös Loviisan voimalaitoksen käytetyn polt-
toaineen kuljetusriskitutkimuksessa (Fieandt 1979).

Tämän tutkimuksen kannalta ensisijaisia ovat onnettomuudet, joissa KPA-säiliön kulje-
tusvaunu suistuu raiteilta ja saattaa törmätä peräänantamattomaan esteeseen: kallioon tai
siltapilareihin. Tällaisia onnettomuuksia mallissa on neljä:

Jl Junatörmäys linjalla, suhteellinen nopeus yli 80 km/h, vaunuja kaatuu.

J2 Peräänajo linjalla, suhteellinen nopeus yli 40 km/h, vaunuja suistuu ja kaatuu.

51 Suistuminen linjalla, vaunuja kaatuu.

Tl Juna ja raskas ajoneuvo törmäävät tasoristeyksessä, vaunuja suistuu ja kaatuu.

Toissijaisia ovat onnettomuudet, jossa veturi törmää KPA-säiliön kuljetusvaunuun yli 60
km/h:n nopeudella. Näitäkin onnettomuuksia mallissa on neljä:

52 Kohtaava juna ajaa kaksiraiteisella rataosalla suistumisonnettomuudessa raiteille
kaatuneiden vaunujen päälle.

T2 Kohtaava juna ajaa kaksiraiteisella rataosalla tasoristeysonnettomuudessa raiteille
kaatuneiden vaunujen päälle.
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Pl Kun (KPA-säiliötä kuljettava) juna saapuu liikennepaikalle, toinen juna törmää
sen kylkeen.

P2 Kun (KPA-säiliötä kuljettava) juna odottaa kohtaamista liikennepaikalla, saapuva
juna törmää sen kylkeen

Seuraavassa kuvataan mallin käyttämät onnettomuuksien todennäköisyyksien arvi-
ointimenetelmät sekä menetelmien päivittäminen vuosien 1979-97 onnettomuusaineiston
avulla. Onnettomuusaineiston on koonnut ANSERI-Konsultit Oy (1998a).



115

2 JUNATÖRMÄYS LINJALLA

2.1 Köytetty menetelmä

Vuosina 1965-78 sattui kahdeksan junatörmäystä linjalla. Törmäysten lukumäärä vuotta
kohden on 8/14 = 0,57. Rataosien turvallisuustaso vaihteli. Seuraavien tekijöiden oletettiin
vaikuttavan junatörmäyksen todennäköisyyteen:

1. Rataosalla on linjaradio, pienentää todennäköisyyttä tekijällä 0,1 (törmäys on
mahdollinen, jos radio on väärällä kanavalla tai ei toimi).

2. Rataosa on kaksiraiteinen, pienentää todennäköisyyttä tekijällä 0,1 (törmäys on
mahdollinen, jos rataosaa liikennöidään yhdellä raiteella).

3. Rataosa on linjasuojastettu tai kauko-ohjattu, pienentää todennäköisyyttä tekijällä
0,1 (törmäys on mahdollinen, jos opastimia ei noudateta).

Tällä perusteella onnettomuuden Jl todennäköisyydelle P^ (onnettomuuksia kuljetusta
kohden) käytettiin seuraavaa mallia:

(1)

missä

B; = 1 jos turvajärjestelmää i ei ole

Bj = 0,1 jos turvajärjestelmä i on

N on vastaantulevien junien lukumäärä.

Kerroin 510 on saatu jakamalla vuotuinen törmäysten lukumäärä kaikkien rataosien yli

lasketulla summalla E BjB2B3N, joka on arvioitu VR:n graafisen aikataulun avulla.
Todennäköisyydeksi, että suhteellinen nopeus junatörmäyksessä on yli 80 km/h, on arvioitu
0,1 (tällaisia törmäyksiä ei ollut sattunut tarkasteluaikana, aikaisemmin Kuurila 1957 ja
Kouvola-Koria 1965).

2.2 Päivittäminen

Aikavälillä 1979-97 sattui kaksi junatörmäystä linjalla. Suhteelliset törmäysnopeudet olivat
55 km/h ja 120 km/h. Lisäksi oli viisi tällaisen onnettomuuden uhkaa. Törmäysten
lukumäärä vuotta kohden oli siten 2/19 v = 0,10/v. Vuodessa on 540 000 junakohtaamista
yksiraiteisilla ja 730000 kaksiraiteisilla rataosilla (ANSERI-Konsultit Oy 1998b). Mallia
päivitettäessä on otettu huomioon, että linjaradio on käytössä kaikilla rataosilla, joten kerroin
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Bj on jätetty pois. Summan Z B,B 2B 3N arvoksi saadaan 170000 ja onnettomuuden Jl
todennäköisyydelle kaava

(2)

Niukan aineiston perusteella ei voi arvioida sellaisten onnettomuuksien osuutta, joissa
suhteellinen törmäysnopeus on yli 80 km/h (nyt toinen kahdesta törmäyksestä oh" tällainen),
joten oletetaan konservatiivisesti, että törmäysnopeus kaikissa linjalla sattuvissa juna-
törmäyksissä on yli 80 km/h.
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3 PERÄÄNAJO LINJALLA

3.1 Käytetty menetelmä

Vuosina 1973-75 sattui kolme työkoneen peräänajoa linjalla. Kahdessa tapauksessa työkone
ajoi nopeutta hidastaneen tai pysähtyneen junan perään. Yhdessä tapauksessa juna peruutti
toisen veturin vian takia ja törmäsi samalle rataosuudelle lähetettyyn työkoneeseen. Vuonna
1976 voimaan tulleiden ohjeiden mukaan työkoneen lähettämisestä junan perään on

ilmoitettava junan kuljettajalle. Tällä perusteella onnettomuuden J2 todennäköisyydelle PJ2

käytettiin seuraavaa mallia:

PJ2 = 3- 1(T91 junakm (3)

klo 8-16 välisenä aikana, muuna aikana 0.

3.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-97 sattui 10 peräänajoa linjalla. Viidessä onnettomuudessa junan perään ajoi
työjuna tai ratakuorma-auto, kahdessa yksinäinen veturi, yhdessä tavara- ja yhdessä
henkilöjuna. Yhdessä onnettomuudessa tavarajuna ajoi edellisestä junasta irronneen
säiliövaunun päälle. Suhteelliset törmäysnopeudet olivat kuitenkin pieniä: vain yhdessä
onnettomuudessa suhteellinen nopeus oli 40 km/h. Tässä onnettomuudessa peräänajaneen
tavarajunan veturi ja 11 vaunua suistuivat raiteilta. Osa suistuneista ja kaatuneista vaunuista
tukki kaksiraiteisen rataosan toisen raiteen. Muissa onnettomuuksissa vaunuja ei suistunut
eikä kaatunut (poikkeuksena em. radalle jäänyt säiliövaunu, joka suistui, mutta ei kaatunut).

Vaunujen kaatumiseen johtaneiden peräänajojen lukumäärä vuotta kohden oli siten 1/19 v =
0,05/v. Tavarajunien liikennesuorite on 1810 junakm/v. Tällä perusteella onnettomuuden
J2 todennäköisyydelle saadaan seuraava arvio:

PJ2 = 3-10~9 /junakm (4)

Alkuperäisen mallin rajoitus arkipäiviin klo 8-16 välisenä aikana (joka johtui siitä, että
aikaisemmassa onnettomuusaineistossa kaikki peräänajot olivat työkoneen aiheuttamia) jä-
tetään pois.
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4 SUISTUMINEN LINJALLA, VAUNUJA KAATUU

4.1 Käytetty menetelmä

Vuosina 1974-78 sattui yhteensä yhdeksän suistumista linjalla, joissa vaunuja kaatui. Tällä

perusteella suistumisonnettomuuden SI todennäköisyydelle PS1 käytettiin seuraavaa mallia:

Psl = 5-10~s / junakm (5)

4.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-97 sattui viisi tavarajunan ja kaksi matkustajajunan vaunujen suistumista ja
kallistumista/kaatumista linjalla. Näissä onnettomuuksissa junan nopeus oli 4Q-100 km/h.

