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POSIVAN YDINJÄTELAITOSTEN KIINTEÄT SÄTEILY- JA 
SÄÄMITTAUSJÄRJESTELMÄT 

TIIVISTELMÄ 

Posiva Oy on suunnittelemassa kahden ydinjätelaitoksen muodostaman kokonaisuuden 
rakentamista Eurajoen Olkiluotoon. Laitokset käsittelisivät ja loppusijoittaisivat Posivan 
omistajien ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen Olkiluodon peruskallioon. 
Käytetty polttoaine säteilee voimakkaasti, joten ydinjätelaitosten ja sen prosessien sätei-
lyturvallisuus käyttäjilleen ja ympäristölleen tulee varmistaa. 
 
Tämä asiakirja käsittelee Posivan ydinjätelaitosten ja niiden prosessien säteilyturvalli-
suuden valvontaa varten suunniteltuja kiinteitä säteily- ja säämittausjärjestelmiä. Järjes-
telmillä valvotaan kapselointi- ja loppusijoitusprosessia, sekä niiden päästöjä laitosym-
päristöön. Asiakirja kokoaa myös kyseisten järjestelmien suunnitteluperusteet ja muut 
vaatimukset, jotka tulee huomioida järjestelmien suunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa. 
 
Avainsanat: säteily, aktiivisuus, säteilymittaus, aktiivisuusmittaus, säteilyvalvonta, 
aktiivisuusvalvonta, päästö, säteilyturvallisuus 
 



 

 

PERMANENT RADIATION AND WEATHER MONITORING SYSTEMS AT 
THE POSIVA NUCLEAR WASTE FACILITIES 

ABSTRACT 

Posiva Oy is planning to build a complex of two nuclear waste facilities in Olkiluoto. 
The facilities will encapsulate and dispose the spent nuclear fuel from the nuclear power 
plants operated by Posiva's owners into Olkiluoto bedrock. The spent fuel is strongly 
radioactive, so the radiation safety of the facilities and their processes for its users and 
the environment must be ensured. 
 
This paper deals with of the stationary radiation and weather measurement systems de-
signed for the monitoring of Posiva's nuclear waste facilities and their processes. The 
systems are used for monitoring the encapsulation and disposal facilities and processes, 
as well as the emissions to the environment. The document collects also the system de-
sign basis and other requirements to be considered in the design of these systems at this 
early stage. 
 
Keywords: radiation, activity, radiation measurement, activity measurement, radiation 
monitoring, activity monitoring, emission, radiation safety 
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1  YLEISTÄ 

Posiva Oy (PO) on suunnittelemassa kahden ydinjätelaitoksen muodostaman kokonai-
suuden rakentamista Eurajoen Olkiluotoon [1], lähelle Teollisuuden Voima Oyj:n 
(TVO) omistamaa ja operoimaa Olkiluodon ydinvoimalaitosta. Valmistuttuaan laitokset 
käsittelevät ja loppusijoittavat PO:n omistajien (TVO:n, ja Fortum Power and Heat 
Oyj:n, FPH:n) ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen Olkiluodon peruskallioon. 
 
Ydinjätelaitokset koostuvat kahdesta (2) erillisestä, mutta toisiinsa kytketystä laitosko-
konaisuudesta, kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta. Käytetty ydinpolttoaine käsitel-
lään ja kapseloidaan ensiksi mainitussa laitoksessa [2], ja viedään jälkimmäiseen laitok-
seen loppusijoitettavaksi [3]. Käytetty ydinpolttoaine säteilee voimakkaasti, [4] ja [5], 
joten koko ydinjätelaitoksen ja sen prosessien säteilyturvallisuus käyttäjilleen ja ympä-
ristölleen tulee varmistaa hyvällä suunnittelulla, kattavilla säteilymittauksilla ja tehok-
kaalla säteilyannosten ja kontaminaation hallinnalla. 
 
Laitoksen yleistä säteilyturvallisuutta ja sen suunnitteluperiaatteita, sekä säteilyturvalli-
suuden varmistamiseksi tarvittavia laboratoriotoimintoja käsitellään asiakirjassa [6]. 
Laitoksen henkilöstön säteilytyöturvallisuutta, dosimetriaa, kannettavia säteilymittaus-
laitteita, henkilö- ja pientavaramonitoreja, ja kontaminaation hallintaa käsitellään asia-
kirjassa [7]. Laitoksen säteilyturvallisuutta laitosympäristön kannalta, sekä useita sätei-
lymittausjärjestelmien suunnittelun kannalta mitoittavia käyttö-, häiriö- ja onnettomuus-
tapauksia on käsitelty asiakirjassa [8]. 
 
