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OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN 
NORMAALIKÄYTÖN, KÄYTTÖHÄIRIÖIDEN JA ONNETTOMUUS- 
TILANTEIDEN MÄÄRITYS PÄÄSTÖ- JA ANNOSLASKENTAA VARTEN 
 
TIIVISTELMÄ 
 

Käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa säteilynalaista työtä tehdään sekä kapselointi-

laitoksessa sekä kapseleiden loppusijoituksessa. Säteileviä kappaleita käsitellään kapse-

lointilaitoksessa kauko-ohjatusti säteilysuojatuissa tiloissa ja loppusijoitustiloissa loppu-

sijoituskapselit ovat säteilysuojan sisässä käsittelyn aikana.   

 

Normaalikäytössä polttoaineen kuljetussäiliöiden vastaanotto aiheuttaa suurimmat hen-

kilöstön säteilyannokset. Käsittelykammion laitteiden huollot ja siivous aiheuttavat 

myös henkilöstön säteilyannoksia kapselointilaitoksen normaalikäytössä. 

 

Varaudutaan siihen, että pieni määrä polttoainesauvoja saattaa menettää tiiveytensä ja 

alkaa vuotaa, kun käytettyä polttoainetta kuljetetaan kapselointilaitokselle tai kun polt-

toainenippuja käsitellään käsittelykammiossa. Osa polttoainesauvoista on menettänyt 

tiiveytensä jo ennen kuljetusta. Polttoainenippujen ja kanavien ulkopinnoilta voi myös 

irrota pinnoille kiinnittyneitä radioaktiivisia aineita, crudia.  

  

Häiriöistä todennäköisimpiä ovat erilaiset polttoainenippujen vaurioitumiset käsittely-

kammiossa. 

 

Pahin onnettomuustilanne syntyy, jos polttoaineen kuljetussäiliö putoaa kuljetussäiliön 

siirtokäytävään. Tilanteen jälkihoito vaatii erikoistoimenpiteitä. 

 

Avainsanat: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusijoitus-

laitos.  



  

OLKILUOTO ENCAPSULATION AND DISPOSAL PLANT; DETERMINATION 
OF NORMAL OPERATION, UPSET AND POSTULATED ACCIDENT 
CONDITIONS FOR RADIOACTIVE RELEASE AND DOSE ASSESSMENT 
 
ABSTRACT 
 

The radiation dose risks in the disposal plant are involved with the works in the encap-

sulation plant and in the disposal of the fuel canisters at the final repository. Radioactive 

materials are handled remote controlled in the shielded rooms in the encapsulation 

plant. The fuel canisters are closed in the radiation shield while handled in the reposi-

tory.   

 

In the normal operation the major part of the personnel doses are caused by the spent 

fuel casks receiving. Also maintenance and repair work of the hot cell equipment and 

cleaning of the hot cell are causing personnel doses in normal operation. 

 

A small number of the fuel pins could loose their tightness and start to leak during the 

spent fuel transport to the disposal plant and in the fuel handling in the hot cell. A small 

number of the fuel pins has already loosed their tightness before the transport. Radioac-

tive material fixed on the outer surfaces, crud, can also be released from the fuel pins 

and from the fuel channels.  

 

Most probable upset conditions are dealing with the fuel damages caused by the fuel 

handling errors in the fuel handling cell.  

 

The most serious accident is the spent fuel cask drop accident in the spent fuel cask 

transfer corridor. Special arrangements are needed in the accident management. 

 

Keywords: spent nuclear fuel disposal, encapsulation plant, and disposal facility. 
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Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelussa varaudutaan normaalin käyt-

tötoiminnan lisäksi myös käyttöhäiriöihin ja onnettomuustilanteisiin. Raportin tarkoi-

tuksena on kuvata kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalikäytön työvaiheet ja 

niiden kestot annoslaskentaa varten sekä identifioida ja kuvata kapselointi- ja loppusi-

joituslaitoksen riskialttiit työvaiheet, joissa voi syntyä käyttöhäiriöitä tai jotka voivat 

johtaa onnettomuuteen.  

Raportti on päivitys vuonna 2003 tehdystä raportista (Kukkola 2003). Raportissa on 

otettu huomioon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnitelmien kehittyminen. Ra-

portti perustuu kapselointilaitoksen ja loppusijoituslaitoksen luonnossuunnitelmavai-

heen suunnittelutilanteeseen. 

Raportti on tarkoitettu lähtötietoaineistoksi Posivan ydinjätelaitosten päästöjen ja sätei-

lyannosten muutosten arvioinnin päivittämiseksi. Viimeisin päästöjen ja säteilyannosten 

muutosten arviointi on esitetty lähteessä (Rossi et al. 1999). Raportti on myös osa Posi-

van ydinjätelaitosten luonnossuunnitelmavaiheen raportointia. 

 

 
 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnittelussa lähdetään siitä, että henkilöstön ja 

ympäristön säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on 

mahdollista.  

Viitteessä (STUK 2002) esitetään: 

”Loppusijoituslaitoksen käytöstä ei saa aiheutua työntekijöiden tai väestön terveyttä 

vaarantavia säteilyhaittoja, eikä vahinkoa ympäristölle ja omaisuudelle”. 

”Laitoksen käytön ollessa häiriötöntä, radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön jää-

vät merkityksettömän pieniksi”.  

”Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena väestön eniten altistuville yksilöil-

le aiheutuva efektiivinen vuosiannos ei ylitä arvoa 0,1 millisievertiä (mSv)”. 

”Oletetun onnettomuuden seurauksena väestön eniten altistuville yksilöille aiheutuva 

efektiivinen vuosiannos ei ylitä arvoa 1 mSv”. 

Samassa viitteessä (STUK 2002) käsitteet määritellään seuraavasti: 

”Odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä tarkoitetaan käyttövaiheen aikaista turvallisuu-

teen vaikuttavaa tapahtumaa, joka sattuu keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa, 

mutta jolla on huomattava todennäköisyys sattua ainakin kerran käyttöjakson aikana”. 

”Oletetulla onnettomuudella tarkoitetaan käyttövaiheen aikaista turvallisuuteen vai-

kuttavaa tapahtumaa, jolla on vain vähäinen todennäköisyys sattua käyttöjakson aika-

na”.  
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Käyttöhenkilöstölle sallitaan samanlaiset vuosiannokset kuin ydinvoimalaitoksen käyt-

töhenkilöstölle. 

 

 

 
 

Raportissa tarkastellaan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalia käyttöä, käyttö-

häiriöitä ja onnettomuustilanteita niiltä osin kuin ne liittyvät säteilyturvallisuuteen. Tä-

mä rajaa tarkastelun kapselointilaitokseen, loppusijoitustiloihin ja näiden välisiin yhte-

yksiin. 

Tässä yhteydessä ei tarkastella tarkemmin sellaisia käyttöhäiriöitä ja onnettomuustilan-

teita, joissa henkilöstö ei saa säteilyannoksia ja/tai joissa ei synny aktiivisuuspäästöjä 

(esimerkiksi tulipalot ja tulvat). 

Normaalikäytössä todennäköisesti eniten säteilyannoksia aiheuttaa polttoaineen kulje-

tussäiliöiden vastaanotto. Myös käsittelykammion laitteiden huolto ja korjaus sekä sii-

vous aiheuttavat henkilöstölle säteilyannoksia normaalikäytössä.  

Normaalikäytössä laitoksesta ei pääse merkittävässä määrin radioaktiivisia aineita ym-

päristöön. Käyttöhäiriöissä ja onnettomuustilanteissa radionuklideja voi päästä ympäris-

töön. Päästöt aiheuttavat säteilyannoksia laitoksen ulkopuolella. Laitoksen käyttöhenki-

lökunta voi saada suunnittelemattomia säteilyannoksia käyttöhäiriöiden ja onnetto-

muuksien seurauksena. 

Tarkastelu alkaa siitä, kun polttoaine saapuu kapselointilaitokselle. Polttoaineen kuljetus 

rajataan pois, koska polttoaineen kuljetusriskeistä on tehty erilliset selvitykset.  

Kapselointilaitoksen oletetaan olevan loppusijoituslaitokseen kytketty ja sijoittuvan 

loppusijoitustilojen yläpuolelle. Käytetty polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle käy-

tetyn polttoaineen kuljetussäiliöissä märkäkuljetuksena joko Olkiluodon tai Loviisan 

käytetyn polttoaineen välivarastoista.  

Loppusijoituskapselit viedään loppusijoitustilaan kapselihissillä, joka kytkeytyy kapse-

lointilaitokseen. 

Lainvastaisen toiminnan seurauksia tai vastaavaa ei käsitellä tässä yhteydessä. 

 

 
 

Käyttöhäiriössä ei oleteta tapahtuvan suuria polttoainevaurioita eikä aktiivisuuspäästöjä.  

Käyttöhäiriö voidaan palauttaa lyhyessä ajassa normaaliksi käyttötilanteeksi. Palautuk-

sen yhteydessä laitoksen käyttöhenkilökunta voi saada säteilyannoksia, mutta laitoksen 

ulkopuolelle ei vuoda aktiivisuutta. 
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Käyttöhäiriöt jaetaan kahteen kategoriaan sen mukaan, miten nopeasti häiriön seurauk-

set vaikuttavat. Henkilökunta voi saada säteilyannoksia heti tai vasta sitten, kun tilan-

netta mennään korjaamaan.  

Käyttöhäiriöt voivat aiheutua virheellisestä, ohjeitten vastaisesta toiminnasta tai erilai-

sista laitevioista. Tässä tarkastelussa myös tulipalot katsotaan käyttöhäiriöiksi.  

