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OLKILUODON YDINJÄTELAITOKSEN NORMAALIKÄYTÖN, 
KÄYTTÖHÄIRIÖIDEN JA ONNETTOMUUSTILANTEIDEN 
SÄTEILYANNOSTEN ARVIOINTI 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa arvioitiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikalle Olkiluotoon 

rakennettavan ydinjätelaitoksen käytön aikana mahdollisesti aiheutuvia säteilyannoksia 

laitoksen työntekijöille, ympäristön asukkaille ja maaekosysteemille. Tutkimus sisältää 

sekä laitoksen normaalikäytön että eräitä oletettuja häiriö- ja onnettomuustilanteita. Il-

mastointipiipun kautta tapahtuva päästö oletetaan suodatettavan sekä normaalikäytössä 

että oletetuissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. 

 

Ympäristössä aiheutuvien säteilyannosten laskenta normaalikäytön seurauksena perus-

tuu oletukseen, että käytetyn polttoaineen kuljetuksissa esiintyy keskimäärin arvioituna 

yksi vuotava polttoainesauva 100 polttoainenippua kohden. Päästön suuruus häiriö- ja 

onnettomuustilanteissa perustuu tapahtumaketjuihin, jotka johtavat polttoainesauvan 

tiiveyden menetykseen ja edelleen radionuklidien vapautumiseen käsittelytilaan ja jos-

sain määrin ilmakehään suodatuksella varustetun ilmastoinnin kautta. 

 

Kriittisen ryhmän on konservatiivisesti oletettu asuvan 200 metrin etäisyydellä ydinjä-

telaitoksesta ja siten sen odotetaan saavan suurimmat säteilyannokset useimmissa le-

viämistilanteissa. Annos kriittisen ryhmän jäsenelle laskettiin sääjakauman avulla siten, 

että annoksen ylittämistodennäköisyys on vain 0,5 %. 

 

Tulokset osoittavat, että normaalikäytön johdosta laitoksen työntekijöiden annokset 

jäävät pieniksi ja ympäristön kriittisen ryhmän jäsenen annos on alle 0,001 mSv vuo-

dessa. Oletetuissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa ympäristössä esiintyvät annokset 

eivät myöskään ylitä turvallisuusviranomaisten asettamia raja-arvoja. 

 

Korkeimmat annosnopeudet maaekosysteemin valituille referenssiorganismeille arvioi-

tiin konservatiivisin oletuksin olevan suurimmasta päästöstä luokkaa 100 µGy/h 200 

metrin etäisyydellä. Pitkäaikaisena altistuksena tällaisen annosnopeuden arvioidaan ai-

heuttavan useille valituille maaekosysteemin organismeille haitallisia vaikutuksia, mutta 

tässä tapauksessa altistusaika on vain puoli tuntia. 

 

Avainsanat: Ydinjätelaitos, ympäristövaikutukset, loppusijoituslaitos. 



 

ASSESSMENT OF RADIATION DOSES IN NORMAL OPERATION, UPSET 
AND ACCIDENT CONDITIONS AT THE OLKILUOTO NUCLEAR WASTE 
FACILITY 

ABSTRACT 

Radiation doses for workers of the facility, for inhabitants in the environment and for 

terrestrial ecosystem possibly caused by the encapsulation and disposal facility to be 

built at Olkiluoto during its operation were considered in the study. The study covers 

both the normal operation of the plant and some hypothetical incidents and accidents. 

Release through the ventilation stack is assumed to be filtered both in normal operation 

and in hypothetical abnormal fault and accident cases. 

Calculation of the offsite doses from normal operation is based on the hypothesis that on 

average one fuel pin per 100 fuel bundles for all batches of spent fuel transported to the 

encapsulation facility is leaking. The release magnitude in incidents and accidents is 

based on the event chains, which lead to loss of fuel pin tightness followed by a dis-

charge of radionuclides into the handling space and to some degree to the atmosphere 

through the ventilation stack equipped with redundant filters. 

The critical group is conservatively assumed to live at the distance of 200 meters from 

the encapsulation and disposal plant and thus it will receive the largest doses in most 

dispersion conditions. The dose value to a member of the critical group was calculated 

on the basis of the weather data in such a way that greater dose than obtained here is 

caused only in 0.5 percent of dispersion conditions.  

The results obtained indicate that during normal operation the doses to workers remain 

small and the dose to the member of the critical group is less than 0,001 mSv per year. 

In the case of hypothetical fault and accident releases the offsite doses do not exceed 

either the limit values set by the safety authority. 

The highest dose rates to the reference organisms of the terrestrial ecosystem with con-

servative assumptions from the largest release were estimated to be of the order of 100 

µGy/h at the distance of 200 m. As a chronic exposure this dose rate is expected to 

bring up detrimental effects to many of the reference organisms, but in this case the ex-

posure duration is only half an hour. 

Keywords: Nuclear waste facility, environmental impacts, disposal. 

 



 1 

SISÄLLYSLUETTELO 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT  

1 JOHDANTO .........................................................................................................   3 
 
2 KAPSELOITAVAN POLTTOAINEEN KOOSTUMUS JA  

RADIOAKTIIVISUUS ...........................................................................................   5  
 
3 VAPAUTUMINEN POLTTOAINEESTA JA POLTTOAINESAUVOISTA ...............   9  
 3.1 Käytetyn polttoaineen lämpötilan arviointi kuljetuksen,  

kapseloinnin ja kapseleiden varastoinnin aikana .........................................   9 
3.1.1  Käytetyn polttoaineen jälkilämpöteho ...............................................   9 

   3.1.2  Lämmönsiirtymismekanismit  ..........................................................  11 
   3.1.3  Lämpötilojen laskentamenetelmiä .................................................... 14 
 3.2 Fissiotuotekaasut ........................................................................................ 17 
 3.3 Polttoainehiukkaset ..................................................................................... 19 
 3.4 Haihtuvat aineet .......................................................................................... 19 
 
4 PÄÄSTÖT ...........................................................................................................  23  
 4.1 Normaalikäyttö ...........................................................................................  23  
 4.2 Toimintavirheet ja laiteviat ..........................................................................  25  
 4.3 Onnettomuustilanteet .................................................................................  32 
 4.4  Suodatetut päästöt .....................................................................................  38 
   4.4.1 Normaalikäyttö ...............................................................................  39 
   4.4.2 Toimintavirheet ja laiteviat ............................................................... 39 
   4.4.3 Onnettomuustilanteet .....................................................................  40 
 
5 SÄTEILYANNOSTEN ARVIOINTI .......................................................................  43 

5.1 Lähtötietoja ................................................................................................  43 
5.1.1 Viranomaismääräykset ...................................................................  43 
5.1.2  Käytönaikaiset annokset ydinjätelaitoksella ja loppusijoitustiloissa   44 

    5.1.3 Leviämislaskelmat ..........................................................................  44 
   5.1.4 Annoslaskelmat ..............................................................................  45 
 5.2 Normaalikäyttö ...........................................................................................  47 

   5.2.1  Normaalikäytöstä aiheutuva vuosiannos laitoshenkilö- 
     kunnalle ..........................................................................................  47 
    5.2.2  Normaalikäytöstä aiheutuvat annokset ympäristössä .....................  53 

5.3 Käyttöhäiriöt ja laiteviat ..............................................................................  54 
5.4 Onnettomuudet ..........................................................................................  55 

5.4.1 Maaekosysteemin tarkastelu ..........................................................  56 
5.5  Astuminen tilaan, jossa ulkoista annosnopeutta tai ilma-  

kontaminaatiota .........................................................................................  58 
 

6 YHTEENVETO ....................................................................................................  61 
 
LÄHDELUETTELO ....................................................................................................  63 



 2 



 3 

1  JOHDANTO 

Tutkimuksessa arvioidaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikalle Olkiluotoon 

sijoitettavien ydinjätelaitoksien käytön aikana mahdollisesti aiheutuvia säteilyannoksia 

laitoksen työntekijöille sekä ympäristön asukkaille ja maaeläimille ja kasvillisuudelle. 

Laitoskokonaisuus koostuu kahdesta ydinjätelaitoksesta, joita ovat maan pinnalla sijait-

seva kapselointilaitos, jossa käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi tapahtuu sekä pääosin 

maanpinnan alla oleva loppusijoituslaitos, jossa ovat varsinaiset käytetyn polttoaineen 

loppusijoitustilat. Annoslaskenta kattaa vaiheet: polttoaineen kuljetussäiliön vastaanot-

to, käsittelykammiossa tapahtuva polttoainenippujen käsittely, loppusijoituskapseleiden 

välivarastointi ja kuljetus hissikuilun kautta loppusijoitustilaan sekä varsinainen sijoi-

tustapahtuma luolassa. Tarkasteltu polttoaine on peräisin Teollisuuden Voima Oy:n Ol-

kiluodon voimalaitokselta (BWR- tai PWR-tyyppiä) ja Fortum Power and Heat Oy:n 

Loviisan voimalaitokselta (VVER-tyyppiä).   

uusi polttoaineen kuivausprosessin suunnitelma, joka ei perustu 

nippujen lämmitykseen vaan kosteuden imemiseen nipuista tyhjiöperiaatteella. Annos-

laskennan osalta on nyt myös arvioitu käyttöhenkilökunnan säteilyaltistusta, mikäli 

henkilö astuu huonetilaan, jossa on säteilylähteitä. Lisäksi uusi tarkastelukohde on maa-

ekosysteemin organismeihin kohdistuva säteilyaltistus.  
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Työ on tehty Posiva Oy:n tilauksesta. Yhteyshenkilöinä ovat toimineet Heikki Raiko 

(VTT) ja Petteri Vuorio (Posiva). Ari Ikonen (Posiva) on avustanut ekosysteemiarvi-

oinnissa. Teollisuuden Voima Oyj ja Loviisan voimalaitos ovat toimittaneet tutkimuk-

sessa tarvittuja mittaustietoja. 
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2 KAPSELOITAVAN POLTTOAINEEN KOOSTUMUS JA 
RADIOAKTIIVISUUS 
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1)  
Atrium 10x10-9Q, polttoaineen rikastus 4,2 % (C-14 tapauksessa 3,8 % ) 

2) 
 PWR 17x17-24 polttoaineen rikastus 4 % (C-14 tapauksessa 3,6 % ) 
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Kapseleiden kuljetuksia loppusijoitustiloihin tapahtuu keskimäärin kerran viikossa. Mi-

käli sijoittaminen kuitenkin toteutetaan kampanjoina, voi sijoitustahti olla nopeimmil-

laan luokkaa kerran päivässä. Vuositasolla kuljetuksia on loppusijoitustoiminnan alku-

vuosikymmeninä 40 kpl/vuosi ja myöhemmin vain OL3-polttoainetta sijoitettaessa 15-

20 kpl/vuosi (Kirkkomäki ja muut 2005).  