Vuosina 1985-97 sattui kaksi onnettomuutta, jossa liikennepaikkaa ohittaneen tavarajunan
vaunuja suistui ja kaatui akselin katkeamisen seurauksena. Tällaisessa onnettomuudessa
katkennut akseli oli suistunut raiteelta linjalla, mutta vaunu suistui vasta kun juna saapui
liikennepaikan tulovaihteeseen. Junien nopeudet olivat 80 km/h ja 98 km/h.

Lisäksi vuosina 1985-98 sattui kolme onnettomuutta, joissa pikajuna saapui liikennepaikalle
liian suurella nopeudella. Veturi ja vaunuja suistui tulovaihteessa (suurin sallittu nopeus 35
km/h).

Linjalla tavarajunille sattuneiden SI-onnettomuuksien määrä vuotta kohden on siten 5/19 v
= 0,26/v. Tavarajunien liikennesuorite on 18-10 junakm/v. Tällä perusteella onnettomuuden
SI todennäköisyydelle saadaan seuraava arvio:

PSi =1,4-10"8/ junakm (6)

Tavarajunan vaunujen akselin katkeamisia linjalla ja siitä aiheutuvia vaunujen suistumisia
liikennepaikalla sattui 2/13 v = 0,15/v. Suistuminen liikennepaikalla ei ole kiinnostava
tämän tutkimuksen kannalta, koska liikennepaikalla on harvoin kallioleikkauksia, joihin
suistunut vaunu voisi törmätä. Ylikulkusiltoja on usein, mutta ne ovat harvoin tulovaihteen
luona.
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5 JUNA JA RASKAS AJONEUVO TÖRMÄÄVÄT TASORISTEYKSESSÄ

5.1 Käytetty menetelmä

Vuosina 1973-78 sattui kaksi raskaan ajoneuvon törmäystä tasoristeyksessä junan kylkeen,
joissa vaunuja suistui ja kaatui. Tasoristeykset jaettiin turvalaitetyypin perusteella kolmeen
ryhmään, joille laskettiin ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne. Onnettomuuden

Tl todennäköisyydeksi tyypin k tasoristeyksessä junaa ja ylittävää ajoneuvoa kohden Dk

saatiin:

-12
1. Tasoristeyksessä on puomit tai puolipuomit: D, = 6-10 /juna • ajoneuvo.

2. Tasoristeyksessä on valo- ja äänivaroituslaitos: D2 = 1 • 10 /juna • ajoneuvo.

.9

3. Tasoristeyksessä on vain varoitusmerkit tai ei mitään: D3 = 5-10 /juna • ajoneuvo.

Onnettomuuden Tl todennäköisyys tietylle kuljetukselle PT] laskettiin kaavasta

(7)

missä

C on tieliikenteen vuorokausivaihtelutekijä

KVL^ on rataosan k-tyypin tasoristeyksien yhteenlaskettu ajoneuvojen vuorokausi-
liikenne.

5.2 Päivittäminen

Vuosina 1985-95 sattui yksi onnettomuus, jossa pikajuna törmäsi kaksiraiteisen rataosan
tasoristeyksessä raiteelle juuttuneeseen betonielementtejä kuljettaneeseen
täysperävaunulliseen kuorma-autoon. Onnettomuudessa junan ravintolavaunu suistui
kiskoilta, kulki suistuneena noin 200 m:n matkan, ohjautui seuraavassa vaihteessa sivurai-
teelle ja kaatui kulkusuunnassa oikealle. Junan nopeus oli 125-130 km/h. Lisäksi sattui
seitsemän muuta tasoristeysonnettomuutta, joissa liikkuvaa kalustoa suistui raiteilta, mutta ei
kaatunut.

Yhdessäkään vuosien 1985-95 tasoristeysonnettomuudessa, jossa vaunuja suistui raiteilta,
vaunu ei kaatunut välittömästi. Pikajunan ravintolavaunu kaatui seuraavassa vaihteessa, joka
sattui olemaan 200 m:n etäisyydellä tasoristeyksestä. Tämä vastaa akselin katkeamista
kaatumisen syynä: onnettomuus tapahtuu linjalla ja vaunu kaatuu vasta tullessaan
liikennepaikan vaihteeseen.
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Tasoristeysonnettomuuden seurauksena kaatuneen vaunun törmääminen kallioleikkaukseen
tai ylikulkusillan pilariin on epätodennäköistä. Vaunu kaatuu joko tasoristeyksen
läheisyydessä tai vasta seuraavalle liikennepaikalle tullessaan. Tasoristeyksen läheisyydessä
on harvoin kallioleikkaus tai ylikulkusilta. Myös liikennepaikoilla on harvoin
kallioleikkauksia. Ylikulkusiltoja on usein, mutta ne ovat harvoin tulovaihteen luona.

Tl-onnettomuuksien määrä vuotta kohden on siten 1/11 v = 0,09/v. Tavara- ja kaukojunien
liikennesuorite on 38-10 junakm/a. Tällä perusteella onnettomuuden Tl todennäköisyydelle
saadaan seuraava arvio:

Pn = 2,6 • 1Q-* / junakm (8)

Alkuperäisen mallin sisältämän tasoristeyksien lukumäärän, turvalaitetyypin ja ajoneuvojen
keskimääräisen vuorokausiliikenteen sisällyttäminen onnettomuuden Tl todennäköisyys-
arvioon ei ole mahdollista, koska ajoneuvoliikenteestä on aineistoa vain muutamalta rata-
osalta.
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6 KOHTAAVA JUNA AJAA SUISTUNEIDEN VAUNUJEN PÄÄLLE

6.1 Käytetty menetelmä

Vuonna 1976 Parolassa havaittiin, että tavarajunan laakeripesä oli syttynyt palamaan. Juna
katkesi ja seitsemän vaunua suistui molemmille raiteille. Kohtaava juna saatiin pysäytettyä
ja päälleajo estettyä. Kaikilla kaksiraiteisilla rataosilla oli vuonna 1976 käytössä linjaradio.
Junan keskimääräiseksi pysäyttämismatkaksi arvioitiin 2 km, joka on keskiarvo

- hyvissä näkemäolosuhteissa tarvittavasta hätäjarrutusmatkasta ja

- matkasta, jonka vastaantuleva juna ehtii kulkea suurella nopeudella ennen kuin
kaatuneet vaunut havaitaan ja ilmoitus vaarasta tulee kohtaavan junan kuljetta-
jalle.

Onnettomuuden SI todennäköisyyden PS1 arviointimenetelmä on esitetty edellä. Onnetto-

muuden S2 todennäköisyys PS2 saadaan kaavasta

PS2=qsrP'si (9)

missä

q on todennäköisyys, että vaunut suistuvat viereisen raiteen puolelle: q = 0,5

s on todennäköisyys, että vaunut suistuvat riittävän kauas: s = 0,3

r on 2 km / kohtaavien junien lukumäärä

PS1 on junaliikenteen suistumisonnettomuuksien todennäköisyys (myös ne onnetto-

muudet, joissa vaunuja ei ole kaatunut): 110 /junakm.

Tulos on PS2 = 310 /kohtaava juna.