Käyttöhäiriöksi ei katsota tilannetta, jossa polttoainesauva alkaa vuotaa aktiivisuutta 

polttoainetta kapselointilaitokselle tuotaessa tai polttoainetta kapselointilaitoksella nor-

maalisti käsiteltäessä. Polttoaineen poikkeuksellinen kolhiminen ohjeiden vastaisen toi-

minnan tai laitevikojen seurauksena katsotaan kuitenkin käyttöhäiriöksi. 

Onnettomuudet aiheutuvat vakavista laitevioista tai virheistä ihmisen toiminnassa tai 

poikkeuksellisista ulkoisista tapahtumista. Joissain tilanteissa virheellinen suunnitelma 

voi aiheuttaa onnettomuuden. Onnettomuustilanteiden seurauksena saattaa syntyä suuria 

polttoainevaurioita ja aktiivisuuspäästöjä. Aktiivisuutta voi päästä myös laitoksen ulko-

puolelle merkittäviä määriä. Laitoksen ulkopuolella ihmiset voivat saada säteilyannok-

sia. Onnettomuuden jälkeen laitoksen toiminta seisahtuu siksi aikaa, että tilanne on sel-

vitetty, korjaavat toimenpiteet on toteutettu ja laitosta voidaan käyttää jälleen normaalis-

ti.  

Kapselointi- ja loppusijoituslaitos pyritään suunnittelemaan siten, että käyttövirhe ei ai-

heuta onnettomuutta.  

 

 
 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalikäytön sä-

teilynalaista työtä sekä arvioidaan ja kuvataan ne käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet, 

joissa käyttöhenkilöstö voi saada ylimääräisiä säteilyannoksia tai joissa voi syntyä pääs-

töjä laitoksen ulkopuolelle. 

Normaalikäyttö, käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet pyritään erittelemään polttoaineen 

käsittelyjärjestyksessä. 

Tarkastelussa on otettu huomioon sekä kapselointi- että loppusijoitusprosessin tarkentu-

neet suunnitelmat, joista voidaan mainita esimerkiksi uusi polttoaineen kuivausproses-

sin suunnitelma (Suikki ja muut 2007), kapselin telakointiaseman suunnitelma (Suikki 

2006), kapselin hitsausaseman suunnitelma (Suikki ja Wendelin 2008) sekä kapselin 

siirto- ja asennusajoneuvon (Pietikäinen 2004) täydennetty suunnitelma (Wendelin ja 

Suikki 2008).  
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Polttoaine kuljetetaan kapselointilaitokselle vesitäytteisissä polttoaineen kuljetussäili-

öissä. Vesi ei ehdi lämmetä matkan aikana, kun polttoainetta siirretään Olkiluodon 

KPA-varastosta. Loviisan laitokselta käytettyä polttoainetta tuotaessa veden lämpötila 

on noin 40 
o
C (Kukkola 2006). 

Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivarastosta (KPA-varastosta) polttoaine voidaan 

siirtää kapselointilaitokselle olemassa olevalla siirtosäiliöllä ja kuljetusalustalla samalla 

tavalla kuin polttoainetta siirretään käyviltä laitoksilta KPA-varastoon. Siirrossa kulje-

tussäiliö ei tarvitse iskunvaimentimia, koska kuljetus tapahtuu alhaisella siirtonopeudel-

la suljetulla laitosalueella, jolla muu raskas liikenne voidaan kieltää kuljetuksen ajaksi. 

Kapselointilaitoksessa kuljetussäiliö nostetaan joko välivarastoitavaksi kuljetussäiliöi-

den vastaanottotilaan tai sitten kuljetussäiliö lasketaan tasolle +1,60 kuljetussäiliön siir-

tokäytävään. 

Loviisasta käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöt tuodaan kapselointilaitokselle sääsuoja-

tuissa kuljetusajoneuvoissa. Sääsuoja ja auton renkaat pestään kuljetussäiliöiden vas-

taanottotilan ulkopuolella painepesurilla. Pesuvesi voidaan johtaa normaaliin laitosalu-

een viemäröintiin.  Tämän jälkeen kuljetusajoneuvo ajetaan vastaanottotilaan ja sääsuo-

ja avataan. Kuljetussäiliön iskunvaimentimet poistetaan ja kuljetussäiliö nostetaan joko 

välivarastoitavaksi kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan tai sitten kuljetussäiliö lasketaan 

tasolle +1,60 kuljetussäiliön siirtokäytävään.  

Polttoainenipuista on saattanut karista crudia (aktiivista metallikarstaa) kuljetussäiliöön. 

Tarvittaessa polttoaineen kuljetussäiliön sisäpinta pestään KPA-varastossa, jossa on 

valmiit pesulaitteet ja jätteen käsittelyjärjestelmät. Kuljetussäiliö palautetaan siihen 

KPA-varastoon, josta kuljetussäiliö on kapselointilaitokselle lähetetty.  

Kapselointilaitoksen vastaanottotilassa kuljetussäiliölle tehdään säteilytaso- ja pintakon-

taminaatiomittaukset. Kuljetussäiliön pintakontaminaation ylittäessä sallitut rajat kulje-

tussäiliö lasketaan kuljetussäiliön siirtokäytävään pestäväksi. Kuljetussäiliön siirtokäy-

tävä on valvonta-aluetta ja huuhteluvesi käsitellään aktiivisena vetenä. 

Jos osoittautuu, että myös kuljetusajoneuvon kuljetusalusta on kontaminoitunut matkan 

aikana, niin tällöin kuljetusalusta pestään ennen kuljetusajoneuvon lähettämistä takaisin.  

Kuljetussäiliön siirtokäytävässä kuljetussäiliön sisätilan yläosan kaasupatjasta otetaan 

näytteet, jotta voidaan todeta, ovatko polttoainesauvat säilyneet ehjänä kuljetuksen tai 

siirron aikana. Samassa yhteydessä kuljetussäiliön mahdollinen ylipaine tasataan. 

Kuljetussäiliön siirtokäytävässä kuljetussäiliön säteilysuojakannen pultit irrotetaan ja 

kuljetussäiliö nostetaan polttoaineen käsittelykammion telakointiasemaan (jos polttoai-

netta tuodaan Loviisasta Castor VVER-440/84 kuljetussäiliössä, niin kuljetussäiliön 

ulomman suojakannen pultit irrotetaan ja suojakansi poistetaan ennen säteilysuojakan-

nen irrotusta).  Kuljetussäiliö telakoidaan tiiviisti käsittelykammioon. Käsittelykammi-

ossa telakointiaseman suojakansi avataan ja kuljetussäiliön säteilysuojakansi nostetaan 
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käsittelykammioon. Säteilysuojakannen päälle nostetaan suojakansi, joka estää kannen 

mahdollisen kontaminoitumisen. Annoslaskuissa käytetään kuljetussäiliön pinta-annos-

nopeutena konservatiivisesti arvioitua todellista annosnopeutta.  

Polttoaineniput poistetaan kuljetussäiliöstä kapselointiprosessiin. Kun kaikki polttoaine-

niput on poistettu kuljetussäiliöstä, niin telakointiaseman suojakansi nostetaan pois kul-

jetussäiliön säteilysuojakannen päältä ja kuljetussäiliön säteilysuojakansi asetetaan pai-

kalleen kuljetussäiliön päälle. Käsittelykammio suljetaan nostamalla telakointiaseman 

suojakansi paikoilleen. Kuljetussäiliö voidaan irrottaa käsittelykammion telakoinnista.  

Käsittelykammiossa kuljetussäiliön säteilysuojakansi saattaa lievästi kontaminoitua, 

vaikka käsittelykammiossa säteilysuojakannen päällä on ollut suojakansi. Kuljetussäili-

ön säteilysuojakannen kontaminaatio mitataan. Jos kontaminaatiota havaitaan, niin kul-

jetussäiliön kansi dekontaminoidaan siirtokäytävässä huuhtelemalla säiliö päältäpäin 

vedellä. Pesujärjestelmä luokitellaan aktiiviseksi järjestelmäksi. Samaa pesujärjestelmää 

käytetään myös kuljetussäiliön pesuun, jos säiliö on matkalla kapselointilaitokseen kon-

taminoitunut. 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pultit asennetaan paikoilleen ja pultit kiristetään. 

Kuljetussäiliön ulompi suojakansi asetetaan paikoilleen ja pultit kiristetään. Kuljetussäi-

liö siirretään takaisin kuljetussäiliön vastaanottotilaan. Kuljetussäiliö nostetaan kuljetus-

alustalle, iskunvaimentimet kiinnitetään ja sääsuoja asetetaan paikoilleen (Loviisan Cas-

tor VVER-440/84 kuljetussäiliön tapauksessa). Kuljetussäiliö palautetaan KPA-varas-

toon, joko Loviisaan tai Olkiluotoon.  

 

 
 

Kaikki käsittelykammion työvaiheet tehdään kauko-ohjatusti säteilysuojatusta tilasta, 

jolloin henkilöstö ei altistu suoralle säteilylle. 

Kuljetussäiliön telakointiaseman suojakansi avataan ja siirretään sivuun. Kuljetussäiliön 

säteilysuojakansi nostetaan käsittelykammioon. Käsittelykammiossa säteilysuojakannen 

päälle nostetaan telakointiaseman suojakansi, jotta käsittelykammiossa mahdollisesti 

leijuva pöly ei kontaminoisi kuljetussäiliön säteilysuojakantta. 