 8 

 



 9 

3 VAPAUTUMINEN POLTTOAINEESTA JA POLTTOAINESAUVOISTA 

3.1 Käytetyn polttoaineen lämpötilan arviointi kuljetuksen, kapseloinnin 
ja kapseleiden varastoinnin aikana 

 

3.1.1 Käytetyn polttoaineen jälkilämpöteho 
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. Kuljetussäiliössä voi olla yksittäinen nippu 60 

MWd/kgU / 20 v, mutta keskimäärin säiliössä on sellaista polttoainetta, jota voidaan 

kapseloida eli lämmöntuotto on kuljetuserässä keskimäärin 806 W/tU BWR, 951 W/tU 

VVER tai 859 W/tU PWR. Kuvasta 3.1 voidaan arvioida, minkä ikäistä sijoitettava ja 

siis ydinjätelaitoksessa käsiteltävä polttoaine keskimäärin on, kun keskimääräinen läm-

pöteho kapseloitaessa on tunnettu/rajoitettu. 
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Keskimääräinen jäähdytysaika loppusijoitettaessa
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3.1.2 Lämmönsiirtymismekanismit 
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 (Ikonen 2006) 

 

3.1.3 Lämpötilojen laskentamenetelmiä 

Polttoainenippu ilmassa 
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Polt toainesauvat:
Sätei ly lämmönsi i rto+
johtuminen+
kulkeutuminen läpi-
v ir taavan i lman mukana

Polt toainekanava:

Sätei ly lämmönsi i rto+
ulkopinnal la
kulkeutuminen

Ympär istö:
i lmaa
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Loppusijoituskapseli varastotilassa 

 

Raportissa (Ikonen 2006) esitetään BWR-, PWR ja VVER 440 -ydinpolttoaineen loppu-

sijoituskapselin sisustan lämpenemisanalyysin tuloksia, kun mallinnus tehdään hyvin 

yksityiskohtaisesti. Polttoaineen tuottaman jälkilämmön olennainen lämmönsiirtomeka-

nismi on lämpösäteily sauvojen välillä ja johtuminen kapselin metalliosia pitkin kapse-

lin ulkopinnalle. Loppusuunnittelun spesifikaatioissa kapselin ulkopinnan maksimiläm-

pötila on rajoitettu arvoon +100 , jota käytetään tässä tutkimuksessa ulkopinnan läm-

pötilana. 

 

Tutkimuksessa varioitiin useita alkuarvoja, jotta saataisiin selville niiden vaikutus mak-

similämpötiloihin. Kuparista tehdyn ulkovaipan ja valuraudan välisessä raossa säteilyllä 

ja erityisesti emissiviteetillä on suurin vaikutus sisäalueiden lämpötiloihin. Muut mer-

kittävät parametrit ovat polttoainesauvojen välissä olevan kaasun lämmönjohtumisker-

roin, kuparisen ulkopinnan lämpötila ja kapselin lämpöteho. Sen sijaan metallien läm-

mönjohtumiskertoimien vaihteluilla on merkityksetön vaikutus maksimilämpötilaan. 

Kapselin poikkileikkauksen neljännes (koko poikkileikkauksessa kaksi symmetriatasoa) 

mallinnettiin kontrollitilavuusmenetelmällä käyttäen kymmeniä tuhansia laskenta-alki-

oita. 

BWR-, PWR- ja VVER 440- kapseleiden alkutehoksi asetettiin sijoitushetkellä 1 700 

W, 1 830 W ja 1 370 W. Keskimääräisillä lämmönjohtavuuksilla ja muilla ominaisuuk-

silla vastaaviksi polttoaineen maksimilämpötiloiksi saatiin 213 , 229  ja 233 . 

Tärkein lämpötilaa nostava yksityiskohta kapselirakenteessa on sisäosan ja vaipan väli-

nen rako, joka kapselia EB-hitsauksella suljettaessa jää tyhjötilaan. Mikäli rako on kaa-

sutäytteinen (kuten tyypillisesti FSW-hitsatussa rakenteessa), polttoaineen lämpötilat 

ovat noin 80  alempia. Laskettuja polttoainesauvan maksimilämpötiloja voidaan käyt-

tää hyväksi arvioitaessa polttoainesauvojen pitkäaikaiskestävyyttä loppusijoituskapse-

lissa.

Kuljetussäiliön lämpeneminen 

Loviisasta tulevan kuljetussäiliön veden lämpötilan on todettu asettuvan arvoon 40  

(Kukkola 2008). Säiliön lämpenemistä ei tässä tarkastella parametreilla (20 v, 60 

MWd/kgU), koska kuljetussäiliö sisältää sellaista polttoainetta, jota voidaan kapseloida. 

Loviisan polttoaineella tämä tarkoittaa polttoaineen keskimääräistä tehoa 951 W/tU. Säi-

liön veden lämpenemistä voidaan arvioida karkeasti lämpömäärän siirtymisellä veteen. 

Kuljetussäiliön tilavuus on 9,5 m
3
, josta polttoainesauvat vievät 3,5 m

3
, jolloin vesitilavuu-

deksi jää 6 m
3
. Säiliöön nippuja mahtuu 84 (10 tU), jolloin tehoksi (P) saadaan 10*951 W 

= 9,5 kW. Oletetaan vuorokauden kesto lämmitykselle, jolloin saadaan kaavasta dT = 

P*t/c*V = 9510*86400 /4190*6000 = 33 . Jos veden alkulämpötila olisi 20 , olisi sen 

lämpötila vuorokauden kuluttua 53 

. Veden lämpötilan voidaan olettaa noudattavan 

viiveellä polttoaineen pintalämpötilaa. Käytännössä lämpöä kuitenkin siirtyy johtumalla 

myös pois säiliön seinän läpi ulkoilmaan, mitä ei ole tässä arvioitu. Käytännössä tiedetään, 

että Loviisan kokemusten mukaan kuljetussäiliöiden lämpötilat pysyvät alle 40 

. 

 



 17 

3.2 Fissiotuotekaasut 
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(Kr-85 ja I-129) ja muiden kaasujen (H-3 ja C-14) 

osalta 50 %. 

3.3 Polttoainehiukkaset 
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3.4 Haihtuvat aineet 

M V
M

A
eB B

o T( ) ,0 8

7420

(Cs)  on vakio 3,49, 

VB  on poistuvien täyte- ja fissiotuotekaasujen tilavuus (cm
3
) (0 

, 



 20 

Mo    on kesiumin määrä kaasuaukossa (g), 

A     on suojakuoren sisäpinnan pinta-ala (cm
2
) kytkeytyen Mo :aan, 

    (ei sauvan päätyosien pinta-aloja mukaan), 
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Kuva 3.4. Kesiumin vapautuminen yhden vaurioituneen BWR-polttoainesauvan kaasu-

aukosta kuivissa olosuhteissa  lämpötilan funktiona. 

 

 

Taulukko 3.6. Fissiotuotteiden osuudet polttoainesauvan kaasuaukossa palaman funk-

tiona (%  koko sauvassa syntyneestä nuklidimäärästä). 

 

 

Nuklidi 

BWR sauvan palama 

(MWd/kgU) 

40              60 

PWR sauvan palama 

(MWd/kgU) 

40              60 

VVER sauvan pa-

lama (MWd/kgU) 

40              60 

H-3 50 50 50 50 50 50 

C-14 50 50 50 50 50 50 

Kr-85 10 25
(1

 3 25
(1

 3 25
(1

 

I-129 4 25
(1

 3 25
(1

 3 25
(1

 

Cs-134 4 5 3 4 3 4 

Cs-137 4 5 3 4 3 4 

 
1)

  25 % valittu konservatiivisesti. 
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4  PÄÄSTÖT  

 

4.1 Normaalikäyttö 

Arvio perustuu kokemukseen ydinvoimalaitoksilta, koska noin kolmenkymmenen käyt-

tövuoden aikana on neljässä ydinvoimalaitosyksikössämme tähän mennessä saatu ha-

vainto yhteensä alle 70 kpl rikkoutuneesta polttoainesauvasta, mikä käytetyn polttoai-

neen kokonaismäärästä on noin 1/20 000 -osa kaikista käytetyistä sauvoista. Samansuu-

ruinen arvio, 5 10
-5

, saadaan suojakuorivaurion todennäköisyydeksi tehtyjen analyysien 

perusteella normaalikuljetuksissa (Sanders ym. 1992). Vuotavien polttoainesauvojen 

esiintyminen loppusijoitusprosessissa on käytännössä siis hyvin harvinaista ja on koros-

tettava, että vaurioituneiden sauvojen määrä on valittu vain tätä analyysiä varten riittä-

vän konservatiivisuuden takia. 

Ydinjätelaitoksen suunniteltu enimmäiskapselointikapasiteetti on 100 kapselia vuodessa 

(tämä vastaa 1200 polttoainenippua vuodessa BWR ja VVER polttoaineen tapauksessa). 

Kuitenkin tämän hetken suunnitelmien mukaan vuositasolla loppusijoituskapseleita on 

arvioitu sijoitettavan alkuvuosikymmeninä 40 kpl/vuosi ja myöhemmin vain OL3-

polttoainetta sijoitettaessa 15-20 kpl/vuosi (Kirkkomäki ja muut 2005). VVER- ja BWR 

–tyyppistä polttoainenippuja käsitellään tätä varten lähes 500 kappaletta. Rikkoutuvien 

polttoainesauvojen määrä olisi VVER-tyypille hieman yli 3 sauvaa ja BWR-tyypille 

hieman alle 3 sauvaa vuodessa, josta arvo 5 sauvaa vuodessa saadaan. 
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Polttoaineen kuljetussäiliöiden vastaanottotila on ilmastoinnin osalta valvomatonta alu-

etta. Kun vastaanottotilassa ei säilytetä polttoainetta, vaihdetaan ja lämmitetään ilma 

kokonaan valvomattoman alueen ilmastointijärjestelmän avulla. Kun tilassa on käytet-

tyä polttoainetta sisältäviä kuljetussäiliöitä, jäähdytetään tilaa tarvittaessa ulkoa ulos 

johdettavalla ilmakierrolla (Nieminen 2006). 

. Ilmastointijärjestelyn johdosta 

Kapseleiden kuljetuksia loppusijoitustiloihin tapahtuu keskimäärin kerran viikossa. Mi-

käli sijoittaminen kuitenkin toteutetaan kampanjoina, voi sijoitustahti olla nopeimmil-

laan luokkaa kerran päivässä. 