Tämä asiakirja on Posivan ydinjätelaitoksen kiinteästi asennettujen säteilymittausjärjes-
telmien periaatesuunnitelma. Säteilymittausten toteutuksen yksityiskohdat tarkentuvat 
suunnittelun edetessä. 
 
1.1  Lyhenteet 

FPH Fortum Power and Heat Oyj, Helsinki 
KPA Käytetyn PolttoAineen välivarastointilaitos (TVO) 
LO1, LO2 FPH:n ydinvoimalaitosyksiköt Loviisan Hästholmenissa 
OL1, OL2 TVO:n käytössä olevat laitosyksiköt Olkiluodossa 
OL3 TVO:n rakenteilla oleva laitosyksikkö Olkiluodossa 
OL4 TVO:n suunnitteilla oleva laitosyksikkö Olkiluodossa 
PO Posiva Oy, Eurajoki 
STUK Säteilyturvakeskus, Helsinki 
TVO Teollisuuden Voima Oyj, Eurajoki 
VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo 
YVL STUK:en julkaisemat, ydinlaitoksia koskevat, velvoittavat 
 viranomaisohjeet 
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2  SUUNNITTELUPERUSTEET 

Posivan ydinjätelaitosten suunnitteluperusteena on käytetyn ydinpolttoaineen turvalli-
nen loppusijoitus. Laitosten turvallisuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: Laitosten 
käytön aikaiseen käyttöturvallisuuteen ja laitosten käytöstäpoiston jälkeiseen pitkäai-
kaisturvallisuuteen. 
 
Käyttöturvallisuuden piiriin kuuluvat mm. kapselointi- ja loppusijoitusprosessin säteily- 
ja työturvallisuus, sekä laitosympäristön säteilyturvallisuus. Säteilyturvallisuus liittyy 
kuitenkin laitosten koko elinkaareen. Se tulee huomioida osana laitossuunnittelua, ra-
kentamista ja käyttöä, sekä myös osana käytöstäpoistoa ja pitkäaikaisturvallisuutta. 
Kapselointi- ja loppusijoituslaitokset huolehtivat siksi itse myös omista käyttö- ja käy-
töstäpoistojätteistään. 
 
Ydinjätelaitos ja sen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) toteutetaan voimassa 
olevaa kansallista ydinenergialakia (990/1987) ja valtioneuvoston asetuksia (mm. 733–
736/2008), kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä (Säteilyturvakeskus, STUK), sekä 
muita asiaa koskevia viranomaismääräyksiä ja ohjeita noudattaen (mm. sähkö-, palo- ja 
työturvallisuusmääräykset). 
 
Mahdolliset muutokset laeissa tai määräyksissä pyritään huomioimaan jo ennakoivasti, 
mikäli tulevilla muutoksilla on merkitystä säteilymittausten suunnittelun, toteutuksen tai 
käytön kannalta. 

 
2.1  YVL-ohjeet 

Ydinjätelaitoksen säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) suunnittelu, toteutus 
ja käyttö noudattavat Säteilyturvakeskuksen voimassaolevia YVL-ohjeita, sekä myös 
aikanaan voimaantulevia, uusia YVL-ohjeita. Uudet ohjeet huomioidaan jo suunnittelu-
vaiheessa siten, että niiden virallinen käyttöönotto ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita 
(suunnitteluvaiheessa on ollut käytettävissä ainoastaan luonnoksia uusista ohjeista). 
 
Tärkeimmät ydinjätelaitosta ja sen säteilymittauksia koskevat, voimassa olevat ohjeet 
ovat (suluissa vastaavat uudet ohjeet) mm. YVL 1.0 (B.1 ja B.7), 2.0 (B.1), 2.1 (B.2), 
5.2 (E.7), 5.5 (E.7), 5.6, sekä 7- (C-) ja 8- (D-) sarjat. 