6.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-97 sattui kolme onnettomuutta, joissa vaunuja suistui ja kaatui kaksiraiteisen
rataosan toiselle raiteelle. Tällaisten onnettomuuksien määrä vuotta kohden on siten 3/19 v
= 0,16/v. Tavara- ja kaukojunien liikennesuorite on 38-10 junakm/v, josta 33 % eli 12,710
junakm/v ajetaan kaksiraiteisilla rataosilla. Kaikki nämä olivat onnettomuuden S2 uhkia,
koska suistuneisiin vaunuihin ei törmännyt junaa. Tällä perusteella onnettomuuden S2
todennäköisyydelle saadaan seuraava (konservatiivinen) arvio:
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PS2= 1.210"8 /junakm (10)

Onnettomuus S2 on mahdollinen vain kaksiraiteisilla rataosilla.
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7 KOHTAAVA JUNA AJAA TASORISTEYSONNETTOMUUDESSA KAATU-
NEIDEN VAUNUJEN PÄÄLLE

7.1 Käytetty menetelmä

Vuosina 1973-76 oli yksi suistuneiden vaunujen päälleajon uhka. Onnettomuuden Tl

todennäköisyyden PT] arviointimenetelmä on esitetty edellä. Päälleajon todennäköisyys

arvioidaan kuten onnettomuudessa S2. Onnettomuuden T2 todennäköisyys P ^ saadaan
kaavasta

PT2=0,4-r-N-PT1 (11)

missä

r on 2 km / rataosan pituus

N on kohtaavien junien lukumäärä.

7.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-97 ei ole sattunut yhtään onnettomuutta, jossa raskaan ajoneuvon törmäys
junan kylkeen kaksiraiteisella rataosalla tai junan törmäys tasoristeystä ylittävään raskaaseen
ajoneuvoon olisi johtanut vaunujen suistumiseen tai kaatumiseen viereiselle raiteelle.
Onnettomuuden T2 taajuus on siten pienempi kuin 1/19 v = 0,05/v. Tavara- ja kaukojunien
liikennesuorite on 38-10 junakm/v. Onnettomuuden T2 todennäköisyys on siten pienempi
kuin 1,4-10 /junakm.

Arvioidaan onnettomuuden T2 todennäköisyys mallin alkuperäisen kaavan tapaan
onnettomuuden Tl todennäköisyyden perusteella.

PT2 = 0,4 • r • N • 2,6 • 10"8 / junakm (12)

missä

r on 2 km / rataosan pituus

N on kohtaavien junien lukumäärä.

Onnettomuus T2 on mahdollinen vain kaksiraiteisilla rataosilla.
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8 JUNA JOUTUU TÖRMÄYKSEEN LIIKENNEPAIKALLE SAAPUESSAAN

8.1 Käytetty menetelmä

Vuosina 1973-75 tapahtui 18 saapuvan junan aiheuttamaa päälleajoa. Releasetinlaitteella
varustetulla liikennepaikalla sattui 5, varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksella varustetulla
4, mekaanisella asetinlaitteella varustetulla 7 sekä pelkällä varmistuslukkolaitoksella varus-
tetulla 2 päälleajoa. Kaikista 18:sta päälleajosta seitsemän kohteena oli kohtaamista tai
ohitusta odottava tavarajuna. Vuonna 1978 sattui 2 lievää yhteenajoa ja 3 yhteenajon uhkaa.
Vuonna 1979 sattui junan kylkeenajo, jolloin 4 vaunua suistui kiskoilta ja niistä 2 kaatui.

Käytetyn aineiston perusteella (kun pelkkä varmistuslukkolaitos suljettiin pois) asetinlaitteen
tyypillä ei ollut vaikutusta törmäysten taajuuteen. Todennäköisyydeksi, että asemalle saapu-
van junan kylkeen törmää juna tai veturi, arvioitiin 2-10 /saapuminen. Todennäköisyys, että
saapuvan junan nopeus on tällöin yli 60 km, on arviolta 0,05. Onnettomuuden Pl
todennäköisyys on siten

-8

Pp] = 110 /saapuminen (13)

8.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-98 saapuva juna ajoi seitsemässä tapauksessa liikennepaikalla seisovan junan
tai vaunujonon tai liikkuvan vaihtotyöyksikön tai vastakkaisesta suunnasta saapuvan junan
päälle tai kylkeen. Kolmessa tapauksessa juna lähti liian aikaisin liikennepaikalta ja törmäsi
sinne saapuvaan junaan. Törmäysnopeudet olivat yleensä pieniä. Kolmessa törmäyksessä
junien suhteellinen nopeus oli 65-80 km/h. Näistä kahdessa veturit törmäsivät vastakkain ja
yhdessä kohtaamiseen saapuva juna törmäsi vastakkaisesta suunnasta saapuvan junan kyl-
keen.

Pl-onnettomuuksien määrä vuotta kohden on siten 1/19 v = 0,16/v. Junakohtaamisten määrä
yksiraiteisilla rataosilla on 540 000. Tällä perusteella onnettomuuden Pl todennäköisyydelle
saadaan seuraava arvio:

Ppi = 1 • 10"7 / kohtaaminen (14)

Kohtaamiseen saapumisten määrä on jonkin verran pienempi kuin kohtaamisten määrä,
koska tavarajunat kohtaavat toisinaan samalla liikennepaikalla useampia kuin yhden junan.
Koska sattuneita Pl-onnettomuuksia on vähän, todennäköisyysarvion kerroin on joka
tapauksessa epätarkka. Tällä tarkkuudella voidaan kohtaamisten sijasta puhua saapumisista.
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9 LIIKENNEPAIKALLE SAAPUVA JUNA TÖRMÄÄ KOHTAAMISTA
ODOTTAVAN JUNAN KYLKEEN

9.1 Käytetty menetelmä

Saman aineiston perusteella todennäköisyydeksi, että saapuva juna törmää asemalla
kohtaamista odottavan junan kylkeen, arvioitiin 2-10 /saapuminen. Todennäköisyys, että
saapuvan junan nopeus on tällöin yli 60 km, on arviolta 0,05. Onnettomuuden P2 toden-
näköisyys on siten

.7

I saapuminen (15)

Onnettomuus P2 on mahdollinen kaksiraiteisilla rataosilla vain silloin, kun niitä liikennöi-
dään yksiraiteisina.

9.2 Päivittäminen

Vuosina 1979-98 saapuva juna ajoi kahdessa tapauksessa liikennepaikalla seisovan junan
kylkeen. Törmäysnopeudet olivat 41 ja 67 km/h. Niukan aineiston perusteella ei voi arvioida
sellaisten onnettomuuksien osuutta, joissa törmäysnopeus on yli 60 km/h (nyt toinen
kahdesta törmäyksestä oli tällainen), joten oletetaan konservatiivisesti, että törmäysnopeus
on kaikissa törmäyksissä yli 60 km/h. P2-onnettomuuksien määrä vuotta kohden on siten
2/19 v = 0,10/v. Junakohtaamisten määrä yksiraiteisilla rataosilla on 540 000. Tällä pe-
rusteella onnettomuuden P2 todennäköisyydelle saadaan seuraava arvio:

= 2,0-10"7 / kohtaaminen (16)

Kuten Pl-onnettomuuden osalta todettiin, kohtaamisten sijasta voidaan yhtä hyvin puhua
saapumisista.
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10 MALLIN SOVELTAMINEN

Mallin soveltamista varten kerättiin sen tarvitsemat tiedot kuljetusreiteiltä:

TR 24 Vuojoki-Tampere-Jyväskylä-Suolahti

TR 25 Vuojoki-Tampere-Jyväskylä-Pieksämäki-Kontiomäki-Ypykkävaara

TR 23 Vuojoki-Tampere-Riihimäki-Lahti-Loviisa

TR 27 Loviisa-Lahti-Kouvola-Pieksämäki-Jyväskylä-Suolahti

TR 28 Loviisa-Lahti-Kouvola-Pieksämäki-Kontiomäki-Ypykkävaara

TR 40 Raahe-Tuomioja-Oulu-Kontiomäki-Ypykkävaara.