·

·

·

·

·

·
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4.2 Toimintavirheet ja laiteviat  
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·

·

·
 ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta ulos

·

·

·

·

·  sauvan radioaktiivisuus vapautuu Taulukoiden  mukaisesti                 

käsittelykammion ilmatilaan ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta 

ulos 

·  
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·

·

·

·

·

·

·

·

·
 ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta ulos

·

·
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·

·

·     sauvan radioaktiivisuus vapautuu Taulukoiden mukaisesti käsitte-

lykammion ilmatilaan ja osa siitä ilmastoinnin suodatuksen kautta piipusta ulos

· · 

1,3·10
10

 2,3·10
11

 1,3·10
10

 2,3·10
11

 

5,2·10
7
 9,4·10

8
 5,2·10

7
 9,4·10

8
 

7,6·10
10

 1,4·10
12

 7,6·10
10

 1,4·10
12

 

9,0·10
5
 1,6·10

7
 9,0·10

5
 1,6·10

7
 

4,3·10
3
 7,8·10

6
 4,3·10

3
 7,8·10

6
 

1,3·10
6
 2,3·10

9
 1,3·10

6
 2,3·10

9
 

1,7·10
5
 3,1·10

8
 1,7·10

5
 3,1·10

8
 

1,5·10
4
 2,7·10

7
 1,5·10

4
 2,7·10

7
 

7,2·10
2
 1,3·10

6
 7,2·10

2
 1,3·10

6
 

1,4·10
5
 2,5·10

8
 1,4·10

5
 2,5·10

8
 

4,9·10
2
 9,0·10

5
 4,9·10

2
 9,0·10

5
 

1,7·10
4
 3,1·10

7
 1,7·10

4
 3,1·10

7
 



 31 

6,1·10
9
 1,5·10

11
 6,1·10

9
 1,5·10

11
 

9,2·10
7
 2,3·10

9
 9,2·10

7
 2,3·10

9
 

3,7·10
10

 9,3·10
11

 3,7·10
10

 9,3·10
11

 

4,4·10
5
 1,1·10

7
 4,4·10

5
 1,1·10

7
 

1,7·10
3
 4,3·10

6
 1,7·10

3
 4,3·10

6
 

4,6·10
5
 1,2·10

9
 4,6·10

5
 1,2·10

9
 

7,9·10
4
 2,0·10

8
 7,9·10

4
 2,0·10

8
 

7,4·10
3
 1,9·10

7
 7,4·10

3
 1,9·10

7
 

4,3·10
2
 1,1·10

6
 4,3·10

2
 1,1·10

6
 

8,7·10
4
 2,2·10

8
 8,7·10

4
 2,2·10

8
 

2,6·10
2
 6,5·10

5
 2,6·10

2
 6,5·10

5
 

9,2·10
3
 2,3·10

7
 9,2·10

3
 2,3·10

7
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1,3·10
10

 6,8·10
11

 1,3·10
10

 6,8·10
11

 

3,3·10
7
 1,8·10

9
 3,3·10

7
 1,8·10

9
 

7,7·10
10

 4,1·10
12

 7,7·10
10

 4,1·10
12

 

9,3·10
5
 4,9·10

7
 9,3·10

5
 4,9·10

7
 

3,5·10
3
 1,8·10

7
 3,5·10

3
 1,8·10

7
 

9,6·10
5
 5,1·10

9
 9,6·10

5
 5,1·10

9
 

1,7·10
5
 8,8·10

8
 1,7·10

5
 8,8·10

8
 

1,6·10
4
 8,5·10

7
 1,6·10

4
 8,5·10

7
 

8,4·10
2
 4,5·10

6
 8,4·10

2
 4,5·10

6
 

1,7·10
5
 9,1·10

8
 1,7·10

5
 9,1·10

8
 

5,6·10
2
 3,0·10

6
 5,6·10

2
 3,0·10

6
 

1,9·10
4
 1,0·10

8
 1,9·10

4
 1,0·10

8
 

 
 
4.3 Onnettomuustilanteet 
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4,6·1012 2,3·1012 1,4·1013 3,4·1012 6,8·1012 1,4·1013 6,1·1012 1,5·1012 9,2·1012 

1,9·1010 9,4·109 5,6·1010 8,8·109 1,8·1010 3,5·1010 9,3·1010 2,3·1010 1,4·1011 

2,8·1013 1,4·1013 8,3·1013 2,0·1013 4,1·1013 8,1·1013 3,7·1013 9,3·1012 5,6·1013 

3,3·108 1,6·108 9,8·108 2,5·108 4,9·108 9,9·108 4,5·108 1,1·108 6,7·108 

1,3·106 7,8·107 3,8·106 7,5·105 1,8·108 3,0·106 1,4·106 4,3·107 2,1·106 

3,8·108 2,3·1010 1,1·109 2,1·108 5,1·1010 8,4·108 3,8·108 1,2·1010 5,7·108 

6,1·107 3,1·109 1,8·108 4,4·107 8,8·109 1,8·108 8,0·107 2,0·109 1,2·108 

5,5·106 2,7·108 1,6·107 4,2·106 8,5·108 1,7·107 7,5·106 1,9·108 1,1·107 

2,6·105 1,3·107 7,9·105 2,2·105 4,5·107 8,9·105 4,4·105 1,1·107 6,6·105 

5,0·107 2,5·109 1,5·108 4,5·107 9,1·109 1,8·108 8,7·107 2,2·109 1,3·108 

1,8·105 9,0·106 5,4·105 1,5·105 3,0·107 6,0·105 2,6·105 6,5·106 3,9·105 

6,2·106 3,1·108 1,9·107 5,2·106 1,0·109 2,1·107 9,2·106 2,3·108 1,4·107 
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4.4 Suodatetut päästöt 

Tällä suodatustehokkuudella toteutuvat viranomaisten määritte-

lemät alustavat ympäristön väestöä koskevat säteilyturvallisuusmääräykset tässä selvi-

tyksessä arvioitujen päästöjen osalta. ANSI-standardissa (ANSI/ANS 1983, s. 16) on 

käytetyn polttoaineen välivarastoihin asennettujen sarjaan kytkettyjen HEPA-ilman-

suodattimien suodatustehokkuudelle esitetty suunnitteluvaatimuksena 99,97 %, joten 

tässä tutkimuksessa käytetty suodatustehokkuus on konservatiivisesti tekijällä 10 hei-

kompi. Nuklidien H-3, C-14, Kr-85 ja I-129 oletetaan vapautuvan ilman suodatusta ym-

päristöön. 
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4.4.1 Normaalikäyttö 
 
 

4.4.2 Toimintavirheet ja laiteviat 
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1,3·1010 2,3·1011 1,3·1010 6,8·1011 6,1·109 1,5·1011 

5,2·107 9,4·108 3,3·107 1,8·109 9,2·107 2,3·109 

7,6·1010 1,4·1012 7,7·1010 4,1·1012 3,7·1010 9,3·1011 

9,0·105 1,6·107 9,3·105 4,9·107 4,4·105 1,1·107 

1,3·101 2,3·104 1,0·101 5,5·104 5,1·100 1,3·104 

3,9·103 7,0·106 2,9·103 1,5·107 1,4·103 3,5·106 

5,0·102 9,2·105 5,0·102 2,6·106 2,4·102 6,0·105 

4,5·101 8,2·104 4,8·101 2,5·105 2,2·101 5,6·104 

2,2·100 4,0·103 2,5·100 1,3·104 1,3·100 3,3·103 

4,1·102 7,5·105 5,1·102 2,7·106 2,6·102 6,5·105 

1,5·100 2,7·103 1,7·100 8,9·103 7,7·10-1 1,9·103 

5,1·101 9,3·104 5,8·101 3,1·105 2,8·101 6,9·104 

4.4.3 Onnettomuustilanteet 
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4,6·1012 2,3·1012 1,4·1013 3,4·1012 6,8·1012 1,4·1013 6,1·1012 1,5·1012 9,2·1012 

1,9·1010 9,4·109 5,6·1010 8,8·109 1,8·1010 3,5·1010 9,3·1010 2,3·1010 1,4·1011 

2,8·1013 1,4·1013 8,3·1013 2,0·1013 4,1·1013 8,1·1013 3,7·1013 9,3·1012 5,6·1013 

3,3·108 1,6·108 9,8·108 2,5·108 4,9·108 9,9·108 4,5·108 1,1·108 6,7·108 

3,8·103 2,3·105 1,1·104 2,2·103 5,5·105 9,0·103 4,2·103 1,3·105 6,3·103 

1,1·106 7,0·107 3,4·106 6,3·105 1,5·108 2,5·106 1,1·106 3,5·107 1,7·106 

1,8·105 9,2·106 5,5·105 1,3·105 2,6·107 5,3·105 2,4·105 6,0·106 3,6·105 

1,6·104 8,2·105 4,9·104 1,3·104 2,5·106 5,1·104 2,2·104 5,6·105 3,4·104 

7,9·102 4,0·104 2,4·103 6,7·102 1,3·105 2,7·103 1,3·103 3,3·104 2,0·103 

1,5·105 7,5·106 4,5·105 1,4·105 2,7·107 5,4·105 2,6·105 6,5·106 3,9·105 

5,4·102 2,7·104 1,6·103 4,5·102 8,9·104 1,8·103 7,8·102 1,9·104 1,2·103 

1,9·104 9,3·105 5,6·104 1,5·104 3,1·106 6,2·104 2,8·104 6,9·105 4,2·104 
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5  SÄTEILYANNOSTEN ARVIOINTI 

5.1 Lähtötietoja 

5.1.1 Viranomaismääräykset 

Ydinjätelaitoksen turvallisuutta säädetään asetuksella (VNA 2008). Tässä asetuksessa 

tarkoitetaan: 

1) ydinjätelaitoksella ydinlaitosta, jota käytetään käytetyn ydinpolttoaineen kapseloin-

tiin tai muun ydinjätteen käsittelyyn loppusijoitusta varten, sekä käytetyn ydinpolttoai-

neen tai muun ydinjätteen loppusijoituslaitosta; 

 

2) loppusijoituslaitoksella kokonaisuutta, johon kuuluvat jätepakkausten loppusijoituk-

seen tarkoitetut tilat (loppusijoitustila) sekä niihin liittyvät maanalaiset ja maanpäälliset 

aputilat. 
 

Kapselointilaitos on asetuksen tarkoittama ydinjätelaitos, jota käytetään polttoaineen 

kapselointiin. Ydinjätelaitoksen tulee täyttää ohjeessa (STUK 2009) esitetyt turvalli-

suusvaatimukset. Ydinjätelaitoksen käytöstä ei saa aiheutua työntekijöiden tai väestön 

terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja, eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle.  

 

Säädösten mukaan odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä tarkoitetaan käyttövaiheen ai-

kaista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa, joka sattuu varsin todennäköisesti laitok-

sen käyttöaikana (keskimäärin vähintään kerran sadan käyttövuoden aikana). Oletetut 

onnettomuudet luokitellaan kahteen luokkaan siten, että luokan 1 onnettomuuksien to-

dennäköisyys on suurempi ja luokan 2 onnettomuuksien todennäköisyys pienempi kuin 

kerran tuhannessa vuodessa (STUK 2009).  