 
2.2  Muut viranomaisvaatimukset 

Ydinjätelaitoksen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) suunnitellaan ja toteute-
taan kansallisia sähkö-, työ- ja paloturvallisuusmääräyksiä, soveltuvia EU:n direktiivejä 
sekä Posivan sisäisiä ohjeita noudattaen. 

 
2.3  Standardit 

Ydinjätelaitoksen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) suunnitellaan ja toteute-
taan säteilymittauksia koskevia kansainvälisiä standardeja soveltuvin osin seuraten ja/tai 
noudattaen. Ensisijaisesti hyödynnetään IEC-standardeja. 

 
Lisäksi huomioidaan IAEA:n ohjeiston suositukset soveltuvin osin. 
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2.4  Luokitukset 

Ydinjätelaitosten kiinteiden säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) turvalli-
suusluokitus on YVL B.2 L4 (2.10.2012) mukaisesti TL3 (luku 3.2 kappale 313 kriteerit 
7. ja 11.), ja maanjäristysluokitus on S1 (luku 3.4 kappale 325 kriteeri 8.) tai pääosin 
S2B (muut). 
 
Laitoksen ympäristön sää- ja säteilymittausjärjestelmien (jo olemassa olevat TVO:n 
järjestelmät 0.141 ja 0.557) turvallisuusluokitus on tällä hetkellä TL4 (maanjäristys-
luokitus S2). 
 
Uusi ohje YVL B.2 (tämän asiakirjan kirjoitushetkellä käytettävissä oli luonnos L4, 
2.10.2012) tuo olemassa olevien järjestelmien luokituksiin joitakin muutoksia. Ydinjäte-
laitosten ympäristön säämittausjärjestelmä 0.141 noussee luokkaan TL3 (luku 3.2 kap-
pale 313 kriteeri 11.), mutta säteilymittausjärjestelmä 0.557 laskenee turvallisuusluok-
kaan EYT (luku 3.2 kappale 314 kriteeri 3.). Molemmat järjestelmät noussevat maanjä-
ristysluokkaan S1 (luku 3.4 kappale 325 kriteeri 8.). Nämä luokituksen muutokset toteu-
tetaan TVO:n toimesta vasta ohjeistomuutoksen virallisen voimaantulon myötä. 
 
Luokitukset perusteluineen on esitetty tarkemmin kutakin säteilymittausjärjestelmää 
koskevassa järjestelmäkuvauksessa. 

 
2.5  Tehtävät ja toiminnot 

Ydinjätelaitoksen kiinteiden säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) tulee antaa 
ajantasaisia, tarkkoja, luotettavia ja kattavia tietoja radioaktiivisuuden määristä ja pääs-
töistä, sekä näiden aiheuttamista annosnopeuksista ydinjätelaitoksissa ja niiden lähiym-
päristössä (YVL 1.0 ja 2.0 sekä YVL B.1 ja C.1), kaikissa laitosten kapselointi- [2] ja 
loppusijoitusprosessin [3] käyttö-, häiriö- ja onnettomuustilanteissa [8]. 
 
Säteilymittaukset suunnitellaan ja rakennetaan pääosin yksittäisvikasietoisiksi. Mittaus-
tietojen tulee olla helposti laitoksen henkilökunnan käytettävissä laitosten ja niiden pro-
sessien turvallisuuden varmistamiseksi. Säteilymittausjärjestelmien mittausarvot ja hä-
lytykset esitetään kootusti käyttökeskuksessa, ja ne aikamerkitään, taltioidaan sekä var-
mennetaan siten, että ne ovat jälkikäteen luettavissa esim. menneen käyttötilanteen sel-
vittämiseksi. Järjestelmien laitteet suojataan niin, että niiden toimintojen ja/tai asetusten 
muuttaminen tahattomasti tai luvattomasti ei ole käytännössä mahdollista. 
 