Rataosittain kerätyt tiedot (vuoden 1998 tilanne) olivat:

- rataosan pituus

- raiteiden lukumäärä, linjasuojastettu/kauko-ohjattu

- tasoristeysten lukumäärä jaoteltuna turvalaitetyyppien mukaan (ei voitu käyttää,
koska tasoristeysten ajoneuvoliikenteestä ei ollut saatavana riittävästi tietoja)

- kallioleikkausten ja tunnelien lukumäärä ja kokonaispituus

- radan ylittävien siltojen lukumäärä

- vastaantulevien ja ohittavien junien lukumäärä, kun kuljetus suoritetaan keskellä
viikkoa tai viikonlopun aikana.

Vastaantulevien ja ohittavien junien lukumäärä laskettiin erikseen keskellä viikkoa (tiistai-
torstai) ja viikonlopun aikana suoritettavalle kuljetukselle. Tarkoituksena oli osoittaa, kuinka
kuljetuksen aikataulun valinnalla voidaan lyhentää kuljetuksen kestoa. Matkanopeudeksi
oletettiin 40 km/h rataosilla Loviisa-Lahti ja Jyväskylä-Suolahti sekä 50 km/h muilla
rataosilla.

Aikataulua valittaessa pyrittiin siihen, että KPA-kuljetus ohittaa suuret kaupungit
pysähtymättä. Toisaalta oletettiin, että kuljetus väistää kaikkia vastaantulevia ja ohittavia va-
kinaisia junia. Tästä seurasi, että keskellä viikkoa KPA-kuljetus joutuisi seisomaan pitkiä
aikoja asemilla. Pienetkin muutokset vakinaisten junien aikatauluissa olisivat lyhentäneet
seisonta-aikoja oleellisesti (ANSERI-Konsultit Oy 1998c).

Tulokseksi saadut kuljetusten seisonta- ja kokonaisajat on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Kuljetusten seisonta-ja kokonaisajat. TT = teknistaloudellinen reitti, W
= väestöä välttävä reitti.

Reitti

Vuojoki-Suolahti

Vuojoki-Ypykkävaara (TT)

Vuojoki-Ypykkävaara (W)

Vuojoki-Loviisa

Loviisa-Suolahti

Loviisa-Ypykkävaara (TT)

Loviisa-Ypykkävaara (W)

Loviisa-Vuojoki

Raahe-Ypykkävaara

tiistai-torstai

seisonta-
aika

10 h

16 h

13 h 45 min

9 h 50 min

6 h 20 min

10 h 10 min

5 h 05 min

5 h 40 min

9 h 30 min

kokonais-
aika

16 h 15 min

29 h 40 min

29h40min

17 h 55 min

16 h 50 min

24 h 35 min

24 h 10 min

12 h 35 min

15 h 50 min

perjantai/lauantai

seisonta-
aika

l h

3 h 40 min

5 h 30 min

2h

3 h 30 min

4 h 30 min

4 h 45 min

1 h 10 min

3hl0min

kokonais-
aika

8 h 15 min

18 h 50 min

24 h 15 min

10 h 25 min

15 h

19 h 45 min

24 h

9 h 55 min

9 h 20 min

10.1 Törmäykset

Päivitetyn kuljetusmallin soveltamista varten junakohtaamisia ja -ohituksia kuvaavat luvut
määritellään seuraavasti:

- Ns: KPA-kuljetuksen saapumisten lukumäärä liikennepaikoille junakohtaamisia varten

Nk: KPA-kuljetuksen yksiraiteisella rataosalla kohtaavien ja ohittavien junien sekä
kaksiraiteisella rataosalla ohittavien junien lukumäärä

- N2: KPA-kuljetuksen kaksiraiteisilla rataosilla kohtaavien junien lukumäärä.

Linjalla sattuvien törmäysten eli Jl-onnettomuuksien todennäköisyys arvioidaan nyt
kaavasta

Pn =6\0--B2-B3(Nt+N2) (17)
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Yksiraiteisella rataosalla N2 = 0, jolloin saadaan alkuperäinen kaava. Kaksiraiteisella
rataosalla Jl -onnettomuus on mahdollinen vain, kun rataosaa liikennöidään yksiraiteisena,
minkä tilanteen todennäköisyydeksi B2 malli olettaa 0,1. Tällöin vastaantuleville junille on
järjestettävä kohtaamiset joillain rataosan liikennepaikoilla. Kohtaavien (ja mahdollisten
ohittavien) junien lukumäärä on siten Nk+N2.

Liikennepaikalla sattuvien Pl-onnettomuuksien todennäköisyys on

(18)

P2-onnettomuuden todennäköisyys on verrannollinen liikennepaikaUe tulevien junien
lukumäärään. Yksiraiteisilla rataosilla tämä on Nk ja kaksiraiteisilla Nk+N2 silloin, kun rata-
osaa liikennöidään yksiraiteisena (todennäköisyys B2 = 0,1). Nämä tiedot yhdistämällä saa-
daan

PP2 = 2,0 • 10"7 • B2 • (Nk + N2) (19)

KPA-kuljetussäihön iskeytymisessä melko peräänantamattomaan esteeseen erotetaan kaksi
tapausta:

- kuljetusvaunu suistuu raiteilta ja kaatuu kallioleikkauksessa tai tunnelissa ja säiliö
liukuu kallioseinämää pitkin

- kuljetusvaunu suistuu raiteilta ja kaatuu vähän ennen kallioleikkausta, tunnelia tai
ylikulkusiltaa ja iskeytyy sivu edellä kallioseinämään tai siltapilariin.

Kuljetusvaunun suistumisen ja kaatumisen todennäköisyys arvioidaan laskemalla Jl-, J2- ja
SI-onnettomuuksien todennäköisyydet yhteen. Suistumista ja kaatumista Tl-
onnettomuudessa ei oteta huomioon, koska tasoristeyksen lähellä on harvoin kallioleikkaus
tai ylikulkusilta.

Todennäköisyys, että onnettomuus sattuu kallioleikkauksessa tai tunnelissa, on L^rataosan
pituus, missä Lk on kyseisen rataosan kallioleikkausten ja tunnelien kokonaispituus.
Todennäköisyys, että suistuminen sattuu vähän ennen kallioleikkausta, tunnelia tai
ylikulkusiltaa, on (Nk + N )-0,l km/rataosan pituus, missä Nk kallioleikkausten ja tunnelien

kokonaismäärä ja N on ylikulkusiltojen lukumäärä kyseisellä rataosalla. Tällöin on arvioitu,
että jos vaunu kaatuu kauempana kuin 100 m:n päässä esteestä, sen nopeus hidastuu niin
paljon, että mahdollinen törmäys ei vaurioita säiliötä eikä polttoaine-elementtejä.
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Todennäköisyys, että veturi törmää KPA-säiliön kuljetusvaunuun yli 60 km/h nopeudella,
arvioidaan laskemalla S2-, T2-, Pl- ja P2-onnettomuuksien todennäköisyydet yhteen.

10.2 Tulipalot

Vuosina 1985-95 liikkuvassa junassa syttyi 13 veturi- ja 8 vaunupaloa. Pääosa
veturipaloista (9) oli konehuonepaloja. Yksikään veturipalo ei levinnyt vaunuihin.
Vaunupaloista yksi oli apukäytön moottoripalo, kolme laakeripaloja ja neljä kuormapaloja.
Laakeripalo ei sinänsä vielä ole vaarallinen, mutta saattaa johtaa akselin katkeamiseen ja
suistumisonnettomuuteen. Kuormapaloista yksi johtui itsesytytyksestä, yksi liian kuumasta
tavarasta ja kaksi jarrukipinästä.