 

Ydinjätelaitos ja sen käyttö tulee suunnitella siten, että: 

1)  laitoksen käytön ollessa häiriötöntä, radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön 

jäävät merkityksettömän pieniksi, eikä väestön eniten altistuvan henkilön keskimää-

räinen vuosiannos ylitä arvoa 0,01 mSv; 

 

2)  odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena väestön eniten altistuville yksi-

löille aiheutuva efektiivinen vuosiannos ei ylitä arvoa 0,1 millisievertiä (mSv); sekä 

 

3)  oletetun onnettomuuden seurauksena väestön eniten altistuville yksilöille aiheutuva 

efektiivinen vuosiannos ei ylitä  

 

a) arvoa 1 mSv luokan 1 oletetun onnettomuuden sattuessa 

 

b) arvoa 5 mSv luokan 2 oletetun onnettomuuden sattuessa. 

 

Tässä  kaikki onnettomuudet oletetaan luokkaan 1 kuuluviksi. Pitkäai-

kaisturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ei tarkastella tässä yhteydessä. 
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5.1.2  Käytönaikaiset annokset ydinjätelaitoksella ja loppusijoitustiloissa  

Polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle vesitäytteisessä kuljetussäiliössä, josta se siir-

retään käsittelykammion kuivausyksikköön kuivattavaksi, josta se palautetaan käsittely-

kammioon ja sieltä edelleen loppusijoituskapseliin. Kapseli siirretään hissillä alas lop-

pusijoitustilaan, jossa siirtoajoneuvo kuljettaa kapselin loppusijoitusluolassa sijaitsevaan 

reikään (Kukkola, T., 2008). Varsinainen polttoaineen siirtely kuljetussäiliöstä loppusi-

joituskapseliin tapahtuu käsittelykammiossa ja on automatisoitu siten, että työntekijät 

eivät joudu alttiiksi normaalista poikkeaville säteilyannoksille. Aktiivisen alueen huo-

netilat on yhdistetty valvotun alueen ilmastointiin, joka on yhdistetty ilmastointipiip-

puun.  

Ydinjätelaitoksen työntekijöiden annoslaskenta perustuu raportissa (Kukkola, 2008) 

esitettyihin tehtävä- ja työntekijäkohtaisiin työskentelyaikoihin ja Olkiluodossa vuonna 

2003 tehtyihin ulkoisen säteilyannoksen mittauksiin siirrettäessä käytettyä polttoainetta 

KPA-varastoon. Ydinjätelaitoksella prosessin ohjaus tapahtuu pääasiassa valvomoista, 

jotka sijaitsevat alueella, jossa ulkoinen annosnopeus on pienempi kuin 0,0025 mSv/h. 

Kuljetussäiliötä ydinjätelaitokselle vastaanotettaessa joudutaan kuitenkin työskentele-

mään säiliön lähistöllä. Kuljetussäiliön pinnalla sallitaan korkeintaan annostaso 2 mSv/h 

ja yhden metrin päässä 0,1 mSv/h. Lisäksi loppusijoitustilassa siirtoajoneuvon kuljetta-

jan annosnopeustason enimmäisarvo on suunnitteluperusteiden mukaan 0,025 mSv/h. 

Normaalikäytössä työntekijöiden altistus on ulkoista säteilyä ja säteilyannos on altistus-

ajan ja ulkoisen annosnopeuden tulo. 

5.1.3  Leviämislaskelmat 

Leviämis- ja annoslaskut on suoritettu ARANO-tietokoneohjelmalla (Savolainen ja 

Vuori 1977). ARANO-mallissa päästön ilmassa leviämisen laskenta perustuu dif-

fuusiomallin soveltamiseen ns. Kz-teorialla, jossa vertikaali dispersio sekä kuivalas-

keuman vaikutus pilven kulumiseen otetaan tarkemmin huomioon kuin perinteisissä 

normaalijakautumaa soveltavissa malleissa (Ilvonen 1994). VTT on osallistunut 

ARANO-ohjelmalla kansainväliseen koodivertailuun kahdesti (OECD/NEA 1984, 

OECD/NEA 1994). Mallikohtaiset eroavuudet huomioon ottaen ARANO-ohjelman 

todettiin laskevan vertailukelpoisia tuloksia muihin koodeihin verrattuna (Rossi 1994).   

YVL-ohjeessa 7.3 (STUK 1997, s. 4-5) esitetään menettely erilaisten leviämistilantei-

den käsittelystä annoslaskelmia suoritettaessa sekä tulosten esittämistavasta. Tässä on 

laskettu annos kaikissa erilaisissa leviämistilanteissa, joihin liittyy tietty todennäköi-

syys. Leviämisaineistona on käytetty Olkiluodossa vuosina 2005 - 2007 20 metrin kor-

keudelta mitattua leviämistietoa, joka on jaettu leviämissuuntiin 30-asteen sektoreissa, 

stabiiliusluokkiin, tuulennopeusluokkiin ja sateen esiintymiseen. Päästökorkeudeksi on 

oletettu 20 metriä, joka vastaa ilmastointipiipun alustavaa korkeutta. Loppusijoituspaik-

ka sijaitsee hieman sisämaahan päin ydinvoimalaitospaikkaan nähden, joten tässä käy-

tetty leviämisaineisto voi hieman poiketa loppusijoituspaikalla vallitsevasta leviämis-

olosuhteista.  

Kun useissa eri leviämistilanteissa, joiden esiintymistaajuus tunnetaan mittausaineiston 

pohjalta, aiheutuvat säteilyannokset järjestetään suuruusjärjestykseen, voidaan poimia 

YVL-ohjeessa 7.3 mainittua yläfraktiilia 99,5 % vastaava annosarvo. Tämä tarkoittaa, 
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että tätä annosta suurempia arvoja voi esiintyä vain 0,5 %:n todennäköisyydellä. Toisin 

sanoen tässä esitettävät tulokset eivät ole maksimiarvoja, vaan niitä hyvin lähellä olevia 

jonkin verran niitä pienempiä arvoja. 

5.1.4 Annoslaskelmat 

Ihmisen säteilyannos koostuu neljästä altistusreitistä: suora ulkoinen säteily pilvestä, 

suora ulkoinen säteily laskeumasta ja sisäinen altistus hengitetystä tai ravinnon kautta 

saadusta radioaktiivisesta materiaalista. Ilmaan uudelleen pölyävän kuivan aineksen 

aiheuttamaa hengitysannosta ei ole käsitelty, koska kyseisen altistusreitin merkitys kat-

sotaan yleensä vähäiseksi suomalaisissa olosuhteissa aluskasvillisuudesta ja vuodenai-

kavaihteluista johtuen. Kohdissa 1 - 4 esitetään altistusreitteihin liittyviä laskentapara-

metrien valintoja. 

1) Päästöpilvestä tuleva säteily: 

Henkilöiden suojauskertoimen arvona käytetään lukua 0,5, joka tarkoittaa, että 50 % 

täysin suojaamattoman henkilön saamasta annoksesta otetaan huomioon, koska ihminen 

ei ole aina ulkona. Annos saadaan pilven ohikulun aikana. Maaeliöstön annoksia lasket-

taessa ei oleteta mitään suojausta. 

2) Laskeumasta tuleva ulkoinen säteily: 

Suojauskerroin eli todellisen annoksen suhde täysin suojaamattomasti saatavaan annok-

seen on kaikissa henkilöannosten tapauksissa 0,3. Laskentaperuste on seuraava: Olete-

taan ydinjätelaitoksen ympäristössä vallitsevan seuraavat suojauskertoimet ulkoiselle 

laskeumasta tulevalle säteilylle 

 - ulkona    0,7 

 - pientalossa   0,4 

 - 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 kokonaiskestoaikoina tarkastellaan 1 ja 50 vuotta. 

3) Hengityksen kautta tuleva sisäinen säteilyannos: 

Suojauskerroin on 1 eli ei oleteta lainkaan suojausta. Hengitysnopeudeksi oletetaan jon-

kin verran keskimääräistä vuorokautista tasoa suurempi arvo. Sisäisen altistuksen integ-

rointiaikana käytetään joko yhtä vuotta tai 50 vuotta. 
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4)  Ravintoaineannokset: 

Maataloustuotteista aiheutuvat annokset on laskettu ARANO-ohjelmaan sisältyvällä 

AGRID-mallilla (Kakko ja muut 1984). Mallissa ravintoaineannos riippuu vuoden-

ajasta, jolloin päästö tapahtuu. Jos radioaktiivinen laskeuma tapahtuu talvella, kulkeutu-

vat radioaktiiviset nuklidit ravintoketjun kautta ihmiseen vasta seuraavan kasvukauden 

aikana juurien välityksellä. Jos sen sijaan radioaktiivinen laskeuma tapahtuu kesällä, 

niin osa laskeutuvista radionuklideista jää kasvien pinnoille ja osa joutuu maahan. Kas-

vien päälle tuleva laskeuma aiheuttaa sen, että huomattavan suuri määrä radionuklideja 

voi kulkeutua lyhyessä ajassa eri ravintoaineiden mukana ihmiseen. Edellä esitetyn 

vuoksi laskeuma kasvukaudella voi aiheuttaa moninkertaisen annoksen ravintoteitä pit-

kin verrattuna kasvukauden ulkopuolella tulevan samansuuruisen laskeuman aiheutta-

maan annokseen. 

Ravintoaineita oletetaan käytettävän ravinnoksi joko yhden tai 50 vuoden ajan. Kum-

mastakin altistuksesta lasketaan efektiivinen 50 vuoden kuluessa kertyvä annos. Yhden 

vuoden aikana nautituista ravintoaineista yhden vuoden kuluessa kertyvää annosta ei 

siis ole erikseen laskettu. Esim. kesiumin yhden vuoden annostekijä (Sv/Bq) on noin 90 

% 50 vuoden tekijästä ja strontiumilla luku on noin 75 %. Kriittisen henkilön vuosittain 

käyttämille ravintoaineille on käytetty seuraavia konservatiivisia arvoja: lehmän maito 

1000 kg, naudanliha 50 kg, vihannekset 60 kg, vilja 250 kg ja juurekset 100 kg. 

AGRID-mallissa maanviljelystuotteiden kasvukauden pituudeksi oletetaan 60 vrk ja 

nautojen laidunkauden pituudeksi 100 vrk. 

5)  Maaekosysteemi 

Maaekosysteemissä tarkastellaan tässä eläin- ja kasvikuntaan kohdistuvasta altistuksesta 

aiheutuvia annosnopeuksia. Tässä tarkastelussa rajoitutaan yksinkertaisesti vain maan 

ekosysteemiin ja pahimpaan onnettomuustilanteeseen, eikä makean veden tai meriveden 

ekosysteemiä käsitellä. Loppusijoituslaitokseen liittyvistä ekosysteemitarkasteluista on 

laajempi kuvaus lähteessä (Smith ja Robinson 2006). 