Kuljetussäiliö on kytkettynä telakointiasemaan niin kauan kuin säiliössä riittää polttoai-

nenippuja kapseloitavaksi. Lämpö siirtyy polttoaineesta käsittelykammioon kuljetussäi-

liön ollessa telakoituna, koska säiliön kansi on auki. Kun kuljetussäiliö on tyhjä poltto-

aineesta, niin telakointiaseman suojakansi poistetaan kuljetussäiliön säteilysuojakannen 

päältä, säteilysuojakansi nostetaan kuljetussäiliön päälle paikalleen ja telakointiaseman 

suojakansi suljetaan. Kuljetussäiliö voidaan irrottaa telakoinnista ja laskea alas siirto-

käytävään. 

Polttoaineniput siirretään polttoaineen siirtokoneella (Kukkola ja Rönnqvist 2006) kul-

jetussäiliöstä kuivausjärjestelmän säiliöön, johon sopii joko 12 Lo1-2 tai 12 OL1-2 polt-

toainenippua. Käsittelykammioon on kytketty kaksi kuivausjärjestelmää, yksi Loviisan 

laitoksen polttoaineelle ja toinen Olkiluodon laitoksen polttoaineelle. Kun Olkiluodon 

kolmannen yksikön kapselointi alkaa, niin Loviisan polttoaineen kuivaussäiliön sisära-
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kenne korvataan OL3 polttoainetelineellä, johon sopii neljä polttoainenippua. Kuivaus-

järjestelmän säiliöt toimivat samalla myös polttoainenippujen varastopositioina. Poltto-

aineniput siirretään kuivauksen jälkeen loppusijoituskapseliin. 

Polttoainenippujen kuivaus tapahtuu tyhjökuivausprosessissa, jossa polttoaineen lämpö-

tila pysyy käytännössä vakiona (Suikki ja muut 2007). Jälkilämpöteho on niin alhainen, 

että polttoaine ei missään tilanteessa kuumene liikaa.  

Loppusijoituskapseli telakoidaan tiiviisti yläosan lieriöpinnasta käsittelykammioon. 

Kapselin telakointiaseman erotuskansi avataan. Kapselin sisäosat ovat nyt avoinna kä-

sittelykammioon. Kaasunvaihtokupu asennetaan kapselin päälle. Kaasunvaihtokuvun 

sisässä on ruuvin kierrin, joilla kapselin sisäkannen pultti avataan ja kapselin sisäkansi 

nostetaan kaasunvaihtokuvun sisään magneettitarraimella. Kaasunvaihtokupu nostetaan 

ylös ja käännetään sivuun, kapselin sisäkansi on edelleen kaasunvaihtokuvun sisässä. 

Suojakartio, eräänlainen keskeltä avoin kaulusrakenne, asennetaan kapselin päälle kupa-

rikapselin hitsipinnan suojaksi (Suikki 2006). 

Polttoaineniput siirretään kuivaussäiliöstä kapseliin. Mahdollisesti suojakartioon nippu-

jen siirrossa karissut crudi pyyhitään loppusijoituskapseliin manipulaattorin ja harjan 

avulla. Kapselin suojakartio nostetaan ylös ja käännetään sivuun. Kaasunvaihtokupu 

käännetään kapselin telakointiasemaan ja tiivistetään loppusijoituskapseliin. Loppusijoi-

tuskapselin kaasuatmosfääri vaihdetaan. Loppusijoituskapselin sisäkansi asetetaan pai-

koilleen kaasukuvun sisältä ja sisäkapselin kannen pultti kiristetään. Sisäkapselin tiiveys 

tarkastetaan pumppaamalla tyhjiö kaasunvaihtokupuun ja mittaamalla mahdolliset kaa-

suvuodot. Kaasunvaihtokupu nostetaan ylös ja käännetään sivuun kapselin telakointi-

asemasta. Kapselin sisäkansi tarkastetaan visuaalisesti TV-kameran avulla ja kansi imu-

roidaan crudin imurointijärjestelmällä siirtokoneen manipulaattoria hyväksikäyttäen. 

Kapselin telakointiaseman erotuskansi kiinnitetään paikoilleen ja loppusijoituskapseli 

irrotetaan käsittelykammion telakoinnista. 

 

Käsittelykammio on läpivuorattu ruostumattomalla teräsverhouksella. Käsittelykammio 

varustetaan erillisellä crudin imurointijärjestelmällä normaalin imurointijärjestelmän li-

säksi sekä dekontaminointijärjestelmällä. Nämä luokitellaan aktiivisiksi järjestelmiksi. 

Imurointijärjestelmän keräämät jätteet pakataan terässäiliöön tai sitten lasketaan loppu-

sijoituskapselin vapaisiin positioihin ennen nippujen asennusta. 

 

Kuparivaipan hitsipinnasta otetaan pyyhkäisynäyte, joka analysoidaan. Jos hitsipinta on 

kontaminoitunut, niin pinta puhdistetaan. 

 

 
 

Kuparikansi asennetaan kapselin siirtovaunun nostimen päälle. Loppusijoituskapseli 

siirretään hitsausasemaan, jossa kapseli telakoidaan hitsauskammioon. Kuparikansi hit-

sataan kiinni elektronisuihkuhitsauslaitteella. Kapseli irrotetaan hitsauskammion tela-

koinnista (Suikki ja Wendelin 2008).  
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Hitsauksen jälkeen hitsin pinta koneistetaan otsajyrsimellä kapselin siirtokäytävässä. 

Jyrsimeen on yhdistetty lastuimuri, joten koneistuksen jälkeen hitsin pinta on tarkastus-

valmis.  

Kapseli siirretään tarkastusasemaan, jossa hitsi kuvataan röntgenkuvauslaitteella. Sa-

massa asemassa hitsille tehdään visuaalinen tarkastus, ultraäänitarkastus ja pyörrevirta-

tarkastus.  

Kapseli siirretään puhdistusasemaan, jossa kapselin pinta pestään. Hyväksyttyjen tarkas-

tusten jälkeen loppusijoituskapseli siirretään puskurivarastoon odottamaan siirtoa loppu-

sijoitustilaan. 

Kapselia siirretään kapselin siirtokäytävässä työasemasta toiseen kiskoilla liikkuvalla 

vaunulla (Pietikäinen 2003), jota on kehitetty edelleen Afore Oy:n toimesta. Kaikki työ-

vaiheet tapahtuvat kapselin siirtokäytävässä. Loppusijoituskapselia ei enää nosteta sil-

tanostureilla erillisiin tarkastuspisteisiin eikä puskurivarastoon. Näin on voitu eliminoi-

da kapselin nostokäsittelyjen aiheuttamat riskit mukaan lukien kapselin kaatuminen. 

Loppusijoituskapseli siirretään kapselin siirtovaunusta puskurivarastoon vihivaunulla 

(Pietikäinen 2003a). Kapseli siirretään siirtovaunusta vihivaunuun siirtokäytävän kat-

toon kiinnitetyn nostimen avulla. Nostimella tartutaan kapselia kannesta kiinni, kapselin 

siirtovaunun kelkka lasketaan alas ja vaunu ajetaan pois. Vihivaunu ajetaan kapselin alle 

ja vihivaunu nostaa kapselin selkäänsä. 

 

 
 

Loppusijoituskapseli siirretään puskurivarastosta kapselihissiin samalla vihivaunulla, 

jolla kapselia liikutellaan puskurivarastossa. 

Loppusijoituskapseli lasketaan kapselihissillä loppusijoitustasolle, jossa loppusijoitus-

kapseli ajetaan vihivaunulla hissistä ulos. Loppusijoituskapseli nostetaan kapselin siirto- 

ja asennusajoneuvon säteilysuojan sisään kapselin lastausasemassa. Nosto varmistetaan 

saattonostimella. Vihivaunu ajetaan takaisin kapselihissiin ja nostetaan ylös.  

Loppusijoituskapseli siirretään kapselin siirto- ja asennusajoneuvolla loppusijoitustun-

neliin, ajoneuvo asemoidaan loppusijoitusreiän kohdalle ja loppusijoituskapseli laske-

taan loppusijoitusreikään. 

Loppusijoitusreikään kapselin päälle lasketaan bentoniittilohkot, jotka toimivat myös 

säteilysuojana. 

 

 
 

Valvonta-alueella määräaikaishuollot, kunnossapito ja siivous eivät normaalisti aiheuta 

henkilöstölle säteilyannoksia, poikkeuksena ovat polttoaineen käsittelykammio ja kä-

sittelykammioon liittyvä aktiivinen korjaamo. Kapselin siirtokäytävän, kapselin hitsaus-

aseman, tarkastusaseman ja puhdistusaseman laitteet huolletaan silloin, kun siirtokäytä-

vässä ei ole säteilevää loppusijoituskapselia.  
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Käsittelykammion laitteita huolletaan määräajoin (ennen laitteiden rikkoutumista). Mi-

käli laitteet kuitenkin rikkoutuisivat ennakkohuollosta huolimatta, laitteet pyritään kor-

jaamaan mahdollisimman vähäisin henkilöstöannoksin. Tiloja siivotaan määräajoin. 

Esim. käsittelykammion ilmastoinnin suodattimet keräävät ainakin jossain määrin aktii-

visuutta ja niiden vaihtoon suunnitellaan henkilöannoksia rajoittavat laitteet. Nämä työt 

aiheuttavat normaalitason säteilyannoksia kapselointilaitoksen käyttöhenkilöstölle. 