Toinen jarrukipinästä syttyneistä kuormapaloista sattui Haminassa 1989, kun venäläisen
säiliövaunun pohjaventtiilin sanka oli murtunut ja raollaan olleesta venttiilistä vuoti radalle
helposti syttyvää nestettä. Palo levisi kahteen saman junan ja kolmeen viereisellä raiteella
seisseen junan säiliövaunuun.

Vuosina 1979-97 syttyi junaonnettomuuden seurauksena vain yksi tulipalo (kylkeenajo
Vilppulassa 1989). Tulipalon seuraukset jäivät vähäisiksi (ANSERI-Konsultit 1998a).

KPA-säiliöitä kuljettavalla junalla oletetaan olevan seuraava kokoonpano:

veturi + suojavaunu + 2 saattovaunua + 2 KPA-säiliöiden kuljetusvaunua + suojavaunu +
konduktöörivaunu (Leskinen & Vihervuori 1996). Jos suojavaununa on kaksiakselinen
tavaravaunu (pituus 12 m) ja saatto- sekä konduktöörivaunuina matkustajavaunut (pituus 26
m), KPA-säiliöiden kuljetusvaunut ovat noin 75 m:n etäisyydellä junan alku- ja noin 35 m:n
etäisyydellä junan loppupäästä. KPA-säiliöiden kuljetukseen käytetään syväkuormaus-
vaunuja, joiden pituus on 27 m. KPA-säiliö sijaitsee 10 m:n etäisyydellä vaunun päistä eli
85-110 m:n etäisyydellä junan alku- ja 45-70 m:n etäisyydellä junan loppupäästä.

KPA-säiliöitä kuljettavassa junassa sattuva veturin tai vaunun lämmityslaitteen palo on
helposti rajoitettavissa. Kuljetusvaunussa ei ole palavaa materiaalia eikä se siten voi syttyä
palamaan. Ainoastaan ulkopuoliset tulipalot voivat kuumentaa KPA-säiliötä. Näistä
todennäköisin on palavaa nestettä kuljettavan säiliövaunun palo. Jos KPA-säiliötä kuljettava
juna törmää tasoristeyksessä palavia nesteitä kuljettavaa säiliöautoon, seurauksena voi olla
tulipalo.

Pääosa palavien nesteiden ja kaasujen säiliövaunukuljetuksista tulee venäläisissä öljy- tai
nestekaasuvaunuissa Vainikkalasta Haminaan, Kotkaan ja Sköldvikiin. Tällä hetkellä
Venäjältä tulee neljä junaa päivässä Sköldvikiin, kaksi Haminaan ja yksi Kotkaan. Venäjältä
tulevia ja Nesteen jalostamolta lähteviä säiliövaunuja ja säiliövaunuryhmiä kulkee
tavarajunien mukana myös useilla muilla rataosilla, mutta ei päivittäin. Näistä kuljetuksista
KPA-säiliöille aiheutuva tulipaloriski on huomattavasti pienempi kuin säiliövaunujunista
aiheutuva ja sitä ei seuraavassa arvioida.

Öljyvaunuja kuljettavan junan kokoonpano on esimerkiksi seuraava: 2 veturia + 1 suoja-
vaunu + 55 säiliövaunua. Suojavaununa käytetään tyhjää neliakselista säiliövaunua.
Säiliövaunut ovat noin 40 m:n etäisyydellä junan alkupäästä. Nestekaasuvaunuja kuljetta-
vassa junassa on enemmän suojavaunuja ja sen kokoonpano on esimerkiksi: 2 veturia +
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2 suojavaunua + 55 säiliövaunua + 1 suojavaunu. Säiliövaunut ovat noin 50 m:n etäisyydellä
junan alku-ja noin 15 m:n etäisyydellä junan loppupäästä.

Onnettomuudessa, jossa KPA-säiliöitä kuljettava juna ja säiliövaunuja kuljettava juna
törmäävät vastakkain, KPA-säiliön etäisyys lähimmästä säiliövaunusta on 125-135 m. Jos
onnettomuudessa suistuu vaunuja (Jl-onnettomuus), etäisyys pienenee jonkin verran, mutta
oli silti yli 100 m. Jos säiliövaunujuna ajaa KPA-säiliötä kuljettavan junan perään, KPA-säi-
liön etäisyys lähimmästä säiliövaunusta on 70-85 m. Jos KPA-säiliötä kuljettava juna ajaa
säiliövaunujunan perään, KPA-säiliön etäisyys lähimmästä säiliövaunusta on 85-100 m. Jos
vaunuja suistuu ja kaatuu (J2-onnettomuus), etäisyydet pienenevät jonkin verran.

Vaunujen sijoittelusta johtuen linjalla sattuvissa törmäyksissä (Jl ja J2) KPA-säiliöt ja
säiliövaunut jäävät varsin etäälle toisistaan ja KPA-säiliön joutuminen säiliövaunun
vuodosta muodostuneen lammikon liekkien ympäröimäksi on siten epätodennäköistä. KPA-
säiliöt ja säiliövaunut voivat joutua lähemmäksi toisiaan kaksiraiteisilla rataosilla ja liikenne-
paikoilla sattuvissa onnettomuuksissa.

Jos KPA-säiliötä kuljettava juna joutuu tasoristeysonnettomuuteen palavia nesteitä
kuljettavan säiliöauton kanssa, on varsin epätodennäköistä, että autosta vuotavan nesteen
liekit ympäröivät KPA-säiliön vähintään 30 minuutin ajan. Jos juna törmää säiliöautoon ja
työntää sitä edellään, etäisyys säiliöautosta lähimpään KPA-säiliöön on 65 m. Jos palavia
nesteitä kuljettava säiliöauto törmää KPA-säiliöitä kuljettavan junan kylkeen taso-
risteyksessä, juna ohittaa säiliöauton ennen pysähtymistään ja mahdollinen palo jää junan
taakse.

KPA-säiliötä ja palavien nesteiden säiliövaunuja kuljettavien junien törmäyksissä (onnetto-
muudet Jl ja J2) sekä KPA-junan ja palavia nesteitä kuljettavan säiliöauton välisessä tasoris-
teysonnettomuudessa on mahdollista, että vahingoittuneen säiliön (säiliöiden) sisältö tyhje-
nee ratapenkereen kummallakin puolelle oleviin ojiin ja palaa niissä. Tällä tavalla liekit
voivat ulottua KPA-säiliön luokse.

Liekkien korkeus on kuitenkin vain noin 2 kertaa ojan leveys (Andreassen ym. 1992). Jos
ojan leveys on esimerkiksi 1 m, liekit ovat noin 2 m korkeita. Toisaalta kiskot ovat
vähintään 1 m ojan reunan, kuljetuslavetti on 1 m kiskojen ja KPA-säiliön yläreuna on 2,9-
3,5 m kuljetuslavetin yläpuolella. Tästä seuraa, että ojassa palavan nesteen liekit yltävät
enintään KPA-säiliön pohjan korkeudelle eivätkä pysty ympäröimään säiliötä.

Kaksiraiteisilla rataosilla KPA-säiliötä kuljettava juna voi ajaa raiteille suistuneiden
säiliövaunujen päälle (S2- ja T2-onnettomuudet). Jos säiliövaunu, johon veturi törmää, palaa
tai syttyy törmäyksessä palamaan, sen etäisyys lähimmästä KPA-säiliöstä on noin 85 m.
Palo voi kuitenkin vähitellen levitä toisiin vaunuihin.