Annosnopeuksien laskenta perustuu lähteessä (D-Erica 2007) esitettyihin menetelmiin. 

Menetelmä jakaantuu periaatteessa kolmeen tasoon: 

1. Konservatiivisin oletuksin ja tiedoin lasketaan annosnopeus kaikille referenssi-

lajeille. Jos kaikkien lajien krooninen annosnopeus jää alle 10 Gy/h, ei altis-

tuksesta todennäköisesti aiheudu haittaa lajistolle ja tarkastelu voidaan lopettaa 

tähän. Tässä kohdassa voidaan myös soveltaa annosnopeusrajasta laskettua pi-

toisuusrajaa. 

2. Annosnopeuslaskenta vähemmän konservatiivisin oletuksin ja tiedoin, oletus-

parametreja muuttaen ja valitsemalla tyypilliset referenssiorganismit. Tällöin 

annosnopeuden voidaan todeta joko olevan merkityksetön, aiheuttavan mahdol-

lista tarvetta lisätarkasteluun tai jopa todennäköistä lisätarkastelutarvetta tasolla 

2 tai tasolla 3. Viimemainitussa voidaan käyttää apuna FREDERICA-

(annosnopeus-vaikutus)tietokantaa, joka on integroitu ERICA-työkaluun.  
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3. Tason 3 tarkastelu vaatii monipuolisempaa ja yksityiskohtaisempaa tarkastelua. 

Tässä voidaan käsitellä mm. biologisia ja ekologisia tekijöitä ja vaikutuksia. 

Tässä  on rajoituttu tason 1 menetelmään, johon on liitetty organismikoh-

taista annosnopeus-vaikutusarviointia sekä laskentatilanteen muuta arviointia. Ensin 

lasketaan annosnopeutta referenssiorganismeille nuklidikohtaisen ilmapitoisuuden ja 

laskeuman perusteella pahimmassa onnettomuuspäästössä. Ilmapitoisuus ja laskeuma on 

otettu 99,5 %:n tasolta. Saatuja annosnopeuksia verrataan referenssiannosnopeuteen 10 

Gy/h ja, mikäli se ylittyy, arvioidaan annosnopeutta mahdollisesti lieventäviä seikkoja. 

5.2  Normaalikäyttö 

Normaalikäytössä annosta voi aiheutua suoraan laitoshenkilökunnalle kuljetussäiliön 

vastaanotosta ja työskentelystä mahdollisissa kontaminoituneissa tiloissa tai ympäristön 

väestölle oletetun vuosipäästön seurauksena. Päästötilanteissa on käsitelty vain suurim-

man päästön aiheuttavaa polttoainetyyppiä. 

5.2.1  Normaalikäytöstä aiheutuva vuosiannos laitoshenkilökunnalle    

Kuljetussäiliön vastaanotossa esiintyvää annosnopeutta voidaan arvioida eräiden 

TVO:lla vuonna 2003 suoritettujen mittausten avulla. Tällöin annosnopeuksia mitattiin 

käytetyn BWR-polttoaineen KPA-varastoon siirron yhteydessä. Kuljetussäiliön rinnalla 

sen keskikohdalla metrin etäisyydellä saatiin suurimmaksi kokonaisannosnopeudeksi 

(gamma + neutronisäteily) 0,06 mSv/h ja päädyissä 0,02 mSv/h. Annosnopeus vähenee 

voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Voidaan myös olettaa, että kuljetussäiliön vastaan-

otossa työskennellään keskimäärin kauempana kuin alle metrin etäisyydellä. Valitaan 

tämän perusteella arvoksi 0,03 mSv/h. 

Toinen hieman pienempi arvio kuljetussäiliön ympäristössä esiintyvästä annosnopeu-

desta saadaan samaisen TVO:n kuljetussäiliön siirtotyön kokonaisannoksen ja henkilö-

työmäärän avulla. Siirtotyön kokonaisannos oli 0,138 mmanSv ja työmäärä 64 mth, 

josta annosnopeudeksi saadaan 0,002 mSv/h. Tämä on kertaluokkaa pienempi arvio 

annosnopeudelle kuin edellä esitetty.  

Loviisan polttoainetta kuljetettiin Neuvostoliittoon vielä 1990-luvulla. Noista kuljetuk-

sista on mittaustuloksia, joiden mukaan annosnopeudet kuljetussäiliön lähellä jäivät 

hieman pienemmiksi kuin edellä esitetyt TVO:n lukuarvot. 

Näissä edellä esitetyissä kahden eri laitoksen polttoaineen siirtoihin liittyvissä mittaus-

tuloksissa polttoaineen jäähtymisaika oli suhteellisen lyhyt, TVO:n osalta 3…4 ja Lo-

viisan osalta 5,5 vuotta. Voidaan karkeasti arvioida, että käytetyn polttoaineen säteily-

teho vähenee vuodessa noin sadasosaan ja 40 vuodessa tuhannesosaan. Siten voidaan 

arvioida, että polttoaineen jäähtyminen 4…5 vuodesta 20 vuoteen mennessä alentaa sen 

säteilyä vielä tekijällä 2, joten edellä esitetyt lukuarvot voidaan jakaa kahdella (YJT 

1982). Taulukossa 5.1 käytetään arvoaluetta 0,015…0,001 mSv/h.  

Jos annosnopeus on enintään 0,0025 mSv/h, on kyseessä säteilysuojelullisesti valvo-

maton alue, jolla oleskelua ei tarvitse rajoittaa. Ydinjätelaitoksen säteilysuojausten mi-

toitusperusteena on saavuttaa selvästi alle 0,0025 mSv/h annostaso (Ranta-aho 2008). 
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Oletetaan kapseloitavan 40 kapselia vuodessa (Kirkkomäki ja muut 2005). Yhteen kap-

seliin mahtuu 12 nippua BWR ja VVER 440 -tyyppistä polttoainetta. Sen sijaan 

PWR:lle suunniteltuun loppusijoituskapseliin mahtuu vain 4 polttoainenippua. 

- TVO:n BWR-polttoaineella tämä tarkoittaa 10 kuljetussäiliön purkamista, koska yh-

teen säiliöön oletetaan mahtuvan 48 nippua 

- Loviisan VVER 440 -polttoaineella tämä tarkoittaa 6 kuljetussäiliön purkamista, koska 

yhteen säiliöön oletetaan mahtuvan 84 nippua 

- PWR-polttoaineen kuljetussäiliön kapasiteetti ei ole tiedossa 

Oletetaan, että ydinjätelaitos ottaa vastaan BWR-tyyppistä polttoainetta, jolloin aiheu-

tuisi seuraavat annokset: 

1) Kuljetussäiliön vastaanotto: 10 säiliötä · 0,215…0,0137 mSv/säiliö = 2,15…0,137 

mmanSv 

2) Käsittelykammio + käsittely kapselointivarastossa + loppusijoitus: 

Koska toimitaan paljon valvomoista käsin, oletetaan annos sadasosaksi kohdan 1 ar-

vosta; 0,0215…0,00137 mmanSv. 

3) Määräaikaishuollot + kunnossapito + siivous:  

Koska toimitaan valvotulla alueella, jossa voi esiintyä pintakontaminaatiota pitemmän 

ajan kuluessa, oletetaan annos kymmenesosaksi kohdan 1 arvosta; 0,215…0,0137 

mmanSv. 

Näin laitoshenkilöstölle kertyisi annosta yhteensä 0,2-2 mmanSv / vuosi. Todettakoon, 

että Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla laitoshenkilökunta saa vuosittain 1000-

2000 mmanSv annoksen.  

 

Taulukossa 5.1 on esitetty ydinjätelaitoksella arvioituja työskentelyaikoja (Kukkola 

2009) ja annosnopeusarvioita työvaiheittain. 
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Taulukko 5.1. Normaalikäytöstä aiheutuvat säteilyannokset ydinjätelaitoksen työnteki-

jöille. 

Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika Annosnopeus Annos 

  minuuttia mSv/h mmanSv 

Polttoaineen vastaanotto     

Sääsuojan huuhtelu ja avaus 2 30 0,015…0,001 0,015…0,001 

Säteilytaso- ja pintakontaminaatio-

mittaus 

1 20 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Kuljetussäiliön iskunvaimentimien 

irrotus 

2 20 0,015…0,001 0,01…0,0006 

Kuljetussäiliön kiinnityksen irrotus 2 10 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Nostotyökalujen kiinnitys kuljetussäi-

liöön 

2 10 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Kuljetussäiliön kääntö pystyasentoon 1 10 0,015…0,001 0,0025…0,00015 

Kuljetussäiliön nosto kuljetuskäytä-

vään  

1 10 0,015…0,001 0,0025…0,00015 

Kuljetussäiliön nosto säiliön siirto-

käytävään 

1 10 0,015…0,001 0,0025…0,00015 

Kuljetussäiliön ulkopinnan pesu (tar-

vittaessa) 

2 20 0,015…0,001 0,01…0,0006 

Kuljetussäiliön näytteenottoyhteiden 

kytkentä 

2 20 0,015…0,001 0,01…0,0006 

Kuljetussäiliön kaasutilasta näyt-

teenotto ja paineentasaus 

1 10 0,015…0,001 0,0025…0,00015 

Kuljetussäiliön ulomman suojakan-

nen pulttien avaus ja kannen poisto 

2 20 0,015…0,001 0,01…0,0006 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen 

pulttien irrotus 

2 60 0,015…0,001 0,03…0,002 

Kuljetussäiliön nosto käsittelykam-

mion telakointiasemaan ja kuljetus-

säiliön telakointi 

1 30 0,015…0,001 0,0075…0,0005 

Kuljetussäiliön irrotus käsittelykam-

mion telakointiasemasta 

1 30 0,015…0,001 0,0075…0,0005 

Säteilysuojakannen kontaminaatio-

mittaus 

1 20 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Säteilysuojakannen dekontaminointi 

(tarvittaessa) 

1 20 0,015…0,001 0,005…0,0003 
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Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika Annosnopeus Annos 

  minuuttia mSv/h mmanSv 

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen 

pulttien asennus ja kiristys 

2 60 0,015…0,001 0,03…0,002 

Kuljetussäiliön ulomman suojakan-

nen asennus ja pulttien kiristys 

2 20 0,015…0,001 0,01…0,0006 

Kuljetussäiliön nosto vastaanottoti-

laan 

1 20 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Kuljetussäiliön nosto kuljetusalustalle 1 20 0,015…0,001 0,005…0,0003 

Kuljetussäiliön ja iskunvaimentimien 

kiinnitys 

2 30 0,015…0,001 0,015…0,001 

Sääsuojan kiinnitys 2 30 0,015…0,001 0,015…0,001 

    Σ= 

0,215…0,0137 

Käsittelykammiossa tehtävät työt    Annokset hyvin 

pieniä 

Telakointiaseman suojakannen avaus 1 10  0,0025  

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen 

avaus 

1 20  0,0025  

Suojakannen nosto säteilysuojakan-

nen päälle 

1 10  0,0025  

Polttoainenippujen nosto kuljetussäi-

liöstä kuivaus-              järjestelmän 

säiliöön (10 min per nippu, 12 nip-

pua) 