Säteilymittaukset antavat hälytyksen poikkeavista mittausarvoista ja/tai tapahtumista. 
Hälytykset indikoidaan audiovisuaalisin menetelmin paikallisesti ja käyttökeskuksessa, 
sekä tarvittaessa myös muissa merkittävissä paikoissa (esim. huonetilan ovella, jos on 
tarvetta estää pääsy tilaan sen korkean säteilytason takia). Hälytykset poistuvat paikalli-
sesti, kun hälytyksen laukaissut olosuhde (korkea säteilytaso) poistuu. Käyttökeskuksen 
järjestelmissä hälytyksen indikointi poistuu vain manuaalisesta kuittauksesta. Hälytys-
ten automaattiset seuraustoiminnot toteutetaan fail-safe -periaatteen mukaisesti (häly-
tykset ja niiden seuraustoiminnot laukeavat esim. sähkönsyötön menetyksestä). 
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Posivan ydinjätelaitokset käsittelevät vain käytettyä ydinpolttoainetta sekä omaa käyttö-
jätettään. Mikäli PO:n ydinjätelaitoksella käsitellään tulevaisuudessa muitakin aktiivisia 
jätteitä (peräisin esim. TVO:n tai FPH:n laitoksilta, tai TVO:n KPA-varastolta), näiden 
jätteiden käsittelyprosessi otetaan mukaan ydinjätelaitosten säteilyvalvonnan piiriin. 

 
2.5.1  Normaalit käyttötilanteet 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) normaalit käyttötilanteet kattavat seu-
raavat käyttötoiminnot: 

 
– polttoaineen kuljetus-/siirtosäiliön käsittelyprosessin ja sen käyttämien tilojen 

säteilyturvallisuuden valvonta 
– käytetyn ydinpolttoaineen kapselointiprosessin ja sen käyttämien tilojen säteily-

turvallisuuden valvonta 
– käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusprosessin ja sen käyttämien tilojen sätei-

lyturvallisuuden valvonta 
– aktiivisuutta sisältävien prosessin osien (ilmastointi ja jätevedet) säteilyturvalli-

suuden valvonta 
– laitoksen kaasumaisten ja nestemäisten päästöjen valvonta 

 
Säteilymittaukset ovat normaalisti jatkuvasti toiminnassa. Mittauksien lineaarinen mit-
tausalue kattaa em. toimintoihin liittyvät annosnopeuden ja/tai aktiivisuuden mahdolli-
set vaihtelualueet. Mittaukset eivät vikaannu mahdollisesta mittausalueen ylityksestä. 
Mittaus antaa hälytyksen (L1, H1, H2), mikäli mittausarvo on selvästi liian matala tai 
epäkelpo (L1-raja), tai nousee ennalta asetetun huomio- (H1-raja) tai hälytysrajan (H2-
raja) yli. Mittausarvot ja hälytykset siirretään käyttökeskukseen, jossa ne aikamerkitään, 
tallennetaan ja varmennetaan. 
 
Kiinteä jäte (esim. polttoaineesta irtoava crudi) kerätään talteen ja sijoitetaan loppusijoi-
tuskapseliin. Lattialle jäänyt irtoaines huuhdellaan tilojen ja laitteiden pesun (dekonta-
minoinnin) yhteydessä lattiaviemäreihin ja edelleen laitoksen jätevesijärjestelmiin. 
 
2.5.2  Epänormaalit käyttötilanteet 

Säteilymittauksien mittausarvoille asetetaan ennalta määrätyt hälytysrajat (L1, H1 ja 
H2). Laitteet hälyttävät epäkelvosta mittausarvosta (L1-raja), huomiorajan ylityksestä 
(kohonneesta mittausarvosta, H1-raja) ja hälytysrajan ylityksestä (korkeasta mittausar-
vosta, H2-raja). Rajojen oikeellisuus tarkistetaan laitoksen koekäytön, käyttöönoton 
sekä varsinaisen käytön aikana. Hälytykset auttavat käyttökeskusta ja/tai prosessia oh-
jaavaa henkilökuntaa havaitsemaan epänormaalit käyttötilanteet nopeammin (riippumat-
ta niiden alkusyistä). 
 
Säteilymittaukset kahdennetaan pääosin mittausarvojen saatavuuden varmistamiseksi 
myös mahdollisissa yksittäisvikatilanteissa. Joitakin säteilymittauksia ei kahdenneta 
esim. diverssin menetelmän käytön vuoksi (kts. luku 2.8.1) tai näytteenoton avulla teh-
tävän valvonnan vuoksi (kts. luvut 2.8.5 ja 2.8.6). 
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Säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) toteutetaan itsediagnostiikkaa sisältävällä 
laitekannalla, joka kykenee ilmoittamaan erillisellä hälytyksellä (L1-hälytys), mikäli 
laite itse on epäkelvossa tilassa ja/tai laitteen mittausarvo on epäkelpo. 