Toimilaitteita ei sijoiteta käsittelykammioon, jos muita mahdollisuuksia on tarjolla. Kä-

sittelykammiossa olevat laitteet pyritään korjaamaan aktiivisessa korjaamossa, jossa 

työskentelyolosuhteet ovat suotuisammat. 
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Käyttöhäiriöt voidaan jakaa kahteen kategoriaan seurausten välittömyyden mukaan; sel-

laisiin, joista aiheutuu välittömästi säteilyannoksia ja jotka vaativat välitöntä toimintaa 

ja muihin käyttöhäiriöihin, joista annoksia ei aiheudu välittömästi ja joissa on aikaa har-

kita mitä tehdä. Häiriötilanteen korjaaminen voi ehkä myöhemmin aiheuttaa annoksia. 

Edelliseen kategoriaan kuuluvat esimerkiksi erilaiset vuodot ja jälkimmäiseen esimer-

kiksi vialliset hitsaukset ja myös tulipalot. 

 

 
 

Välittömästi annoksia synnyttävät käyttöhäiriöt johtuvat joko virheellisestä toiminnasta 

tai erilaisista laitevioista. 

Toiminta on virheellistä, kun polttoaineen vastaanotossa, kapseloinnissa ja loppusijoi-

tuksessa poiketaan annetuista ohjeista ja määräyksistä. 

Laitevikojen seurauksena prosessin toiminta yleensä pysähtyy. Järjestelmä voi alkaa 

vuotaa kaasua tai nestettä tai molempia. Polttoaineen käsittelylaitteiden viat yleensä 

keskeyttävät polttoaineen käsittelyn. Polttoaine saattaa myös vaurioitua laitevian seura-

uksena. 

 
 

 

Käytetyn polttoaineen vastaanotossa kuljetussäiliön näytteenotto- ja paineenalennusput-

ket voidaan kytkeä väärin siten, että kuljetussäiliö vuotaa aktiivista kaasua suoraan polt-

toaineen kuljetussäiliön siirtokäytävään. Oletetaan, että yksi polttoainesauva 100 poltto-

ainenippua kohti rikkoutuu. Siirtokäytävä on valvonta-aluetta ja sieltä poistuva ilma 

suodatetaan, joten aktiivisia kaasuja tai hiukkasia ei pääse suodattamattomana ulos. 

Kapselointilaitoksella voidaan periaatteessa erehdyksessä astua tilaan, jossa on käytet-

tyä polttoainetta suojaamattomana ja näin voi altistua suoralle säteilylle. Tällaisia tiloja 

ovat polttoaineen käsittelykammio, kapselin siirtokäytävä, valmiitten kapseleitten pus-

kurivarasto sekä kapselihissi. Kapselihissiin voidaan astua virheellisesti myös loppusi-

joitustilan tasolla. Hälytyksillä ja ovien lukituksilla sekä kieltomerkein voidaan estää, 

että erehdyksessä ei mennä tilaan, jossa polttoainetta on suojaamattomana. 

Polttoainetta voidaan käsitellä virheellisesti. Pahimmassa tapauksessa kaksi polttoaine-

nippua voi vaurioitua, jos esimerkiksi kuivaussäiliön samaan positioon yritetään asettaa 

väkipakoin kahta polttoainenippua. Polttoaineen virheellistä käsittelyä ei voida käytän-

nössä lukituksilla ja suojauksilla täysin estää. Ohjaus- ja valvonta-automaation varmen-

taminen pienentää käsittelyriskejä. 

Loppusijoitustilassa loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvon säteilysuojan ra-

kenne on sellainen, että päätysuojaa ei voida avata säteilysuojan ollessa vaaka-

asennossa. Aiemman konstruktion sisältämä riski on näin eliminoitu, kun säteilysuojaa 
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ei voida avata väärällä hetkellä siten, että henkilöstö altistuisi loppusijoituskapselin suo-

ralle säteilylle.  

Loppusijoituskapselin vinosyöttö voi aiheutua siitä, että esimerkiksi kapselin siirto- ja 

asennusajoneuvo asemoidaan väärään paikkaan. Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon 

automatiikalla sekä ajoneuvon kameravalvonnalla voidaan asemointi varmistaa eli kap-

selin lasku loppusijoitusreikään aloitetaan vasta, kun säteilysuoja on nostettu täysin pys-

tyasentoon ja sen paikoitus on varmistettu. 

Loppusijoitustilassa henkilö voi virheellisesti mennä tarkastelemaan loppusijoituskapse-

lia, kun kapseli on loppusijoitettu, mutta bentoniittilohkoja ei ole vielä asennettu kapse-

lin päälle. Tämä voidaan ehkäistä hälytyksillä, varoituskylteillä sekä asentamalla ben-

toniittilohkot välittömästi kapselin päälle, kun kapseli on asennettu loppusijoitusreikään. 

 
 

 

Kuljetussäiliöitten vastaanottotilassa polttoaineen kuljetussäiliön kannen tiivisteet voi-

vat rikkoutua ja kuljetussäiliön sisällä olevat aerosolit vuotaa vastaanottotilaan. Tällai-

sen tilanteen todennäköisyys on äärimmäisen pieni.  

Polttoaineen kuljetussäiliön pesujärjestelmä kuljetussäiliön siirtokäytävässä voi vioittua 

ja aiheuttaa vuodon järjestelmän laitetilassa.  

Polttoaineniput voivat kolhiintua, jos polttoaineen käsittelylaitteet vikaantuvat tai suo-

jaukset pettävät. 

Polttoaineniput joudutaan kuivaamaan, koska polttoainetta kuljetetaan vesitäytteisissä 

kuljetussäiliöissä. Kuivausjärjestelmän toimintahäiriöt eivät voi vaurioittaa polttoaine-

nippuja, koska järjestelmä toimii tyhjöperiaatteella, eivätkä polttoaineniput voi ylikuu-

mentua. Polttoaineen kuivausjärjestelmä on valvonta-alueella ja järjestelmä on kytketty 

aktiiviseen ilmastointiin.  

Polttoaineen käsittelykammion alipainejärjestelmä voi joutua epäkuntoon ja mahdolliset 

aktiivisuudet vuotaa väärään suuntaan. Käsittelykammion alipainejärjestelmä on kak-

sinkertainen ja dieselvarmennettu, joten todennäköisyys järjestelmän epäkäytettävyy-

teen on pieni (Nieminen 2006). 

Käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjestelmä voi vioittua ja aiheuttaa aktiivisen 

kaasupäästön valvonta-alueelle. Järjestelmä on kahdennettu ja dieselvarmennettu, joten 

järjestelmän epäkäytettävyyden todennäköisyys on pieni. Lisäksi valvonta-alueella on 

oma suodatusjärjestelmä, joten yhden vian seurauksena päästöjä ympäristöön ei synny. 

Käsittelykammion telakointiasemien tiiveys voidaan menettää, jos tiivisteet vikaantuvat. 

Telakointiasemissa on paineilmalla toimivat kaksoistiivisteet. Paineilmaa ei syötetä sa-

masta lähteestä, joten tiivisteiden samanaikainen vioittuminen on epätodennäköistä. 

Imurointi- ja dekontaminointijärjestelmien vikaantuminen voi aiheuttaa sen, että aktiivi-

suutta vuotaa järjestelmästä ulos. Kyseiset järjestelmät ovat valvonta-alueella, joten suo-

raan ympäristöön ei vuoda aktiivisuutta. 
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Kapselin kannen hitsausasemassa on tarpeelliset varmistukset, että elektronisuihku ei 

voi karata kapselin sisärakenteeseen hitsauksen aikana. 

Loppusijoituskapselin sijoitus loppusijoitusreikään voi epäonnistua. Kapseli ei mene oi-

keaan asentoon tai syvyyteen loppusijoitusreiässä. Vinosyöttö voi tapahtua esimerkiksi 

syystä, että paikannuslaitteet näyttävät väärin. Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon pai-

kannuslaitteet voivat olla kahdennetut ja eri periaatteella toimivat luotettavuuden paran-

tamiseksi. 

 

 
 

 

  

Polttoaineen käsittelykammiossa polttoaineen käsittelylaitteet saattavat jumiutua missä 

tahansa käsittelyvaiheessa. Pahin tilanne syntyy silloin, kun polttoaineen siirtokoneen 

toisen maston tarraimessa on polttoainenippu ja polttoaineen siirtokone vikaantuu taval-

la tai toisella. Polttoaineen siirtokoneen siltavaunussa on karuselli, johon on kiinnitetty 

kaksi teleskooppimastoa, joihin kumpaankin voidaan kiinnittää tarraimia tai työkaluja. 

Esimerkiksi kiinnijuuttunut polttoainenippu voidaan irrottaa toisen teleskooppimaston 

manipulaattorilla ja siirtää takaisin polttoaineen kuljetussäiliöön (Kukkola ja Rönnqvist 

2006). Käsittelykammion yläpuolella on aktiivinen korjaamo, jossa siirtokoneen laitteita 

voidaan korjata ja huoltaa.     

Loppusijoituskapselin sisäkapselin kannen kiinnitys saattaa epäonnistua niin, että sisä-

kapselista ei tule tiivistä. Tällöin sisäkapselin kansi voidaan irrottaa ja asentaa varakansi 

sekä uudet tiivisteet paikoilleen. Käsittelykammioon toimitetaan varakansi tätä varten 

kaasunvaihtokuvun toimialueelle. Hankalin tilanne syntyy silloin, kun polttoainenipuilla 

täytetty sisäkapseli todetaan epätiiviiksi ja sisäkapselin kansi juuttuu syystä tai toisesta 

kiinni niin, että kantta ei saada auki. Tällöin sisäkannen pultti voidaan esimerkiksi pora-

ta auki ja kapselin sisäkansi poistaa. On huomattava, että korjausprosessiin on aikaa 

käytettävissä – prosessia ei ohjaa aikataulullisesti mikään ulkopuolinen pakko.  