KPA-säiliön liekkien ympäröimäksi joutumisen todennäköisyyden arvioimista varten
oletetaan (konservatiivisesti), että KPA-säiliö joutuu (säiliövaunujunan kanssa sattuvassa S2-
ja T2-onnettomuudessa) liekkien ympäröimäksi aina, kun sen kohdalla viereisellä raiteella
on säiliövaunu. Tämä on mahdollista, kun alkupään suojavaunu(t) ja 6-7 ensimmäistä
säiliövaunua pysyvät raiteilla. Ensimmäinen suistunut vaunu on jokin junan loppupään 48-
49:sta säiliövaunusta, ehdollinen todennäköisyys 50/58=0,85.
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Edelleen oletetaan, että KPA-säiliötä kuljettavan junan aikataulua suunniteltaessa ei ole
pyritty välttämään kohtaamisia säiliövaunujunien kanssa. Ehdollinen todennäköisyys, että
KPA-säiliötä kuljettava juna törmää S2- tai T2-onnettomuudessa säiliövaunujunan
suistuneisiin vaunuihin, on N/N t, missä Np on vastaantulevien säiliövaunujunien ja Nt on
kaikkien vastaantulevien junien lukumäärä vuorokaudessa. Todennäköisyys, että KPA-säiliö
joutuu säiliövaunusta vuotavan nesteen liekkien ympäröimäksi kaksiraiteisella rataosalla,
lasketaan kaavasta

0,%5-(PS2+PT2)-Np/Nt (20)

Kun säiliövaunujuna törmää KPA-säiliöitä kuljettavaan junaan liikennepaikalla (Pl- ja P2-
onnettomuudet), KPA-säiliö voi joutua liekkien ympäröimäksi vain, jos säiliövaunujunan
veturi törmää yhteen-kahteen viimeiseen vaunuun. Tämän ehdollinen todennäköisyys on 38
m/168 m = 0,23 (1 suojavaunu) tai 26 m/168 m = 0,16 (2 suojavaunua). Todennäköisyys,
että KPA-juna törmää toiseen junaan liikennepaikalla on 3-10 /saapuminen (Pl- ja P2-on-
nettomuuksien todennäköisyyksien summa). Ehdollinen todennäköisyydeksi, että KPA-säi-
liö joutuu tällöin liekkien ympäröimäksi otetaan (kuten S2- ja T2-onnettomuuksien
tapauksessa) 0,85. Todennäköisyys, että KPA-säiliö joutuu säiliövaunusta vuotavan nesteen
liekkien ympäröimäksi liikennepaikalla, lasketaan siten kaavasta

[0,2-(PPl + PP2) + 0,85-3-10~7 • N,\ Np I N, (21)

10.3 Tulokset

Päivitetyllä mallilla saadut KPA-säiliön onnettomuustodennäköisyydet kuljetusta kohden
ovat taulukossa 2 ja onnettomuustodennäköisyydet vuotta kohden taulukossa 3. Taulukon 3
lukuarvot kuvaavat kapselointilaitoksen yhden perusolettamusten mukaisen toimintavuoden
rautatiekuljetuksiin liittyvää riskiä.
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Taulukko 2. KPA-säiliön onnettomuustodennäköisyys/kuljetus. TT=teknistaloudellinen
reitti, W=väestöä välttävä reitti.

Reitti ja kuljetuk-
sen ajankohta

Kaatuu kallio-
leikkauksessa

Iskee kallioleik.
tai siltapilariin

Veturi törmää Tulipalo

TR23 Vuojokt-Loviisa

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

1,510"'

1,310"'

2,4-10"'

1,910"'

4,5-10"*

8,2-10"'

3,4-10"8

l,610"9

TR24 Vuojoki-Suolahti

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

7,410"'

6,110"'

5,3-10"'

4,5-10"'

5,1-10"*

3,0-10"'

-

-

TR25 Vuojoki-Ypykkävaara (TT)

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

1,010*

8,810"'

7,7-10"'

6,7-10"7

8,3-10"*

2,0-10"6

-

-

TR2S Vuojoki-Ypykkävaara ( W )

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

5,110"'

4,810"'

4,9-10"'

4,7-10"'

8,1-10"*

5,910"*

TR27 Loviisa-Suolahti

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

2,910"'

2,7-10"'

3,110"'

2,8-10"'

3,9-10"*

1,2-10"*

3,5-10"8

-8

3,5-10

TR28 Loviisa-Ypykkävaara (TT)

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

3,310"'

2,910"7

3,7-10"'

3,3-10"'

5,6-10"*

2,2-10"*

3,5-10"8

3.5-10"8

TR28 Loviisa-Ypykkävaara ( W )

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

3,8-10"'

3,7-10"'

4,4-10"'

4,2-10"'

2,7-10"*

3,6-10"*

2,610"8

2,8-10"8

TR40 Raahe-Ypykkävaara

tiistai-torstai

perjantai/lauantai

9,6-10"8

6,910"8

1,410"'

8,110"8

2,9-10"*

1.4-10"*

-

-
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Taulukko 3. KPA-säiliön ormettomuustodennäköisyys/vuosi (8 kuljetustaAmosi (TR23,
TR24, TR25 ja TR40) sekä 5 kuljetusta/vuosi (TR27 ja TR28)). TT=teknistaloudellinen
reitti, W=väestöä välttävä reitti.

Reitti ja kuljetuk-
sen ajankohta

Kaatuu kallio-
leikkaukseen

Iskee kallio-
leikkaukseen
tai siltapilariin

Veturi törmää Tulipalo

TR23 Vuojoki-Loviisa

tiistai—torstai

perj an tai/lauantai

-6

U-io

1,010

1,910"*

1,5-10"*

3.610"5

6,610

2,710"7

1.310*8

TR24 Vuojoki-Suolahti

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

5,910"*

4,9-10"*

4,210"*

3,610"*

4,110"5

2,410"*

-

-

TR25 Vuojoki-Ypykkävaara (TT)

tiistai—torstai

perj an tai/lauantai

8,0-10"*

7,010"*

6,2-10"*

5,410"*

6,610*5

l,610"5

-

-

TR25 Vuojoki-Ypykkävaara (W)

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

4,110"*

3,810"*

3,9-10'*

-6
3,810

64-10"5

4.710"5

TR27 Loviisa-Suolahti

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

1,510"*

1,410**

1,6-10

-6
1,4-10

2.0-10"5

6,010

1,4 10"

1,8-10"

TR28 Loviisa- Ypykkävaara (TT)

tiistai—torstai

perj an tai/lauantai

-6
1,710

1,510"*

l,9-10"*

1,710"*

2,810"5

l.i-io"5

l,810"7

1.8-10'7

TR28 Loviisa-Ypykkävaara (W)

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

1,910"*

1,910"*

2,210"*

-6

2,110

l,410"5

l,810'5

l,310"7

l,410"7

TR40 Raahe-Ypykkävaara

tiistai—torstai

perjantai/lauantai

7,710"7

5,510"7

-6
1,1 10

6.510"7

2,310"5

l.i-io'5

-

-
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Taulukosta 2 voidaan todeta, että KP A-vaunun kaatuminen kallioleikkauksessa tai tunnelissa
on suunnilleen yhtä todennäköistä kuin sen iskeytyminen kallioon tai siltapilariin. Tämä
johtuu siitä, että kallioleikkausten keskimääräinen pituus on 150 m, mikä on suunnilleen
sama kuin oletettu suurin matka 100 m ennen kallioleikkausta, tunnelia tai ylikulkusiltaa,
jolla KPA-vaunun suistuminen ja säiliön iskeytyminen voi vielä vahingoittaa polttoaine-
elementtejä. Veturin törmäystodennäköisyys KPA-kuTjetussäiliöön yli 60 km/h nopeudella
on noin kertalukua suurempi kuin kurjetussäiliön törmäystodennäköisyys kallioon tai
siltapilariin.