1 120  0,0025  

Suojakannen nosto pois kuljetussäili-

ön säteilysuojakannen päältä 

1 10  0,0025  

Kuljetussäiliön säteilysuojakannen 

asennus paikoilleen 

1 20  0,0025  

Telakointiaseman suojakannen sul-

keminen 

1 10  0,0025  

Kuivaussäiliön sulkeminen 1 10  0,0025  

Polttoainenippujen kuivaus   300   

Loppusijoituskapselin telakointi kä-

sittelykammioon 

1 20  0,0025  

Kapselin telakointiaseman erotuskan-

nen avaus 

1 10  0,0025  
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Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika Annosnopeus Annos 

  minuuttia mSv/h mmanSv 

Kaasunvaihtokuvun asennus kapselin 

päälle 

1 10  0,0025  

Kapselin sisäkannen avaus ja kaasun-

vaihtokuvun poisto 

1 20  0,0025  

Suojakauluksen asennus kapselin 

päälle 

1 10  0,0025  

Kuivaussäiliön kannen avaus 1 10  0,0025  

Polttoainenippujen siirto kuivaussäi-

liöstä kapseliin 

1 120  0,0025  

Mahdollisen crudin pyyhintä suoja-

kauluksesta kapseliin  

    

Suojakauluksen poisto 1 10  0,0025  

Kaasunvaihtokuvun asennus telakoin-

tiasemaan 

1 10  0,0025  

Loppusijoituskapselin kaasuatmo-

sfäärin vaihto 

1 30  0,0025  

Loppusijoituskapselin sisäkannen 

kiinnitys 

1 30  0,0025  

Sisäkapselin tiiveyden tarkastus 1 30  0,0025  

Kaasunvaihtokuvun poisto 1 10  0,0025  

Kapselin sisäkannen tarkastus ja 

mahdollinen imurointi 

1 30  0,0025  

Kapselin telakointiaseman erotuskan-

nen kiinnitys 

1 10  0,0025  

Kapselin irrotus käsittelykammion te-

lakoinnista 

1 20  0,0025  

Pyyhkäisynäyte ja mahd. puhdistus 1 10  0,0025  

Kuparikannen hitsaus, tarkastuk-

set ja varastointi 

   Annokset hyvin 

pieniä 

Loppusijoituskapselin siirto hit-

sausasemaan 
1 20  0,0025  

Kuparikannen asennus kapselin siirto-

vaunun telineen päälle 
1 20  0,0025  

Kapselin telakointi hitsauskammioon 
1 20  0,0025  
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Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika Annosnopeus Annos 

  minuuttia mSv/h mmanSv 

Kuparikannen hitsaus elektronisuihku-

hitsauslaitteella 
1 60  0,0025  

Kapselin irrotus hitsauskammion tela-

koinnista 
1 20  0,0025  

Kapselin hitsisauman koneistus kapse-

lin siirtokäytävässä 
1 30  0,0025  

Kapselin telakointi tarkastuskammioon 
1 20  0,0025  

Kapselin kannen hitsin ultraäänitarkas-

tus 
1 30  0,0025  

Kapselin kannen hitsin pyörrevirtatar-

kastus 
1 30  0,0025  

Kapselin kannen hitsin röntgentarkas-

tus 
1 30  0,0025  

Kapselin irrotus tarkastusasemasta 
1 20  0,0025  

Kapselin siirto puhdistusasemaan 
1 20  0,0025  

Kapselin pesu puhdistusasemassa 
1 10  0,0025  

Kapselin siirto puskurivarastoon 
1 20  0,0025  

Kapselin siirto loppusijoitustilaan 

ja loppusijoitus 

   Annokset hyvin 

pieniä 

Kapselin siirto puskurivarastosta 

kapselihissiin 

1 20  0,0025  

Kapselin ajo kapselihissillä loppusi-

joitustasolle 

1 10  0,0025  

Kapselin ajo vihivaunulla kapselihis-

sistä ulos 

1 10  0,0025  

Kapselin nosto kapselin siirtoajoneu-

voon 

1 20  0,0025  

Kapselin ajo siirtoajoneuvolla loppu-

sijoitustunneliin 

1 20  0,0025  

Kapselin siirtoajoneuvon asemointi 

loppusijoitusreiän kohdalle 

1 20  0,0025  

Kapselin asennus loppusijoitus-

reikään 

1 30  0,0025  
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Tila ja työvaiheet Tekijät Työaika Annosnopeus Annos 

  minuuttia mSv/h mmanSv 

Bentoniittilohkojen asennus kapselin 

päälle 

1 10  0,0025  

Määräaikaishuollot, kunnossapito 

ja siivous 

   Annokset hyvin 

pieniä 

Huollot (per viikko) 2 300  0,0025  

Kunnossapito (per viikko) 1 300  0,0025  

Siivous (per viikko) 2 300  0,0025  

 

 

5.2.2  Normaalikäytöstä aiheutuvat annokset ympäristössä    

Taulukon 4.9 perusteella suurin normaalikäytössä aiheutuva päästö tapahtuisi Olki-

luodon BWR-tyyppisestä polttoaineesta. Taulukossa 5.2 on esitetty tästä päästöstä ym-

päristössä 200 metrin etäisyydellä ydinjätelaitoksesta laskettuja yksilöannoksia olete-

tulle kriittisen ryhmän edustajalle.  

 

Taulukko 5.2. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos 200 metrin etäisyydellä 

ydinjätelaitoksen yhden vuoden päästöistä ilmakehään  normaalikäytössä TVO:n BWR- 

polttoaineelle. Annos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta sekä si-

säisen altistuksen hengityksen ja ravintoaineiden (lehmän maito, naudanliha, vihannek-

set, vilja ja juurekset) kautta. Annos on suurempi korkeintaan 0,5 %:n todennäköisyy-

dellä. 

Altistusaika Yksilöannos[Sv]                                            

1 vuosi 0,4·10
-6

 

50 vuotta 0,6·10
-6

 

 

 

Taulukon 5.2 mukaan yksilöannos jää alle 1 mikrosievertin, kun ohjeluonnosten STUK 

YVL E.3 ja E.5 normaalikäytön keskimääräisen annoksen raja-arvo on 0,01 mSv (10 

µSv).  Muilla polttoainetyypeillä ympäristössä esiintyvät annokset jäävät pienemmiksi, 

koska päästöt ovat pienempiä. 

 

C-14, Kr-85, I-129 ja H-3 ovat ominaisuuksiltaan laajemmin leviäviä ja vaikuttavia 

nuklideja ja koska niiden merkitys lähialueen annoksessa jää pieneksi, on niiden globaa-

lia merkitystä tarkasteltu erikseen. Näiden pitkäikäisten nuklidien merkitys voi kasvaa 

pitkän ajan globaalin väestöannoksen yhteydessä. Yhdistyneiden kansakuntien ionisoi-
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van säteilyn vaikutuksia arvioiva tiedekomitea (UNSCEAR 1993) esittää raportissaan 

laskentamenetelmiä nuklidien H-3, Kr-85, I-129 ja C-14 (puoliintumisajat 12, 11, 

1,6·10
7
 ja 5730 vuotta) aiheuttamien säteilyannosten laskemiseksi. Esimerkiksi nuklidia 

C-14 on vielä 10 000 vuoden jälkeen 30 % alkuperäisestä määrästä jäljellä. Vapautues-

saan ilmakehään nämä nuklidit leviävät kaikkialle maapallolle altistaen väestöä ulkoisen 

säteilyn (Kr-85), hengityksen (H-3, I-129 ja C-14) ja ravinnon (H-3, I-129 ja C-14) väli-

tyksellä. UNSCEAR ilmoittaa annosmuunnoskertoimet olettamalla leviämisen koko 

maapallolle ja käyttäen annoksen kertymäaikana 10 000 vuotta.  

Ottamalla huomioon UNSCEAR:in käyttämät väestömäärät ja väestöannoksen muun-

noskertoimet päästöyksikköä kohti, saadaan taulukossa 5.3 esitetyt annostekijät. Olet-

tamalla päästöiksi suurimmat taulukon 4.9 päästöarviot saadaan seuraavat annosarviot: 

 

 

Taulukko 5.3. Maapallon laajuinen keskimääräinen yksilöannos 10 000 vuoden kerty-

mäajalla eräistä pitkäikäisnuklidien päästöistä ydinjätelaitoksen normaalikäytön aika-

na. 

 

 

 

Taulukon 5.3 mukaan pitkäikäisten nuklidien aiheuttamat keskimääräiset yksilöannok-

set jäävät pieniksi. 

 

5.3 Käyttöhäiriöt ja laiteviat 
 
Ympäristön väestölle voi aiheutua annosta käyttöhäiriöistä ja laitevioista arvioitujen 

päästöjen seurauksena.  Myös käyttöhenkilökunta voi altistua säteilylle ydinjätelaitok-

sen sisätiloissa tapahtuneen käyttöhäiriön tai laitevian seurauksena, mutta näitä tapauk-

sia ei tarkastella tässä yhteydessä. 

Taulukon 4.10 perusteella voidaan todeta, että suurin päästö aiheutuu toimintavirheestä 

T2, kun polttoaineena on Olkiluodon PWR-tyyppi. Päästö vastaa myös laitevian L3 

päästöä. Taulukossa 5.4 on esitetty toimintavirheen T2 päästön aiheuttamat annokset 

kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 metrin etäisyydellä. Annoksen ylittymis-

todennäköisyys on korkeintaan 0,5 %. 
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Taulukko 5.4. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos 200 metrin etäisyydellä 

ydinjätelaitoksen toimintavirheestä T2 ja laiteviasta L3 johtuvista päästöistä Olki-

luodon PWR-polttoaineella. Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja 

laskeumasta sekä sisäisen altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika ulkoiselle sätei-

lylle tai hengityksen kautta saatavalle sisäiselle annokselle on joko 1 tai 50 vuotta. An-

nostekijät ovat vastaavasti joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät lehmän 

maidon, naudanlihan, vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko 1 tai 50 

vuotta, mutta annostekijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden kertymisai-

kaa. 

 

 Yksilöannos[Sv]                                            

 Ei-ravinto                                            Ravinto 

1 vuosi 0,065·10
-6

 1,5·10
-6

 

50 vuotta 0,85·10
-6

 1,7·10
-6

 

 

 

Ensimmäisen vuoden kuluessa aiheutuu maataloustuotteiden nautinnasta suurimmillaan 

1,5 Sv:n annos. Ulkoisen laskeumasta tulevan säteilyn merkitys kasvaa, mikäli tarkas-

tellaan 50 vuoden altistusaikaa, jolloin kokonaisannos kasvaa arvoon 2,6 Sv. Tämä on 

selvästi pienempi kuin häiriötilanteita koskeva annosraja 0,1 mSv (100 Sv) vuotta 

kohden. 