Kapselin siirtokäytävässä loppusijoituskapselin siirtovaunu voi jumittua kiinni joko 

kapselia käsittelykammion telakoinnista laskettaessa, kapselia käytävässä siirrettäessä 

tai kapselia nostettaessa tai laskettaessa hitsauskammioon. Pahin tilanne syntyy silloin, 

kun siirtovaunun laskumekanismi jumittuu laskettaessa valmista loppusijoituskapselia 

käsittelykammion telakoinnista kapselin siirtovaunuun. Jos kuparikantta ei ole hitsattu 

kiinni, niin tällöin periaatteena on, että kapseli telakoidaan uudestaan käsittelykammi-

oon, ja polttoaineniput poistetaan kapselista, jolloin siirtokäytävä on luokse päästävä. 

Siirtovaunun nostomekanismi on varmennettu (Pietikäinen 2003).  

Jos kapselinsiirtovaunu jumittuu, niin se voidaan hinata vaijerilla esimerkiksi puskuri-

varaston kohdalle ja loppusijoituskapseli voidaan siirtää vihivaunun avulla pois siirto-

käytävästä puskurivarastoon. Tämän jälkeen siirtokäytävään voidaan mennä vapaasti 

siirtovaunua korjaamaan. 

Loppusijoituskapselin kuparikansi voidaan hitsata käyttäen vääriä hitsausparametreja, 

minkä seurauksena hitsistä ei tule spesifikaatioiden mukaista. Loppusijoituskapselin ku-
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parikannen hitsaus voi epäonnistua myös hitsauslaitteen vikaantumisen johdosta. Jos 

korjaushitsauskaan ei tuota hyväksyttävää lopputulosta, hitsi koneistetaan auki, kannet 

ja polttoaine poistetaan käsittelykammiossa ja tyhjennetty kapseli palautetaan dekonta-

minoinnin kautta korjattavaksi tai romutettavaksi. 

Puskurivaraston vihivaunun toimintahäiriöt voidaan hoitaa toisella vihivaunulla, joka 

hakee viallisen pois ja menee itse viallisen vihivaunun tilalle. 

Loppusijoitustilassa kapselin siirto- ja asennusajoneuvon mekanismeihin saattaa tulla 

vikoja. Kun loppusijoituskapseli on säteilysuojan sisässä ja säteilysuojakansi suljettuna, 

niin tällöin ajoneuvoa päästään vaivatta korjaamaan. Jos kapseli jää päiväkausiksi siirto- 

ja asennusajoneuvon säteilysuojan sisään, on kapselin jäähdytys varmistettava puhalta-

malla suojan sisälle jäähdytysilmaa. 

Loppusijoituskapselin asennus loppusijoitusreikään voi epäonnistua. Kapseli ei ehkä 

osu loppusijoitusreiän keskelle. Kapseli rikkoo bentoniittivuorauksen ja jumittuu puoli-

väliin. Kapselin vinosyöttö voi aiheutua myös siitä, että loppusijoitusreiän pohjalohko 

pettää ja kapseli kallistuu loppusijoitusreiässä. Tällaisissa tapauksissa loppusijoituskap-

seli pitää nostaa ylös ja loppusijoitusreiän vuoraus pitää uusia. Kapselin palauttaminen 

loppusijoitusreiästä ja loppusijoituksen toistaminen aiheuttavat ylimääräistä työtä ja 

ylimääräisiä henkilöstön säteilyannoksia. Jos kapselin kuparivaippa vaurioituu kyseises-

sä operaatiossa, niin kapseli palautetaan kapselointilaitokseen, kapseli avataan ja poltto-

aineniput sijoitetaan uuteen kapseliin. 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon tarrainlaitteen jumittuminen kiinni kapseliin este-

tään kaksoisvarmentamalla tarrainlaitteen kiinnitys/irrotusmekanismi (Seppälä 2003). 

Bentoniittilohkojen asennus loppusijoituskapselin päälle voi epäonnistua niin, että sätei-

lysuojaus jää vajaaksi. Asennustyön laatu on tarkastettava esim. mittaamalla säteilytaso 

ennen kuin loppusijoitusreiän läheisyydessä sallitaan henkilöiden oleskelu. Tällaisen ta-

pauksen todennäköisyys voidaan hallinnollisin menettelyin pitää pienenä. 

 
 

 

KPA-varastosta lähtevät vuotavat polttoainesauvat (tai sauvatelineet) toimitetaan ilma-

tiiviisti koteloituina ja vedestä tyhjennettynä kapselointilaitokselle, jossa koteloidut 

polttoaineniput tai sauvatelineet kuivataan polttoaineen kuivaussäiliössä.  

Häiriötilanteeksi katsotaan tilanne, kun polttoaine rikkoutuu kuljetuksen aikana tai polt-

toaine alkaa vuotaa kapselointilaitoksen käsittelyprosesseissa virheellisen toiminnan tai 

laitevian seurauksena. Normaalisti polttoaineen ei pitäisi vioittua kuljetuksessa kapse-

lointilaitokselle tai käsittelyssä kapselointilaitoksella. 

Vioittuneesta polttoainesauvasta vapautuu radioaktiivisia aineita kuljetussäiliön näyt-

teenotto- ja paineenalennusjärjestelmään, kuivaussäiliöön tai käsittelykammioon. Vioit-

tunut polttoainesauva voi kontaminoida kapselointiprosessin. 
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Oletetaan yhden polttoainesauvan rikkoutuvan 100 polttoainenippua kohden joko kulje-

tuksessa tai käsittelyssä kapselointilaitoksella. 

 
 

 

Tehonmenetys kapselointilaitoksella tai loppusijoitustilassa aiheuttaa prosessin pysähty-

misen, mutta ei aiheuta ylimääräisiä päästöjä tai säteilyannoksia. Manipulaattorit lukit-

tuvat paikoilleen siinä tapauksessa, että sähkönsyöttö katkeaa. 

Varatehon syöttöä varten kapselointilaitokseen on sijoitettu dieselaggregaatti, jonka te-

ho on 80 kVA (Kanerva 2006). Dieselaggregaatti varmentaa kapseleitten puskurivaras-

ton ja käsittelykammion jäähdytyksen sekä valvonta-alueen poistoilmastointikoneiden 

sähkönsyötön. Lisäksi diesel varmentaa kapselointilaitoksen UPS-varmennetun keskuk-

sen. 

Jos kapselihissin sähkönsyöttö menetetään, hissin jarrut lukittuvat. Kapselihissin vasta-

painon ja hissikorin köysivoimat ovat tasapainossa kapselia kuljetettaessa.  

 
 

 

Tulipalot saattavat sattua esimerkiksi seuraavissa kohteissa: 

 Polttoaineen kuljetusajoneuvon palo kuljetussäiliön vastaanottotilassa. 

 Varmennetun vaihtosähköjärjestelmän dieselaggregaatin palo.  

 Kytkinlaitospalo tai jakokeskuksen muuntajapalo. 

 Siltanostureitten ja hissien sähkömoottoripalot mukaan lukien vaihteistoöljyt. 

 Kaapelipalo oikosulun seurauksena. 

 Loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvon palo loppusijoitustilassa. 

 

Tulipalojen seurauksena ei arvioida syntyvän ylimääräisiä päästöjä tai säteilyannoksia.  

Polttoaineen kuljetussäiliön pitää suunnitteluperusteidensa mukaisesti kestää puolen 

tunnin palo 800 asteen lämpötilassa ilman tiiveyden menetystä. Kuljetussäiliö kestää 

ajoneuvopalon polttoaineen kuljetussäiliön vastaanottotilassa. 

Polttoaineen kapselointiprosessin palokuorma on minimaalisen pieni. Käsittelykam-

miossa toimilaitteet sijoitetaan tavanomaisesta tavasta poiketen käsittelykammion ulko-

puolelle luoksepäästävään tilaan. Näin myös palokuorma on pienempi kuin jos toimi-

laitteet olisivat käsittelykammiossa. Valmis loppusijoituskapseli ei ole herkkä tulipalol-

le. Kapselointilaitoksella ja loppusijoitustilassa palovaaralliset kohteet osastoidaan 

(Nieminen 2006a) ja varustetaan sammutusjärjestelmillä. 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon palo loppusijoitustilassa saattaa olla seurauksiltaan 

vakava. Siirto- ja asennusajoneuvon palokuormaa on pienennetty aiempaan nähden siir-

tymällä tela-alustaiseen ajoneuvoon kumipyöräajoneuvon asemesta (Pietikäinen 2004).  

Ajoneuvopalossa loppusijoituskapseli ja sen sisältö pysyvät suurella todennäköisyydellä 

vaurioitumatta (Lautkaski ja muut 2003). Siirto- ja asennusajoneuvon paloturvallisuu-
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teen kiinnitetään erityistä huomiota. Ajoneuvo varustetaan automaattisella ja varmenne-

tulla sammutusjärjestelmällä.  

 
 

 

Tulvat loppusijoitustilassa voivat aiheutua vuotovesipumppujen pitkäaikaisesta toimin-

tahäiriöstä. Tämä ei kuitenkaan aiheuta päästöriskiä eikä ylimääräisiä säteilyannoksia. 