 
2.5.3  Onnettomuudet 

Ydinjätelaitoksen suunnittelussa on varauduttu myös varsinaisiin onnettomuuksiin kap-
selointi- ja loppusijoitusprosessissa. 
 
Vakavin tunnistettu mahdollinen onnettomuustyyppi [8] on kapselointilaitoksella käsit-
telykammiossa tapahtuva polttoaineenkäsittelyonnettomuus. Alkutapahtumana voi olla 
kuljetus-/siirtosäiliön tai loppusijoituskapselin kannen putoaminen polttoainenipun 
(-nippujen) päälle, tai polttoainenipun putoaminen toisen nipun päälle. Tapahtuma vau-
rioittaa yhtä tai useampaa polttoainenippua, vapauttaen samalla merkittävän osan nippu-
jen aktiivisuusinventaarista käsittelykammioon. Pääosa kammion ilmatilaan vapautu-
neesta aktiivisuudesta poistuu käsittelykammiosta sen jäähdytys- ja ilmastointijärjestel-
män kautta (suodatettuna) edelleen aina kapselointilaitoksen poistokaasupiippuun (tar-
vittaessa uudelleen suodatettuna) ja laitosympäristöön. Pinnoille vapautunut aktiivisuus 
on poistettava keräämällä aktiiviset irtokappaleet talteen (loppusijoituskapseliin) ja de-
kontaminoimalla käsittelykammio ja sen laitteet. 
 
Käsittelykammion annosnopeuden mittausten, sekä käsittelykammion jäähdytys- ja 
suodatusjärjestelmään (PK.722) liitettyjen ilman aktiivisuuden mittausten tulee kyetä 
mittaamaan tämän onnettomuusskenaarion mukaiset mittausarvot (lineaarisella mittaus-
alueellaan), jotta käsittelykammion säteilytilanne voidaan arvioida luotettavasti laitok-
sen käyttökeskuksesta käsin kaikissa tilanteissa. 
 
Loppusijoituslaitosta koskien vakavin tunnistettu onnettomuustyyppi on loppusijoitus-
kapselin putoaminen joko kapselihissistä hissikuilun pohjalle tai kapselin siirto- ja 
asennusajoneuvosta loppusijoitusreiän pohjalle. Kapselin odotetaan molemmissa tapa-
uksissa kuitenkin säilyttävän tiiveytensä. 
 
Loppusijoituslaitos varustetaan säteilyn aluevalvonnalla ainakin kapselinhissin alatasan-
teen, välivaraston ja niihin välittömässä yhteydessä olevien tilojen, sekä itse loppusijoi-
tuksen suorittavan ajoneuvon osalta. Mittausten lineaarinen mittausalue kattaa loppusi-
joituskapselille tyypilliset annosnopeudet. 
 
2.5.4  Käyttötehtävät ja -toiminnot 

Ydinjätelaitoksen säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) käyttötehtäviin ja -toi-
mintoihin luetaan kaikki tämän asiakirjan lukujen 2.5.1 ja 2.5.2 mainitsemat, normaa-
leihin ja epänormaaleihin käyttötilanteisiin liittyvät mittaus- ja hälytystoiminnot indi-
kointeineen, ja näihin liittyvien tietojen siirto käyttökeskukseen, sekä laitteiden käytön-
aikainen itsediagnostiikka. 
 
Ydinjätelaitosten säteilymittauksilla (säteilymittausjärjestelmillä) on turvallisuusmerki-
tystä myös kaikissa tämän asiakirjan luvun 2.5.3 mukaisissa onnettomuustilanteissa. 
Järjestelmien mittaus- ja hälytystoimintoja ei näissä mahdollisissa tilanteissa kuitenkaan 
lueta varsinaisiin turvallisuustoimintoihin, ellei niihin ole liitetty automaattisia, laitok-
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sen, sen henkilökunnan tai laitosympäristön säteilyturvallisuuden varmistamiseksi käyn-
nistettäviä seuraustoimintoja. 
 