  

5.4 Onnettomuudet 
 
Käyttöhenkilökunta voi altistua suoralle ulkoiselle säteilylle ydinjätelaitoksen sisäti-

loissa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena tai ympäristön väestölle voi aiheutua 

annosta arvioitujen päästöjen seurauksena.   

Taulukon 4.11 perusteella voidaan todeta, että suurin päästö aiheutuu onnettomuudesta 

O3, kun polttoaineena on Olkiluodon PWR-tyyppi. Taulukossa 5.5 on esitetty onnetto-

muuden O3 päästön aiheuttamat annokset kriittiseen ryhmään kuuluvalle henkilölle 200 

metrin etäisyydellä. Annoksen ylittymistodennäköisyys on korkeintaan 0,5 %. 
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Taulukko 5.5. Kriittiseen ryhmään kuuluvan henkilön annos 200 metrin etäisyydellä 

ydinjätelaitoksen onnettomuudesta O3 johtuvasta päästöstä Olkiluodon PWR-polttoai-

neella. Ei-ravintoannos sisältää ulkoisen säteilyn päästöpilvestä ja laskeumasta sekä 

sisäisen altistuksen hengityksen kautta. Altistusaika ulkoiselle säteilylle tai hengityksen 

kautta saatavalle sisäiselle annokselle on joko 1 tai 50 vuotta. Annostekijät ovat vastaa-

vasti joko 1 tai 50 vuoden ajalle. Ravintoaineet sisältävät lehmän maidon, naudanlihan, 

vihannekset, viljan ja juurekset. Ravintoa nautitaan joko 1 tai 50 vuotta, mutta annoste-

kijät vastaavat kummassakin tapauksessa 50 vuoden kertymisaikaa. 

 

 Yksilöannos[Sv]                                            

 Ei-ravinto                                            Ravinto 

1 vuosi 0,65·10
-6

 15·10
-6

 

50 vuotta 8,5·10
-6

 16·10
-6

 

 

 

Ensimmäisen vuoden kuluessa aiheutuu maataloustuotteiden nautinnasta suurimmillaan 

15 Sv:n annos. Ulkoisen laskeumasta tulevan säteilyn merkitys kasvaa, mikäli tarkas-

tellaan 50 vuoden altistusaikaa, jolloin kokonaisannos kasvaa arvoon 0,025 mSv. Tämä 

on selvästi pienempi kuin oletettuja onnettomuustilanteita koskeva annosraja  

1 mSv (1000 Sv) vuotta kohden. 

 
5.4.1 Maaekosysteemin tarkastelu 

 
Maaekosysteemissä oleville organismeille laskettiin annosnopeuksia viitteessä (D-Erica 

2007) esitettyjä menetelmiä soveltaen. Nuklidia Kr-85 ei käsitelty, koska ERICA:ssa ei 

ole sille määriteltyä dataa. Osoittautui, että onnettomuuspäästöissä altistusnopeutta do-

minoi isotoopin H-3 päästö. Koska sen päästö on suurimmillaan tapauksessa O5, valit-

tiin se tähän käsiteltäväksi tapaukseksi. Taulukossa 5.6 on esitetty laskentatulokset ole-

tetulla 200 metrin etäisyydellä laitoksesta. Etäisyytenä on käytetty samaa arvoa kuin 

ihmisille, joka on valittu konservatiivisesti arvioimalla, että matalan päästökorkeuden 

takia suurimmat annokset esiintyisivät tällä etäisyydellä. 
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Taulukko 5.6. Maan ekosysteemissä aiheutuvat annosnopeudet 200 metrin päässä eri 

organismeille Olkiluodon BWR-tyypin polttoaineesta päästöstä O5. Oikeanpuoleisessa 

sarakkeessa on esitetty annosnopeus – vaikutus –arvioita ERICA:n FREDERICA-tieto-

kannan perusteella. Tiedot FREDERICA-tietokannasta poimittu maaliskuussa 2009. 

 

Laji Annosnopeus 

[ Gy/h]                                              

Annosnopeus – Vaikutus 

Sammakko 102 Ei tietoa 

Lintu/linnunmuna 102/100 
30 µGy/h ei merkittäviä vaikutuksia lisäänty-

miseen;  

10 µGy/h yksittäisessä tutkimuksessa loisten 

määrä kasvanut 

Hajottajaselkärangaton 97 ei tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia edes 

41,55 µGy/h 

Lentävä hyönteinen 94 ainoa tutkimus 2 µGy/h, muutoin puuttuu da-

taa – ei vaikutuksia, ensimmäiset raportoidut 

vaikutukset luokassa >900 µGy/h 

Etanat 97 ei tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia  

17 µGy/h, ensimmäiset raportoidut vaikutukset 

125 µGy/h 

Kasvit 98 havaintoja lehvästön lukumäärän ja värin muu-

toksista sekä mutaatioiden määrässä jo 4 

µGy/h, vastannee mitä kuiva kesä tai tavan-

omaiset kasvitaudit voivat saada aikaan 

Jäkälät ja sammalet 98 16 µGy/h ei tilastollisesti merkittäviä vaiku-

tuksia, muutoin ei käytännössä dataa 

Nisäkkäät 102 saukoilla elopaino ja lajitiheys pienempää  

10 µGy/h kohdalla, hiirille taas ei vaikutusta - 

16 µGy/h kohdalla hiirien elinikä pitenee kol-

manneksen – 42 µGy/h myyrän ääreisveren-

kierrossa solumäärällistä heikkenemistä – 70 

µGy/h koirien elinikä lyhenee, 80 µGy/h myy-

rillä elämänlaadussa heikkenemistä; vaikutus 

riippuu paljon lajista; lisäksi nisäkkäiden revii-

ri yleensä laaja ja liikkumiskyky hyvä 

Matelijat 102 ei tietoja 

Maaperän hajottajaor-

ganismi (mato) 

100 28 ja 42 µGy/h tutkittu maasiiroilla, ei tilastol-

lisesti merkittäviä vaikutuksia, 50-100 µGy/h 

ei tutkimuksia, 109 µGy/h maaeläimistössä ha-

vaittu hidastunutta palautumista stressitilan-

teesta 

 

 

Taulukon 5.6 perusteella voidaan todeta, että 10 µGy/h annosnopeus ylittyy kaikilla 

eliölajeilla. Lasketut annosnopeudet voisivat aiheuttaa useilla tarkastelluilla organis-

meilla vaikutuksia. Päästön kesto on tässä kuitenkin puoli tuntia ja koska altistus koos-

tuu ilmassa olevasta pitoisuudesta, ei altistus ole erityisen kroonista, mihin taulukon 5.6 

annosnopeus-vaikutus taas oleellisesti perustuu. Voidaan karkeasti arvioida, että ilma-

pitoisuus laskee kertaluokan siirryttäessä 0,2 kilometristä yhden kilometrin etäisyydelle, 
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jolloin annosnopeustaso myös laskee tasolle 10 µGy/h, eikä vaikutuksia silloin ole to-

dennäköisesti odotettavissa. Siten mahdollisia vaikutuksia maaekosysteemille esiintyisi 

huonoimmassakin tapauksessa suhteellisen pienellä pinta-alalla. 

 

Päästöjen perusteella voidaan arvioida, että normaalikäytössä ja toimintavirheiden sekä 

laitevikojen seurauksena annokset jäisivät suurimmillaan kaksi kertaluokkaa pienem-

mälle tasolle, eikä 10 µGy/h annosnopeus ylittyisi. 

 

 5.5  Astuminen tilaan, jossa ulkoista annosnopeutta tai 
 ilmakontaminaatiota 

Hälytyksillä ja ovien lukituksilla sekä kieltomerkein voidaan estää, että erehdyksessä ei 

ydinjätelaitoksella mennä tilaan, jossa polttoainetta on suojaamattomana. Tässä tarkas-

tellaan kuitenkin muutamaa tilannetta, jolloin henkilön oletetaan astuvan tilaan, jossa on 

ulkoista annosnopeutta tai kontaminoitunutta ilmaa, joka hengitettynä voi aiheuttaa sä-

teilyaltistuksen. Tämän lisäksi ilmakontaminaatio aiheuttaa ulkoista annosnopeutta. 

Mahdollisia altistumispaikkoja ovat mm. käsittelykammio, kapselin siirtokäytävä, pus-

kurivarasto, kapselihissi ja loppusijoitustila. 

Seuraavassa on kaksi esimerkkilaskelmaa. Eri huonetiloissa olevien lähteiden ulkoisten 

annosnopeuksien perusteella on arvioitu työntekijän ulkoisen annosnopeuden tasoa sekä 

huonetilan ilmaan vapautuneen pitoisuuden perusteella hengityksen kautta aiheutuvaa 

annosta. 

Käyttöhenkilökunnan annoksia voidaan verrata vuosiannosrajaan 50 mSv. Kuvassa 5.1 

on esitetty polttoainenipun aiheuttama gamma-annosnopeus etäisyyden funktiona (Ran-

ta-aho 2008). 

 

Kuva 5.1.  Gamma-annosnopeus etäisyyden funktiona polttoainenipun pinnasta (Ranta-

aho 2008). 
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Gamma-annosnopeus on selvästi suurin PWR-nipulla, pinta-annosnopeus on 130 Sv/h, 

yhden metrin etäisyydellä 13 Sv/h ja 10 metrin etäisyydellä 0,5 Sv/h. Neutroniannosno-

peus on 0,036 Sv/h nipun pinnalla (Ranta-aho 2008). 

 

Jos polttoainenippu on jumittunut käsittelykammiossa ja henkilö astuu käsittelykammi-

oon, on ulkoinen annosnopeus terveydelle vaarallinen. Voidaan olettaa, että 0,5 Sv an-

nos aiheuttaa säteilysairausoireita. Jos henkilö viipyy käsittelykammiossa vain pari mi-

nuuttia ja pysyttelee yli 5 metrin etäisyydellä polttoainenipusta, jää annos alle 50 mSv. 

 

Hengitysannoksen arvioimiseksi oletetaan, että yksi BWR-polttoainesauva on vuotanut 

kaasuraossa olevan aktiivisuuden käsittelykammioon ja päästö on sekoittunut tasaisesti 

huoneen ilmatilavuuteen. Oletetaan säteilytyötä tekevän henkilön hengitysnopeudeksi 

10 m
3
/8 h. Annosmuunnoskertoimet ovat peräisin taulukosta C1 lähteessä (STUK 

1999). Annoksen kertymäaika on 50 vuotta. Hengitysannosnopeus isotoopista i saadaan 

kaavasta (1) 

 

Di,heng = Pi·H· DFi,heng ,        (1) 

 

missä  Di,heng   on hengitysannosnopeus [Sv/h], 

Pi    on pitoisuus hengitysilmassa [Bq/m
3
], 

H    on hengitysnopeus [m
3
/h], 

DFi,heng  on annosmuunnoskerroin [Sv/Bq]. 