Bentoniitin odottamaton paisuminen loppusijoitusreiässä ennen sijoitustunnelin täyttöä 

on eräs häiriötilanne. Tämä voi aiheutua siitä, että loppusijoitusreikään tunkeutuu liian 

runsaasti vettä ja bentoniitti paisuu ennen aikojaan. Kallioinjektoinnin riittämättömyys 

tai tulva saattaisi olla eräs tällainen syy. Mikäli bentoniitti nousee ylös sijoitusreiästä 

turpoamisen seurauksena, loppusijoituskapseli voidaan joutua poistamaan loppusijoitus-

reiästä ja sijoitusreiän vuoraus uusimaan. 
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Polttoaineen käsittelyonnettomuudet saattavat aiheutua polttoaineen käsittelylaitteiden 

totaalisesta rikkoutumisesta. Kapselointiprosessi pyritään suunnittelemaan siten, että 

virheellinen käsittely ei aiheuta onnettomuutta. 

 
 

 

Käytetyn polttoaineen kuljetussäiliö putoaa maanpinnan tasolta +10,00 kuljetussäiliön 

siirtokäytävän pohjalle tasolle +1,60 siltanosturin tai nostoapuvälineiden pettäessä.  

Kuljetussäiliön tulee kestää 9 metrin pudotus periksi antamattomalle alustalle ilman tii-

veyden menetystä iskunvaimentimien kanssa. Kuljetussäiliön oletetaan kestävän pudo-

tuksen tiiviinä, mutta kaikkien polttoainenippujen oletetaan rikkoutuvan säiliön sisällä. 

Koska kuljetussäiliössä on vettä ja polttoaineen lämpötila on alhainen, niin todennäköi-

sesti suurin osa cesiumista jää polttoainesauvojen sisään tai veteen. Radioaktiivisten ai-

neiden vapautumismääriin polttoainesauvoista kuljetussäiliöön vaikuttaa kuitenkin polt-

toainesauvojen vaurioitumistapa ja -osuus.   

Pudonneen kuljetussäiliön jälkitilanteen hoito on vaativa operaatio. Pudonneen kuljetus-

säiliön avaamiseen ei ole kiirettä. Pudonnut säiliö todennäköisesti yritetään telakoida 

olemassa olevaan käsittelykammioon ja niput poistamaan erikoisjärjestelyin. Toinen 

mahdollisuus on palauttaa kuljetussäiliö KPA-varastoon ja avata kuljetussäiliö veden 

alla. 

 
 

 

Käsittelykammion polttoainesäiliön telakointiasemassa polttoainesäiliön säteilysuoja-

kantta nostettaessa nostolaite pettää juuri telakointiaseman reunalla. Polttoainesäiliön 

säteilysuojakansi putoaa reunan päälle, kansi kääntyy kyljelleen ja rikkoo polttoainenip-

puja kuljetussäiliössä. Oletetaan, että neljä BWR polttoainenippua tai kahdeksan VVER 

polttoainenippua rikkoutuu.  

Tilanne korjataan sijoittamalla rikkoutuneet polttoaineniput kuivaamisen jälkeen loppu-

sijoituskapseliin sekä keräämällä polttoaineen siirtokoneen manipulaattorilla mahdolli-

set pellettien kappaleet tai muut aktiiviset irto-osat kuljetussäiliön pohjalta talteen. Tal-

teen otettu irtojäte pakataan ja sijoitetaan loppusijoituskapselin vapaisiin positioihin ja 

loppusijoitetaan muun polttoaineen mukana. Vaurioituneet polttoaineniput kuivataan 

antamalla ilmastoinnin kuivata polttoaineniput. Käsittelykammion ilmastoinnin jäähdy-

tys kuivattaa ilmaa ja vesi kertyy jäähdyttimiin kondenssivetenä. 
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Polttoainenippu putoaa käsittelykammiossa nippua siirrettäessä kuljetussäiliöstä kuiva-

ussäiliöön tai kuivaussäiliöstä loppusijoituskapseliin. Oletetaan, että polttoainenippu 

putoaa toisen polttoainenipun päälle ja että kummankin nipun kaikki sauvat rikkoutuvat. 

Tilanne korjataan sijoittamalla pudonnut polttoainenippu normaalisti loppusijoituskap-

seliin sekä keräämällä mahdolliset irto-osat talteen siirtokoneen manipulaattorilla. Tal-

teen otettu irtojäte pakataan ja sijoitetaan loppusijoituskapselin vapaisiin positioihin ja 

loppusijoitetaan muun polttoaineen mukana. 

 
 

 

Suljettu loppusijoituskapseli ei voi missään vaiheessa pudota kapselin siirtokäytävässä, 

koska loppusijoituskapselia ei nostella erillisellä nosturilla missään vaiheessa. Lisäksi 

kapselin siirtovaunun nostolaite on kaksoisvarmennettu ja sen runkorakenne estää kaa-

tumisen (Pietikäinen 2003). 

Kapseli siirretään siirtovaunusta vihivaunuun siirtokäytävän kattoon kiinnitetyn kiinteän 

nostimen avulla. Nostimella tartutaan kapselia kannesta kiinni, kapselin siirtovaunun 

kelkka lasketaan alas ja vaunu ajetaan pois. Vihivaunu ajetaan kapselin alle ja vihivaunu 

nostaa kapselin kuormalavan selkäänsä. Kapselia ei siis missään vaiheessa nosteta siten, 

että se voisi pudota.  

 
 

 

Loppusijoituskapseli putoaa kapselihissin pettäessä yhdessä hissikorin kanssa kapseli-

kuiluun. Pudotuskorkeus on suurimmillaan noin 500 metriä.  

Kapselin isku kuilun pohjaan vaimennetaan mekaanisella vaimentimella, jona toimii 

kapselikuilun pohjalle asennettu LECA sorakerros. Vaimennin toimii hyvin, kun kapse-

likuilun pohjalle kertyvän veden pintaa säädetään niin, että veden pinta ei ylitä kahta 

kolmasosaa sorakerroksen korkeudesta. Tällöin vettä kevyempi sorakerros ei ala kellua 

ja vaimennin säilyttää toimintakykynsä. Vaimenninjärjestelyistä on tehty mallikokeita 

(Kukkola ja Törmälä 2003). Näiden järjestelyjen avulla kapseli todennäköisesti pysyy 

tiiviinä, mutta kaikki kapselin sisällä olevat polttoaineniput voivat vaurioitua.  

Seuraukset eivät ole vakavia, vaikka loppusijoituskapseli rikkoutuisi putoamisen seu-

rauksena. Kapselikuilun poistoilma johdetaan kapselointilaitoksen valvonta-alueen il-

mastointiin, jossa on suodatus. Lisäksi vesi kapselikuilun pohjalla toimii hiukkassuodat-

timena, kun vuotovesipumppauksessa säädettyä minimipintaa ei aliteta. 

Kapselin ylösnostoon joudutaan järjestämään tilapäiset nosturit ja tarrainlaitteet. Tar-

rainlaitteesta on tehty suunnitelma (Seppälä 2003). Loppusijoituskapseli nostetaan ylös 

kapselointilaitokseen ja palautetaan takaisin kapselointilinjalle, jossa kapselin kupari-

vaippa voidaan vaihtaa uuteen. Kapselin tarpeetonta avaamista ja polttoaineen purka-
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mista tulee kuitenkin välttää, koska tämä sisältää suuren kapselointilaitoksen konta-

minointiriskin.  

 
 

 

Loppusijoitustilan hissin alatasanteella loppusijoituskapseli ajetaan vihivaunulla hissistä 

ulos telakointiasemaan, josta kapselin siirto- ja asennusajoneuvo kerrosta ylempänä nos-

taa loppusijoituskapselin ajoneuvon säteilysuojan sisään. Nosto varmistetaan saattonos-

timella niin, että kapseli ei voi pudota nostovaiheessa. 

Loppusijoituskapseli putoaa loppusijoitusreikään kapselin siirto- ja asennusajoneuvon 

säteilysuojan sisältä. Pudotuskorkeus on suurimmillaan noin 7 metriä. Loppusijoitus-

kapseli putoaa puristettujen bentoniittilohkojen päälle. Bentoniittilohkot rikkoutuvat, 

loppusijoituskapselin kuparivaippa deformoituu, mutta kapseli todennäköisesti säilyy 

tiiviinä. Polttoaineniput kapselin sisällä saattavat vaurioitua.  

Kapseli nostetaan ylös ja viedään takaisin kapselointilaitokseen tarkastettavaksi. Jos 

kapseli todetaan ehjäksi tai kapseli voidaan korjata, niin kapseli loppusijoitetaan uudel-

leen vuorattuun loppusijoitusreikään. Muussa tapauksessa kapseli palautetaan takaisin 

kapselointilinjalle ja kapseli tyhjennetään. 

Loppusijoituskapseli voi irrota kapselin siirto- ja asennusajoneuvon säteilysuojan sisältä 

säteilysuojaa asennusvaiheessa kallistettaessa. Kapseli iskeytyy kulma edellä loppusijoi-

tusreiän bentoniitilla vuoraamattomaan osaan, kallioon. Tämä estetään sillä, että tarrain 

on kaksoisvarmennettu ja hydrauliset nostovinssit on kahdennettu. 

 

 
 

 

 

Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan pienlentokoneen törmäyksen seuraus-

vaikutuksiin. Lentokoneen törmäystä kuvataan mistä tahansa suunnasta iskeytyvällä ko-

valla sylinterimäisellä kappaleella, jonka massa on 200 kg, halkaisija 0,45 m ja tör-

mäysnopeus 50 m/s. 

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisiä osia ei mitoiteta pienlentokoneen törmäykselle, 

koska niissä ei säilytetä ydinpolttoainetta. 

 
 

 

Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan maanjäristyksen seurausvaikutuksiin. 

Mitoitusmaanjäristyksessä maanpinnan suurin vaakakiihtyvyys on 0,1 g. 