Taulukon 2 KPA-kuljetukset kohtaavat säiliövaunujunia vain rataosilla Riihimäki-Lahti-
Kouvola. (Väestöä välttävä reitti Loviisa-Ypykkävaara kohtaa säiliövaunujunia myös
rataosalla Kouvola-Luumäki.) Tulipaloon joutumisen riskiä ei ole arvioitu muilla rataosilla,
joissa saattaa satunnaisesti kulkea yksittäisiä säiliövaunuja tai säiliövaunuryhmiä. Tehty
konservatiivinen arvio KPA-säiliön tulipaloon liekkien joutumisen todennäköisyydestä on
kaikilla reiteillä vähintään kertalukua pienempi kuin kallioon tai siltapilariin iskeytymisen
todennäköisyys.

Kuljetusajan muuttaminen keskeltä viikkoa (ti-to) viikonloppuun pienentää muusta
liikenteestä aiheutuvien onnettomuuksien todennäköisyyttä. Kaihoon tai siltapilariin
törmäyksen todennäköisyys pienenee (reittiä TR 40 lukuunottamatta) vain 10-15 %. Ve-
turin törmäystodennäköisyys KPA-säiliöön pienenee sen sijaan 52-94 %. Myös tulipaloon
joutumisen todennäköisyys pienenee sikäli, kuin kohtaavien junien määrä kyseisellä
rataosalla pienenee.
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LIITE 2

Taulukko 1. Reittien kuvaukset ja normaalikuljetusten olennaiset annostulokset.

taulukon lukuohje:

RElTHTUNNUS, reitin kuvaus pääpiirteittäin, pääkuljetustapa (M=maantie, J=juna, L=laiva),

reitin kokonaispituus (km), väestömäärä reitin varrella 1 km:n levyisellä väylällä,

säiliötyyppi (TVO=CASTOR TVO, WER=CASTOR W E R 440/84)

väestöannos yhteensä, kuljetushenkilöstön annos, käsittelijöiden annos (manSv/vuosi)

TRI: Olkiluoto-Forssa-Myrskylä-Hästholmen, M, 352,13100, TVO

5.010'3 1,9 10'2 2.710'2

TR2: Olkiluoto-Virrat-Viitasaari-Kivetty, M, 404,20150, TVO

6,210'3 2.210'2 2/7-10'2

TR3: Olkiluoto-Viitasaari-Kajaani-Romuvaara, M, 856, 37090, TVO

1,4-102 4,5 10'2 2,7-10'2

TR4: Olkiluoto-Viitasaari-Nunnes-Romuvaara, M, 874,30110, TVO

1.2-10'2 4,6 10"2 2,710"2

TR5: Hästholmen-Mikkeli-Reksämäki-Kivetty, M, 385,17592, TVO

7,310"3 2,1 10'2 2,7-10'2

TR6: Hästholmen-Sysmä-Hankasalmi-Kivetty, M, 404,8860, TVO

6,5-10'3 2,1 102 2,7102

TR7: Hästholmen-Pieksämäki-Nurmes-Romuvaara, M, 729,24711, TVO

l,110"2 3,8 10"2 2,710"2

TR8: Hästholmen-Hankasalrni-Nurrnes-Romuvaara, M, 848,18300, TVO

1,2-102 4,4 10"2 2,7-10'2

TR9: Olkiluoto-Huittinen-Myrskylä-Hästholmen, M, 348,13020, TVO

5,010"3 1,9 102 2,710'2

TRIO: Olkiluoto-Tampere-Jyväskylä-Kivetty, M, 374, 62595, TVO

1.2-10"2 2,1 10"2 2,710"2
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LIITE 2

Taulukko 1. Reittien kuvaukset ja normaalikuljetusten olennaiset armostulokset
(taulukko jatkuu).

TR11: OlkUuoto-Pori-Virrat-Kivetty, M, 404,20150, TVO

6,2-10"3 2,2-10'2 2,7-10'2

TR12: Olkiluoto-Pori-Kärsämäki-Romuvaara, M, 751,33880, TVO

1.1-10"2 3,9 10"2 2.710"2

TR13: Olkiluoto-Pori-Vaala-Romuvaara, M, 791,26930, TVO

l , M 0 2 4,210'2 2,710'2

TR14: Hästholmen-Lahti-Jyväskylä-Kivetty, M, 330,18587, TVO

7,310"3 1,8 10'2 2,710'2

TR15: Hästholmen-Heinola-Jyväskylä-Kivetty, M, 353,6335, TVO

6,5-10'3 1,8 10'2 2,710"2

TRI 6: Hästhohnen-Mikkeli-Nunnes-Romuvaara, M, 688,25007, TVO

l,010'2 3,6 10'2 2.710"2

TR17: Hästholmen-Joutsa-Nunnes-Romuvaara, M, 796,13745, TVO

1.0-10'2 4,1 10'2 2/7-10'2

TR18: Hästholmen-Riihimäki-Forssa-Olkiluoto, M, 346,16592, W E R

2,7-10'3 8,7 10'3 l,410'2

TR19: Hästholmen-Kouvola-Jyväskylä-Kivetty, M, 333, 22112, W E R

3,410'3 8.610"3 l,410'2

TR20: Hästholmen-Jaala-Jyväskylä-Kivetty, M, 353,6335, W E R

3,110"3 8,610'3 1.410"2
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LIITE 2

Taulukko 1. Reittien kuvaukset ja normaalikuljetusten olennaiset annostulokset
(taulukko jatkuu).

TR21: Hästholmen-Jyväskylä-Vaala-Romuvaara, M, 795,18455, W E R

5,0103 2,010'2 1.4-10"2

TR22: Hästholmen-Hankasalmi-Vaala-Romuvaara, M, 811,13935, W E R

4,710'3 2,010"2 1.4-10"2

TR23: OlkUuoto-Tampere-Riihimäki-Hästholmen, J, 434,47280, TVO

1.7-10'3 2,3 10'3 4,4-10'2

TR24: Olldluoto-Tampere-Jyväskylä-Kivetty, J, 397,33690, TVO

9,9-lQ"4 2,2 10"3 4,410"2

TR25: Olkiluoto-Jyväskylä-Iisalmi-Romuvaara, J, 802, 63675, TVO

1.5-10'3 3,8 10'3 4,4102

TR26: Olldluoto-Kokkola-Oulu-Romuvaara, J, 902,47483, TVO

2,0-10'3 3,9 10'3 4,4-10"2

TR27: Hästholmen-Lahti-Pieksämäki-Kivetty, J, 487, 39485, W E R

8,9104 1.6-10'3 2,610'2

TR28: Hästholmen-Pieksämäki-Iisalmi-Romuvaara, J, 738,56760, W E R

9.910"4 1,8 10"3 2,6-10'2

TR29: Hästholmen-Joensuu-Kajaani-Romuvaara, J, 941,52020, W E R

7,110'4 1,9 10"3 2.610'2

TR30: Olkiluoto-Valko-Hästholmen, L, 820,1170, TVO

2,2-10'4 1,1 10'3 3.1-10"2
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LIITE 2

Taulukko 1. Reittien kuvaukset ja normaalikuljetusten olennaiset annostulokset
(taulukko jatkuu).