 

Käsittelykammion tilavuutena on käytetty arvoa 890 m
3
. Kaavan 1 avulla saadaan hen-

gitysannosnopeudeksi 0,1 Sv/h. Jos henkilö viipyy käsittelykammiossa 2 minuuttia, 

seuraa siitä 4 mSv suuruinen hengitysannos 50 vuoden kuluessa. 

 

Ulkoinen gamma-annosnopeus käsittelykammion ilmakontaminaatiosta yhden polttoai-

nesauvan vuodosta on tasolla 0,001 mSv/h. 

 

Toisena tarkasteluna on kapselihissiin astuminen, kun hississä on kuparivaipalla varus-

tettu loppusijoituskapseli. Koska vuotoa ei ole, on ainoa altistusmuoto suora ulkoinen 

säteily kapselista. Kuvassa 5.3 on esitetty gamma-annosnopeus etäisyyden funktiona 

loppusijoituskapselin ulkopuolella. 
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Kuva 5.2. Gamma-annosnopeus etäisyyden funktiona loppusijoituskapselin pinnasta 

(Ranta-aho 2008). 

 

 
Kuvan 5.2 mukaisesti aiheuttaa BWR-tyypin polttoaine suurimman annosnopeuden. 

Neutroniannosnopeus on kertaluokkaa pienempi. 

 

Kapselihississä henkilö voi joutua aivan kapselin lähelle. Oletetaan oleskelu metrin etäi-

syydellä, jossa annosnopeus on luokkaa 60 mSv/h. Tällöin henkilö voi viipyä kapseli-

hississä 50 minuuttia, jotta 50 mSv annos täyttyy. 
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6  YHTEENVETO 

Tutkimuksessa on tarkasteltu ydinjätelaitoksen käytöstä aiheutuvia säteilyannoksia lai-

toksen työntekijöille ja ympäristön asukkaille sekä maaekosysteemin organismeihin 

kohdistuvia annosnopeuksia. Tarkastelu kattaa sekä normaalikäytön että eräitä oletettuja 

häiriö- ja onnettomuustilanteita. Nykyisen suunnitelman mukaan kapselointilaitoksella 

oletetaan kapseloitavan vuodessa keskimäärin 500 Loviisan VVER-polttoainenippua tai 

500 Olkiluodon BWR-polttoainenippua tai 100 Olkiluodon PWR-polttoainenippua, jol-

loin vuodessa käsitellään noin 25–40 loppusijoitettavaa kapselia. Suunnitelmien mukaan 

tuodaan käytetty polttoaine ydinjätelaitokselle 

polttoaineen kuivaus perustuu kosteuden imemiseen nipuista tyhjiöperiaatteella. 

Normaalikäytön aikaiset säteilytasot laitostiloissa pohjautuvat laitoksen suunnittelupe-

rusteisiin ja osittain myös suoritettujen kuljetusten yhteydessä tehtyihin mittauksiin. 

Normaalikäytössä sekä oletetuissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa päästön oletetaan 

tapahtuvan laitoksen ilmastointipiipusta ulos. Suodattimien vaikutus otetaan huomioon 

99,7 %:n tehokkuudella hiukkasmaisille nuklideille, mutta jalokaasulle Kr-85, tritiumil-

le H-3, hiilelle C-14 ja jodille I-129 suodatustehokkuus oletetaan nollaksi. Normaalikäy-

töstä ympäristössä aiheutuvat annokset perustuvat olettamukseen, että loppusijoituslai-

tokselle tuodussa polttoaineessa on yksi vuotava polttoainesauva 100 polttoainenippua 

kohden. 

Arvio perustuu kokemukseen ydinvoimalaitoksilta, koska noin kolmenkymmenen käyt-

tövuoden aikana on neljässä ydinvoimalaitosyksikössämme tähän mennessä saatu ha-

vainto yhteensä alle 70 kpl rikkoutuneesta polttoainesauvasta, mikä käytetyn polttoai-

neen kokonaismäärästä on noin 1/20 000 -osa kaikista käytetyistä sauvoista. Vuotavien 

polttoainesauvojen esiintyminen loppusijoitusprosessissa on käytännössä siis hyvin har-

vinaista. 

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa päästön suuruus perustuu tapahtumaketjuihin, joiden 

seurauksena polttoainesauvan tiiveys menetetään ja radionuklideja vapautuu käsittely-

tilaan ja edelleen osittain ilmastointipiippuun. Arvioiduissa häiriö- ja onnettomuusti-

lanteissa polttoaineen lämpötilat eivät nouse yli 240 ºC:n, jolloin merkittävin vapautu-

mismäärä seuraa sauvojen kaasuaukoissa olevista hiukkasista. Jos polttoaine vaurioituu 

kuljetussäiliössä, oletetaan 99 % hiukkasista jäävän kuljetussäiliön veteen. Kaasumaisia 

aineita ei oleteta pidättyvän veteen. Lisäksi hiukkasmaisten aineiden määrästä oletetaan 

90 % jäävän vuotokohdan läheisyyteen ja lopun siirtyvän suodattimelle asti. Kaikki täs-

sä tutkimuksessa tarkastellut päästöt tapahtuvat aktiivisen ilmastoinnin alueella, jolloin 

ne kulkevat suodatuksen läpi ulos. 

Ympäristössä aiheutuvien säteilyannosten laskennassa on käytetty hyväksi Olkiluodon 

säämastolla mitattua kolmen vuoden leviämisaineistoa, jolloin annokset voitiin laskea 

erilaisissa leviämistilanteissa, joiden esiintymistodennäköisyys tunnetaan. Lopulta an-

nokset yhdistettiin kumulatiivisiksi jakaumiksi, joista poimittiin annosarvo, jota suu-

rempia annoksia aiheutuu vain 0,5 %:ssa leviämistilanteita. Annos laskettiin kriittiseen 

ryhmään kuuluvalle henkilölle, jonka oletettiin asuvan 200 metrin päässä loppusijoitus-

laitoksesta ja siten saavan useimmissa leviämistilanteissa suurimmat annokset. Lisäksi 

on arvioitu maaekosysteemin organismeille aiheutuvia annosnopeuksia samalla etäisyy-
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dellä. Ekosysteemin tarkastelu on rajoitettu, koska makean veden ja meriveden ekosys-

teemejä ei ole tarkasteltu. 

Ympäristön asukkaiden altistusreitteinä käsiteltiin ulkoista säteilyä yli kulkevasta pääs-

töpilvestä ja laskeumasta, hengitysaltistusta sekä paikalla tuotettuja maataloustuotteita: 

lehmän maito, naudanliha, vihannekset, vilja ja juurekset. Ravintoaineannos riippuu 

vuodenajasta, jolloin päästö tapahtuu. Jos radioaktiivinen laskeuma tapahtuu talvella, 

kulkeutuvat radioaktiiviset nuklidit ravintoketjun kautta ihmiseen vasta seuraavan kas-

vukauden aikana juurien välityksellä. Jos sen sijaan radioaktiivinen laskeuma tapahtuu 

kesällä, niin osa laskeutuvista radionuklideista jää kasvien pinnoille ja osa joutuu maa-

han. Kasvien päälle tuleva laskeuma aiheuttaa sen, että huomattavan suuri määrä ra-

dionuklideja voi kulkeutua lyhyessä ajassa eri ravintoaineiden mukana ihmiseen. Edellä 

esitetyn vuoksi laskeuma kasvukaudella voi aiheuttaa moninkertaisen annoksen ravin-

toteitä pitkin verrattuna kasvukauden ulkopuolella tulevan samansuuruisen laskeuman 

aiheuttamaan annokseen. Talvikauden sekä kasvu- ja laidunkauden kestot on ravinto-

aineannoksessa otettu huomioon painottamalla kunkin kauden annosta kauden kestolla. 

Maaekosysteemille aiheutuvat annokset arvioitiin ilmassa olevan pitoisuuden ja las-

keuman avulla. 

Ydinjätelaitoksen yleiset säteilyturvallisuusvaatimukset sisältävän valtioneuvoston ase-

tuksen mukaan väestön eniten altistuvan yksilön efektiivinen annos ei saa ylittää nor-

maalikäytössä 0,01 mSv, käyttöhäiriöiden seurauksena 0,1 mSv eikä onnettomuus-

tilanteessa 1 mSv vuodessa (luokan 1 onnettomuus). Laskentatulokset osoittavat, että 

normaalikäytössä ympäristön vuosittaiset säteilyannokset jäävät merkityksettömän pie-

niksi eli alle arvon 0,001 mSv. Häiriötilanteessa annokset jäävät alle arvon 0,01 mSv. 

Onnettomuustilanteissa annokset jäävät alle arvon 0,1 mSv. Siten kaikissa tapauksissa 

annokset jäävät alle viranomaisrajojen.  

Pahin onnettomuus, jossa kahden polttoainenipun kaikki sauvat hajoavat käsittelykam-

miossa ja päästö vapautuu suodatuksen kautta ulos, aiheuttaisi vuoden kuluessa enintään 

0,02 mSv:n annoksen kriittisen ryhmän jäsenelle. Tällöin annos aiheutuu 95 % osuu-

della paikalla tuotetuista maataloustuotteista. Tässä ravintoaineiden käyttöä ei ole rajoi-

tettu. Laskeumasta tulevan ulkoisen säteilyannoksen merkitys kasvaa, kun tarkastelu-

aika pitenee. 50 vuoden kuluessa kertyvästä annoksesta ulkoinen altistus muodostaa 

kolmasosan. Annostasot jäävät lyhyellä ajalla niin pieniksi, että välittömien terveysvai-

kutusten vaaraa ei ole. Myös myöhäisvaikutusten riski säilyy pienenä. Maaekosystee-

min organismien osalta annosnopeudet ovat suurimman päästön tapauksessa tasolla, 

joka voi aiheuttaa joillekin lajeille haitallisia vaikutuksia, mikäli altistus olisi kroonista. 

Tässä altistus jää kuitenkin lyhytaikaiseksi. 

Laitoshenkilökunnan säteilyannokset normaalikäytön aikana ovat sallitulla tasolla. Suu-

rimmat annokset syntyvät polttoaineen kuljetussäiliön vastaanotossa työskenneltäessä. 

Lisäksi tarkasteltiin toimintavirheinä tilanteita, joissa henkilö astuu tilaan, jossa on ul-

koista annosnopeutta ja mahdollisesti kontaminoitunutta ilmaa. Tällaisia paikkoja ovat 

esim. käsittelykammio ja kapselihissi. Näissä tapauksissa välitön terveysvaikutus on 

mahdollista, riippuen kuitenkin altistusajasta. 
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