Kalliotiloissa maanjäristyksen vaikutus on pienempi kuin kapselointilaitoksessa. Kallio-

tiloissa normaalimitoitus kattaa maanjäristyskuormitukset. 
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Kapselointilaitoksen järjestelmät suunnitellaan siten, että putkien ja säiliöiden rikkou-

tuessa aktiivinen vesi ei leviä kapselointilaitoksen ulkopuolelle. Vuotavien vesien aktii-

visuustaso on alhainen. Polttoaineen kuivausjärjestelmän säiliön huuhtelujärjestelmässä 

on oma suodatin, joten crudia ei päästetä lattiaviemäröintiin. Kapselointilaitos varuste-

taan rakennuksen pohjan vesieristyksellä. 

 

 
 

Kapselointilaitoksella käsiteltävän polttoaineen jäähdytyksen menetys ja polttoaineen 

ylikuumentuminen eivät ole mahdollisia.  

Polttoaine kestää korkeita lämpötiloja. Suojakuoret kestävät noin 800 
o
C lämpötilan, 

kun virumisaikarajoja ei ylitetä. Polttoaineen pitkäaikaisessa kuivavarastoinnissa salli-

taan luokkaa 380-450 
o
C olevia lämpötiloja. Vaikka polttoaine kestäisi korkeita lämpö-

tiloja, niin huonetilojen lämpötilan nousua on syytä rajoittaa, jotta huoneissa olevat jär-

jestelmät ja laitteet pysyisivät toimintakykyisinä. 

Kapseloitava polttoaine on jäähtynyt vähintään 20 vuotta. BWR polttoaineen loppusijoi-

tuskapselille sallitaan 1700 W lämmöntuotto. OL3 laitoksen EPR loppusijoituskapselin 

sallittu lämmöntuotto on 1830 W. VVER loppusijoituskapselille sallitaan 1370 W läm-

möntuotto. BWR-nippua kohti laskettuna keskimääräinen lämpöteho on noin 140 W, 

EPR-nipun lämmöntuotto on noin 458 W ja yksi Loviisan polttoainenippu tuottaa läm-

pöä keskimäärin 114 W (Raiko 2005).  

BWR-polttoaineen 48 nipun kuljetussäiliö tuottaa lämpöä enimmillään 6,7 kW. EPR-

polttoaineen 8 nipun kuljetussäiliö tuottaa lämpöä 3,6 kW ja Castor VVER-440/84-kul-

jetussäiliön (voi sisältää 84 polttoainenippua) lämmöntuotto on enimmillään 9,6 kW. 

Loviisassa käytetty 30 polttoainenipun siirtosäiliön suurin lämmöntuotto on 3,4 kW.  

Valmiiden polttoainekapseleiden puskurivarastossa on enimmillään 12 kapselia. Näiden 

tuottama lämpöteho voi olla enintään noin 22,0 kW (EPR-loppusijoituskapselit). Sekä 

puskurivarastosta että polttoaineen käsittelykammiosta jälkilämpöteho poistetaan ilmas-

toinnin avulla. 

Käsittelykammiossa mitoittava lämpökuorma on kuljetussäiliön polttoainenippujen 

tuottama lämpöteho, noin 9,6 kW. Lämpötila nousee tunnissa noin 20 
o
C, jos ilmastointi 

ei ole kytketty päälle. Tällöin oletetaan, että rakenteisiin ei siirry lämpöä ja että käsitte-

lykammion ilmatilavuus on noin 1500 m
3
. Parin tunnin sähkökatkosta ei ole siis vaaraa. 

Lämmön poistamista luonnonkierrolla suoraan ulos ei voida sallia ilmassa mahdollisesti 

olevien hiukkasaktiivisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi käsittelykammion alipaineilmas-

toinnin ja jäähdytyksen sähkönsyöttö dieselvarmistetaan ja laitteet kahdennetaan.  

Valmiiden polttoainekapseleiden puskurivarastossa on enimmillään 12 kapselia. EPR-

kapseleiden tuottama suurin lämpöteho 22 kW lämmittää ilmaa noin 16 
o
C tunnissa, jos 

jäähdytysilmastointi kytketään pois päältä. Muutaman tunnin sähkökatko ei ole vaaralli-

nen. Lämpö voidaan poistaa kapselien puskurivarastosta myös luonnonkierrolla, jos il-
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mastointiaukot avataan. Tämän on mahdollista, koska tämän alueen ilmassa ei voi olla 

kaasumaisia tai hiukkasmaisia aktiivisuuksia. Puskurivarasto varustetaan kuitenkin 

omalla kahdennetulla ja dieselvarmennetulla jäähdytysjärjestelmällä. 

 

 
 

Loppusijoitustiloja louhitaan sitä mukaa kun kapseleita loppusijoitetaan. Tunneleiden 

louhinnassa käsitellään räjähdysaineita mahdollisesti samanaikaisesti polttoainekapse-

leiden loppusijoituksen kanssa. Paineiskut ja louhintatärinä voivat aiheuttaa riskejä lop-

pusijoitustoimintaan.  

Tunneleita louhintaan kuitenkin riittävän etäällä ja räjäytysten paineiskut suunnataan 

poispäin loppusijoitustoiminnasta. Räjähdysaineet kuljetetaan eri reittiä kuin loppusijoi-

tuskapselit eikä niiden reitit kohtaa toisiaan. Onnettomuusriskiä pienentää emul-

siopanostus, jota käytetään jo tutkimustila ONKALOn louhinnassa. Tässä tapauksessa 

räjähdysaine valmistetaan vasta panostusreiässä. Loppusijoituskapselin asennus loppusi-

joitusreikään keskeytetään räjäytyshetken ajaksi. 

Loppusijoituskapseli säilyy mitä todennäköisimmin ehjänä räjähdysonnettomuudessa, 

jossa loppusijoitustunnelin yhden louhintakatkon räjähdysainemäärä räjähtää kerralla 

keskustunnelissa. Tällöin kapseli on kapselin siirto- ja asennusajoneuvon säteilysuojan 

sisässä. 

 

 
 

Loppusijoitustunneli sortuu polttoainetta loppusijoitettaessa. Kapselin siirto- ja asen-

nusajoneuvo jää sortuman alle. 

Loppusijoituskapseli on sortumahetkellä siirto- ja asennusajoneuvon säteilysuojan sisäs-

sä. Teräksinen säteilysuoja (seinämänpaksuus noin 200 mm) on niin vahva, että se ei 

menetä muotoaan tunnelin sortumassa ja kapseli säilyy ehjänä säteilysuojan sisällä. Tä-

mä asia varmennetaan lujuuslaskujen avulla. 

 

 
 

Kapselointilaitoksessa polttoaine pidetään alikriittisenä kaikissa käsittely- ja varastointi-

vaiheissa rakenteellisin ratkaisuin. Kriittisyysonnettomuus ei ole mahdollinen missään 

vaiheessa, ei myöskään mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Kuivausasemassa tai 

avoimessa kapselissa olevan polttoaineen alikriittisyysmarginaali pidetään korkeana 

välttämällä veden käyttöä käsittelykammiossa (sprinklereitten asemasta käytetään kaa-

susammutusjärjestelmiä). 
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Taulukko 1. Normaalikäytön työvaiheet. 

Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika 

 lukum. min 

Polttoaineen vastaanotto   

Sääsuojan huuhtelu ja avaus 2 30 

Säteilytaso- ja pintakontaminaatiomittaus 1 20 

Kuljetussäiliön iskunvaimentimien irrotus 2 20 

Kuljetussäiliön kiinnityksen irrotus 2 10 

Nostotyökalujen kiinnitys kuljetussäiliöön 2 10 

Kuljetussäiliön kääntö pystyasentoon 1 10 

Kuljetussäiliön nosto kuljetuskäytävään  1 10 

Kuljetussäiliön nosto kuljetussäiliön siirtokäytävään 1 10 

Kuljetussäiliön ulkopinnan pesu (tarvittaessa) 2 20 

Kuljetussäiliön näytteenottoyhteiden kytkentä 2 20 

Kuljetussäiliön kaasutilasta näytteenotto ja paineentasaus 1 10 

Kuljetussäiliön ulomman suojakannen pulttien avaus ja kannen 

poisto 

2 20 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pulttien irrotus 2 60 

Kuljetussäiliön nosto käsittelykammion telakointiasemaan ja kulje-

tussäiliön telakointi 

1 30 

Kuljetussäiliön irrotus käsittelykammion telakointiasemasta 1 30 

Säteilysuojakannen kontaminaatiomittaus 1 20 

Säteilysuojakannen dekontaminointi (tarvittaessa) 1 20 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen pulttien asennus ja kiristys 2 60 

Kuljetussäiliön ulomman suojakannen asennus ja pulttien kiristys 2 20 

Kuljetussäiliön nosto vastaanottotilaan 1 20 

Kuljetussäiliön nosto kuljetusalustalle 1 20 

Kuljetussäiliön ja iskunvaimentimien kiinnitys 2 30 

Sääsuojan kiinnitys 2 30 

Käsittelykammiossa tehtävät työt   

Telakointiaseman suojakannen avaus 1 10 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen avaus 1 20 

Suojakannen nosto säteilysuojakannen päälle 1 10 

Polttoainenippujen nosto kuljetussäiliöstä kuivausjärjestelmän säi-

liöön (10 min per nippu, 12 nippua) 

1 120 

 

Suojakannen nosto pois kuljetussäiliön säteilysuojakannen päältä 1 10 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen asennus paikoilleen 1 20 