2.5.5  Turvallisuustehtävät ja -toiminnot 

Ydinjätelaitoksen säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) turvallisuustoimintoi-
hin luetaan seuraavat toiminnot: 
 

– Polttoaineen Käsittelykammion Säteilymittausjärjestelmän (PK.551) H2-hälytys 
ja sen käynnistämä kammion ovien sähköinen lukitus (pääsy kammioon estetty) 

– Polttoaineen Käsittelykammion Jäähdytys- ja Suodatusjärjestelmän (PK.722) 
Säteilymittausjärjestelmän (PK.552) H2-hälytys ja sen käynnistämä jäähdytys- 
ja suodatusjärjestelmän poistoilman suodatus (käsittelykammion päästön suoda-
tus) 

– Valvonta-Alueen Poistoilmastointijärjestelmän (PK.745) Säteilymittausjärjes-
telmän (PK.553) H2-hälytys ja siitä käynnistettävä poistoilmapiipun poistoilman 
suodatus (laitospäästön suodatus) 

 
Turvallisuustoiminnot toteutetaan fail-safe -periaatteen mukaisesti (H2-hälytykset ja 
seuraustoiminnot laukeavat mm. laitteiden sähkönsyötön menetyksestä). Toiminnot 
suorittavat mittauskanavat laitteineen suunnitellaan ja rakennetaan yksittäisvikasietoi-
siksi. 
 
2.6  Sijoittelu, erottelu ja suojaus 

Säteilymittausjärjestelmät ja/tai niiden eri mittauskanavat erotetaan toisistaan, sekä liit-
tyvistä rakenteista ja/tai järjestelmistä sähköisesti ja galvaanisesti, sekä tarvittavilta osin 
myös fyysisesti. Laitteet maadoitetaan, sekä suojataan ulkoisilta ylijännitteiltä ja -vir-
roilta laitosten sähköjärjestelmien suunnitteluperusteiden sekä laitetoimittajan suositus-
ten mukaisesti. Fyysinen erottelu toteutetaan riittävällä etäisyydellä eri kanavien laittei-
den välillä, laitosten suunnitteluperusteiden mukaisesti. 
 
Säteilymittauslaitteet suojataan tarvittaessa erikseen sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta. Sisäi-
siksi uhiksi lasketaan mm. kontaminaatio, laitteiden oikosulut ja tulipalot, ja ulkoisiksi 
uhiksi sähkönsyötön katkot, ylijännitteet ja -virrat, sekä tulipalot, tulvat ja maanjäristyk-
set, sekä oikeudettomat yritykset muuttaa laitteiden ohjelmistoja tai asetuksia (ml. pa-
rametreja). Sisäiset ja ulkoiset uhkakriteerit tarkentuvat uuden YVL-ohjeen B.7 julkai-
sun myötä. 
 
Järjestelmät suunnitellaan niin, että uhkien toteutumisen mahdollisuus on riittävän pieni, 
ja uhkien toteutuessa niiden vaikutusten eteneminen on hallittavissa ja ei-toivotut seura-
ukset ovat minimoitavissa. 
 
Järjestelmän laitteiden ja osien pintamateriaalien tulee kestää dekontaminointiliuosten 
lyhytaikaista vaikutusta. Järjestelmän laitteiden ja/tai osien palokuorma tulee olla pieni. 
Järjestelmissä oheisrakenteineen ei saa esiintyä galvaanista korroosiota. Tukirakentei-
den ja kiinnitysten materiaalien korroosio tulee olla vähäistä, myös käsittelykammiossa 
vallitsevissa olosuhteissa. 
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2.7  Ympäristöolosuhteet 

Säteilymittausjärjestelmien laitteet sijaitsevat kapselointilaitoksella pääosin lämmite-
tyissä ja ilmastoiduissa sisätiloissa, joko valvotulla tai valvomattomalla alueella, sekä 
erillisissä sähkö- tai laitetiloissa. Tilojen normaali lämpötila on noin 20 – 24 °C ja tyy-
pillinen vaihteluväli 18 – 27 °C. Tyypillinen ilmankosteus on alle 90 % (RH). 
 
Loppusijoituslaitoksen maanalaisissa tiloissa olosuhteet ovat verraten stabiilit. Lämpöti-
la on matalampi kuin kapselointilaitoksella, mutta kuitenkin jatkuvasti yli 10 °C. Ilman-
kosteus voi olla korkeampi kuin maanpäällisissä tiloissa, mutta kondensoitumista ei ole 
odotettavissa (koneellisen ilmanvaihdon takia). 
 