TR31: Olkiluoto-Raahe-Kajaani-Romuvaara, L+M, 1212,16175, TVO (TT&W)

5,610'3 2,3 10"2 3,610'2

TR32: OUdluoto-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1101,8057, TVO (TT)

4,910"3 1,7 10'2 3,6-10"2

TR33: OlkUuoto-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1118,5635, TVO ( W )

3.810"3 1,8 10'2 3.610"2

TR34: OMluoto-Raahe-Oulu-Romuvaaia, L+J, 1170,10826, TVO

7.110"4 2,410"3 3.910'2

TR35: Hastholmen-Raahe-Sotkamo-Romuvaara, L+M, 1938,17344, TVO (TT)

5,910'3 2,4 10'2 4,910"2

TR36: Hästholmen-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1827,9226, TVO (TT)

5.1-10"3 1,8 10"2 4.910'2

TR37: Hästholmeiv-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1844,6804, TVO ( W )

4.110'3 1,9 10"2 4,910'2

TR38: Hästholmen-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1827,9226, W E R (TT)

4.310'3 1,0-10"2 4,510'2

TR39: Hästhohnen-Raahe-Paltamo-Romuvaara, L+M, 1856,9661, W E R ( W )

4,3-10'3 1,6 10'2 4,510"2

TR40: Hästholmen-Raahe-Oulu-Romuvaara, L+J, 1896,11995, W E R

7,9-10"4 3,0 10'3 4,9-10"2



LUETTELO 1(4)

POSIVA-RAPORTIT 1999, tilanne 3/99

POSIVA 99-01 Measurement of thermal conductivity and diffusivity in situ:
Literature survey and theoretical modelling of measurements
Ilmo Kukkonen, Ilkka Suppala
Geological Survey of Finland
January 1999
ISBN 951-652-056-1

POSIVA 99-02 An overview of a possible approach to calculate rock movements
due to earthquakes at Finnish nuclear waste repository sites
Paul R. LaPointe, Trenton T. Cladouhos
Golder Associates Inc., Washington, USA
February 1999
ISBN 951-652-057-X

POSIVA 99-03 Site Scale Groundwater Flow in Olkiluoto
Jari Löfinan
VTT Energy
March 1999
ISBN 951-652-058-8

POSIVA 99-04 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen psykososiaaliset
vaikutukset
Jura Paavola, Liisa Eränen
Helsingin yliopisto
Sosiaalipsykologian laitos
Maaliskuu 1999
ISBN 951-652-059-6

POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset
vaikutukset
Seppo Laakso
Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi
Maaliskuu 1999
ISBN951-652-060-X

POSIVA 99-06 Ydinjätteiden loppusijoitus yhteiskunnallisena kiistakysymyksenä
Ismo Kantola
Turun yliopisto
Sosiologian laitos
Maaliskuu 1999
ISBN 951-652-061-8

POSIVA 99-07 Safety assessment of spent fuel disposal in Hästholmen, Kivetty,
Olkiluoto and Romuvaara - TILA-99
Timo Vieno, Henrik Nordman
VTT Energy
March 1999
ISBN 951-652-062-6



LUETTELO 2(4)

POSIVA 99-08 Final disposal of spent nuclear fuel in Finnish bedrock - Hästholmen
site report
Pekka Anttila, Fortum Engineering Oy
Henry Ahokas, Fintact Oy
Kai Front, VTT Communities and Infrastructure
Heikki Hinkkanen, Posiva Oy
Erik Johansson, Saanio & Riekkola Oy
Seppo Paulamäki, Geological Survey of Finland
Reijo Riekkola, Saanio & Riekkola Oy
Jouni Saari, Fortum Engineering Oy
Pauli Saksa, Fintact Oy
Margit Snellman, Posiva Oy
Liisa Wikström, Posiva Oy
Antti Öhberg, Saanio & Riekkola Oy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-063-4

POSIVA 99-09 Final disposal of spent nuclear fuel in Finnish bedrock - Kivetty site
report
Pekka Anttila, Fortum Engineering Oy
Henry Ahokas, Fintact Oy
Kai Front, VTT Communities and Infrastructure
Eero Heikkinen, Fintact Oy
Heikki Hinkkanen, Posiva Oy
Erik Johansson, Saanio & Riekkola Oy
Seppo Paulamäki, Geological Survey of Finland
Reijo Riekkola, Saanio & Riekkola Oy
Jouni Saari, Fortum Engineering Oy
Pauli Saksa, Fintact Oy
Margit Snellman, Posiva Oy
Liisa Wikström, Posiva Oy
Antti Öhberg, Saanio & Riekkola Oy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-064-2

POSIVA 99-10 Final disposal of spent nuclear fuel in Finnish bedrock - Olkiluoto site
report
Pekka Anttila, Fortum Engineering Oy
Henry Ahokas, Fintact Oy
Kai Front, VTT Communities and Infrastructure
Heikki Hinkkanen, Posiva Oy
Erik Johansson, Saanio & Riekkola Oy
Seppo Paulamäki, Geological Survey of Finland
Reijo Riekkola, Saanio & Riekkola Oy
Jouni Saari, Fortum Engineering Oy
Pauli Saksa, Fintact Oy
Margit Snellman, Posiva Oy
Liisa Wikström, Posiva Oy
Antti Öhberg, Saanio & Riekkola Oy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-065-0



LUETTELO 3(4)

POSIVA 99-11 Final disposal of spent nuclear fuel in Finnish bedrock - Romuvaara
site report
Pekka Anttila, Fortum Engineering Oy
Henry Ahokas, Fintact Oy
Kai Front, VTT Communities and Infrastructure
Heikki Hinkkanen, Posiva Oy
Erik Johansson, Saanio & Riekkola Oy
Seppo Paulamäki, Geological Survey of Finland
Reijo Riekkola, Saanio & Riekkola Oy
Jouni Saari, Fortum Engineering Oy
Pauli Saksa, Fintact Oy
Margit Snellman, Posiva Oy
Liisa Wikström, Posiva Oy
Antti Öhberg, Saanio & Riekkola Oy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-066-9

POSIVA 99-12 Site scale groundwater flow in Hästholmen
Jari Löfrnan
VTT Energy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-067-7

POSIVA 99-13 Regional-to-site scale groundwater flow in Kivetty
Eero Kattilakoski, Ferenc Meszäros
VTT Energy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-068-5

POSIVA 99-14 Regional-to-site scale groundwater flow in Romuvaara
Eero Kattilakoski, Lasse Koskinen
VTT Energy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-069-3

POSIVA 99-15 Site-to-canister scale flow and transport at the Hästholmen, Kivetty,
Olkiluoto and Romuvaara sites
Antti Poteri, Mikko Laitinen
VTT Energy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-070-7

POSIVA 99-16 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen normaalikäytön,
käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden aiheuttamien
säteilyannosten arviointi
Jukka Rossi, Heikki Raiko, Vesa Suolanen, Mikko Ilvonen
VTT Energia
Maaliskuu 1999
ISBN 951-652-071-5



LUETTELO 4(4)

POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi
Vesa Suolanen, Risto Lautkaski, Jukka Rossi
VTT Energia
Maaliskuu 1999
ISBN 951-652-072-3

POSIVA 99-18 Design report of the disposal canister for twelve fuel assemblies
Heikki Raiko
VTT Energy
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-073-1

POSIVA 99-19 Estimation of block conductivities from hydrologically calibrated
fracture networks - description of methodology and application to
Romuvaara investigation area
Auli Niemi1'2, Kimmo Kontio2,
Auli Kuusela-Lahtinen2, Tiina Vaittinen2

'Royal Institute of Technology, Hydraulic Engineering, Stockholm
2VTT Communities and Infrastructure
March 1999
ISBN951-652-074-X

POSIVA 99-20 Porewater chemistry in compacted bentonite
Arto Muurinen, Jarmo Lehikoinen
VTT Chemical Technology
March 1999 (valmisteilla)
ISBN 951-652-075-8

POSIVA 99-21 Ion diffusion in compacted bentonite
Jarmo Lehikoinen
VTT Chemical Technology
March 1999
ISBN 951-652-076-6