Telakointiaseman suojakannen sulkeminen 1 10 

Kuivaussäiliön sulkeminen 1 10 

Polttoainenippujen kuivaus   300 

Loppusijoituskapselin telakointi käsittelykammioon 1 20 

Kapselin telakointiaseman erotuskannen avaus 1 10 

Kaasunvaihtokuvun asennus kapselin päälle 1 10 

Kapselin sisäkannen avaus ja kaasunvaihtokuvun poisto 1 20 

Suojakauluksen asennus kapselin päälle 1 10 

Kuivaussäiliön kannen avaus  1 10 
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Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika 

 lukum. min 

Polttoainenippujen siirto kuivaussäiliöstä kapseliin  1 120 

Mahdollisen crudin pyyhintä suojakauluksesta kapseliin    

Suojakauluksen poisto 1 10 

Kaasunvaihtokuvun asennus telakointiasemaan 1 10 

Loppusijoituskapselin kaasuatmosfäärin vaihto 1 30 

Loppusijoituskapselin sisäkannen kiinnitys 1 30 

Sisäkapselin tiiveyden tarkastus 1 30 

Kaasunvaihtokuvun poisto 1 10 

Kapselin sisäkannen tarkastus ja mahdollinen imurointi 1 30 

Kapselin telakointiaseman erotuskannen kiinnitys 1 10 

Kapselin irrotus käsittelykammion telakoinnista 1 20 

Pyyhkäisynäyte ja mahd. puhdistus 1 10 

Kuparikannen hitsaus, tarkastukset ja varastointi   

Loppusijoituskapselin siirto hitsausasemaan 1 20 

Kuparikannen asennus kapselin siirtovaunun telineen päälle 1 20 

Kapselin telakointi hitsauskammioon 1 20 

Kuparikannen hitsaus elektronisuihkuhitsauslaitteella 1 60 

Kapselin irrotus hitsauskammion telakoinnista 1 20 

Kapselin hitsisauman koneistus kapselin siirtokäytävässä 1 30 

Kapselin telakointi tarkastuskammioon 1 20 

Kapselin kannen hitsin ultraäänitarkastus 1 30 

Kapselin kannen hitsin pyörrevirtatarkastus 1 30 

Kapselin kannen hitsin röntgentarkastus 1 30 

Kapselin irrotus tarkastusasemasta 1 20 

Kapselin siirto puhdistusasemaan 1 20 

Kapselin pesu puhdistusasemassa 1 10 

Kapselin siirto puskurivarastoon 1 20 

Kapselin siirto loppusijoitustilaan ja loppusijoitus   

Kapselin siirto puskurivarastosta kapselihissiin  1 20 

Kapselin ajo kapselihissillä loppusijoitustasolle 1 10 

Kapselin ajo vihivaunulla kapselihissistä ulos 1 10 

Kapselin nosto kapselin siirto- ja asennusajoneuvoon 1 20 

Kapselin ajo siirto- ja asennusajoneuvolla loppusijoitustunneliin 1 20 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon asemointi loppusijoitusreiän 

kohdalle 

1 20 

Kapselin asennus loppusijoitusreikään 1 30 

Bentoniittilohkojen asennus kapselin päälle 1 10 

Määräaikaishuollot, kunnossapito ja siivous   

Huollot (per viikko) 2 300 

Kunnossapito (per viikko) 1 300 

Siivous (per viikko) 2 300 
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Taulukko 2. Toimintavirheistä aiheutuvat käyttöhäiriöt. 

 

Paikka Tapahtuma Seuraus 

Säiliön siirtokäytävä Kytkentävirhe kuljetussäiliön 

näytteenotossa 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Säiliön siirtokäytävä Kytkentävirhe kuljetussäiliön 

pesussa 

Aktiivinen vesivuoto 

Käsittelykammio Polttoainenippujen kolhinta kä-

sittelykammiossa 

Aktiivinen kaasuvuoto, crudin 

irtoaminen 

Käsittelykammio Astua sisään, kun polttoainetta 

on vapaana käsittelykammiossa 

Altistuminen suoralle säteilylle, 

hengitysannos 

Käsittelykammio Polttoainenipun jumittuminen Altistuminen suoralle säteilylle, 

hengitysannos 

Kapselin siirtokäy-

tävä 

Astua sisään, kun kapseli on pai-

koillaan kapselin siirtovaunussa 

Altistuminen suoralle säteilylle 

Puskurivarasto Astua sisään, kun kapseleita on 

puskurivarastossa  

Altistuminen suoralle säteilylle 

Kapselihissi Astua sisään, kun kapseli on pai-

koillaan siirtovaunussa 

Altistuminen suoralle säteilylle 

Loppusijoitustila Astua sisään kapselihissiin, kun 

kapseli on siirtovaunussa 

Altistuminen suoralle säteilylle 

Loppusijoitustila Kapselin vinosyöttö loppusijoi-

tusreikään 

Altistuminen suoralle säteilylle 

Loppusijoitustila Lähestyä avointa kapselia loppu-

sijoitusreiässä 

Altistuminen suoralle säteilylle 
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Taulukko 3. Laitevioista aiheutuvat käyttöhäiriöt. 

Paikka Tapahtuma Seuraus 

Vastaanotto-osa Kuljetussäiliön tiivisteen rikkoutu-

minen 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Vastaanotto-osa, säi-

liön siirtokäytävä 

Säiliön pesulaitteen rikkoutuminen Aktiivinen vesivuoto 

Käsittelykammio Polttoainenippujen kolhinta laite-

vian seurauksena 

Aktiivinen kaasuvuoto, cru-

din irtoaminen polttoai-

nenipuista 

Kapselointiosa Käsittelykammion alipaineilmas-

tointijärjestelmän vikaantuminen 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Kapselointiosa Valvonta-alueen alipaineilmastoin-

tijärjestelmän vikaantuminen 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Käsittelykammio Crudin imurointijärjestelmän vi-

kaantuminen 

Crudin leviäminen 

Kapselointiosa Imurointijärjestelmän vikaantumi-

nen 

Aktiivisen pölyn leviäminen 

Kapselointiosa Dekontaminointijärjestelmän vi-

kaantuminen 

Aktiivinen vesivuoto 

Loppusijoitustila Kapselin vinosyöttö loppusijoitus-

reikään (kapselin jumittuminen) 

Altistuminen suoralle sätei-

lylle 

Loppusijoitustila Bentoniittilohkon asennusvirhe 

loppusijoitusreiän yläosaan 

Altistuminen suoralle sätei-

lylle 
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Taulukko 4. Muut käyttöhäiriöt. 

 

Paikka Tapahtuma Korjaustoimenpiteet 

Käsittelykammio Kuljetussäiliön kannen nostu-

rin juuttuminen 

Kannen nosturin siirto huolletta-

vaan tilaan huoltonosturilla 

Käsittelykammio Polttoaineen siirtomanipulaat-

torin juuttuminen  

Manipulaattorin siirto huoletta-

vaan tilaan. Ennen siirtoa poltto-

ainenippu poistetaan huoltomani-

pulaattorilla 

Käsittelykammio Sisäkapselin kannen kiinnitys 

epäonnistuu 

Kannen irrotus ja vaihto uuteen 

kanteen 

Kapselin siirtokäy-

tävä 

Kapselin nostomekanismin ju-

mittuminen käsittelykammion 

alla 

Uudelleentelakointi ja kapselin 

tyhjennys polttoainenipuista 

Kapselin siirtokäy-

tävä 

Kapselin siirtovaunun siirto-

mekanismin jumittuminen 

Veto vaijerilla nosturin alle ja 

kapselin siirto puskurivarastoon 

Kapselin siirtokäy-

tävä 

Kapselin nostomekanismin ju-

mittuminen hitsauskammion 

alla 

Uudelleentelakointi ja kapselin 

tyhjennys 

Kapselointiosa Vihivaunuhäiriö puskurivaras-

tossa 

Vihivaunun vaihto uuteen toisella 

vihivaunulla. 

Loppusijoitustila Kapselin siirto- ja asennusajo-

neuvon vikaantuminen 

Ajoneuvo korjataan 

Loppusijoitustila Kapselin vinosyöttö loppusijoi-

tusreikään 

Kapseli vedetään takaisin sätei-

lysuojan sisään. Vuoraus uusitaan 

ja kapseli loppusijoitetaan uudel-

leen 

Loppusijoitustila Bentoniittilohkojen asennus 

loppusijoituskapselin päälle 

epäonnistuu 

Asennuksen uusinta 
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Taulukko 5. Onnettomuustilanteet. 

Paikka Tapahtuma Seuraus 

Vastaanotto-osa, 

säiliön siirtokäytä-

vä 

Kuljetussäiliön putoaminen kulje-

tussäiliön siirtokäytävään 

Ei primääristä vuotoa. Tilan-

teen palauttaminen vaatii eri-

koisjärjestelyjä, jolloin po-

tentiaalinen aktiivisen kaa-

suvuodon mahdollisuus 

Käsittelykammio Kuljetussäiliön kannen putoaminen 

käsittelykammiossa kuljetussäiliön 

päälle 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Käsittelykammio Polttoainenipun putoaminen käsit-

telykammiossa 

Aktiivinen kaasuvuoto 

Kapselikuilu  Loppusijoituskapselin putoaminen 

kapselikuiluun 

Altistuminen suoralle sätei-

lylle. 

Kapselia avattaessa potenti-

aalinen kaasuvuodon mah-

dollisuus. 

Loppusijoitustila Loppusijoituskapselin putoaminen 

loppusijoitusreikään 

Altistuminen suoralle sätei-

lylle 

Loppusijoitustila Loppusijoitustunnelin sortuma 

kapselia asennettaessa 

Altistuminen suoralle sätei-

lylle 

 

 