Edellä mainituissa tiloissa saattaa myös esiintyä hetkellisesti poikkeavaa lämpö- ja/tai 
kosteuskuormaa, mutta tämä ei ole laitteiden valinnan ja/tai kelpoistuksen kannalta ra-
joittava tekijä.  
 
Pieni osa ydinjätelaitoksen kiinteistä säteilymittauksista sijoitetaan ulos tai ulkosijoitus-
ta vastaaviin olosuhteisiin. Näille mittauksille sovelletaan samoja ympäristöolosuhtei-
den kestovaatimuksia, kuin TVO:n olemassa olevan järjestelmän 0.557 mittausasemille 
(lämpötila −40 – +60°C, ilmankosteus 100 %, esiintyy kondenssivettä tai sadetta). 
 
Ympäristöolosuhteet eivät aseta oleellisia tai merkittäviä rajoitteita järjestelmän laittei-
den valinnalle. Ilmaisimien tulee kestää sijoituspaikassaan mahdolliset säteilytasojen 
vaihtelut ja käyttöiän aikana kertyvä kokonaisannos (ml. mahdolliset onnettomuusolo-
suhteet käsittelykammiossa ja/tai kuivausasemalla). Elektroniikka sijoitetaan tiloihin, 
joissa oleskelua lyhytaikaisesti ei välttämättä tarvitse estää edes onnettomuustilanteissa. 
 
Muiden ympäristöolosuhteiden osalta vaatimukset määräytyvät ja/tai tarkentuvat laitok-
sen suunnittelun edetessä. 

 
2.8  Mittausalueet 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) laitteilta vaadittavat mittausalueet mää-
räytyvät kunkin järjestelmän ja/tai mittauspisteen tehtävien (kts. myös luku 2.5 alilukui-
neen) perusteella. Alueet on ohessa käsitelty mitattavan kohteen mukaan jaoteltuina. 

 
2.8.1  Säteilyn annosnopeus laitoksella 

Säteilyn suoran annosnopeuden valvontaan (gamma-säteily) tarvitaan pysyviä, kiinteästi 
asennettuja säteilymittauksia periaatteessa vain kolmea erityyppistä tarkoitusta varten: 

 
– paljaan polttoaineen käsittelyn valvonta 
– säteilyn huonetila- ja aluevalvonta 
– kiinteän aktiivisen jätteen käsittelyn valvonta 

 
Kapselointilaitoksella käsitellään polttoainetta paljaana vain nk. käsittelykammiossa ja 
polttoaineen kuivauksen yhteydessä. Tällöin säteilyn annosnopeus voi nousta suuruus-
luokkaan [8]: 
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– n. 100 Sv/h (polttoaineen pinnassa) 
– n. 10 Sv/h (metrin päässä polttoaineesta) 
– n. 1 Sv/h (kolmen metrin päässä polttoaineesta) 

 
Tämän tiedon perusteella on syytä vaatia, että käsittelykammion säteilymittauslaitteiden 
annosnopeuden mittausalue yltää suurin piirtein luonnollisen taustasäteilyn annosno-
peustasosta (0,1–1 µSv/h) aina 100 Sv/h, mieluiten jopa 1 kSv/h asti (yhden dekadin 
ylitys varalle). Ilmaisimien on myös kestettävä käyttöikänsä puitteissa kertyvä koko-
naisannos (suuruusluokkaa 0,1–10 MSv). 
 
Käsittelykammion annosnopeuden mittaukselle asetetaan huomio- ja hälytysrajat (H1 ja 
H2, esim. huonetilaluokituksen mukaisesti 25 µSv/h ja 1 mSv/h). Hälytysrajaan liitetään 
turvallisuustoiminto (ovien sähköinen lukitus), joka estää pääsyn kammioon, kun an-
nosnopeus kammiossa on korkea. Toiminto ei hätätilanteessa estä ulospääsyä kammios-
ta. 
 
Käsittelykammion ulkopuolella polttoainetta käsitellään vain kuljetus-/siirtosäiliössään 
tai kapseloituna loppusijoitusta varten. Tällöin säteilyn annosnopeus voi nousta suu-
ruusluokkaan [8]: 

 
– n. 200 mSv/h (kapselin tai säiliön pinnassa) 
– n. 100 mSv/h (metrin päässä kapselista tai säiliöstä) 
– n. 50 mSv/h (kolmen metrin päässä kapselista tai säiliöstä) 

 
Tämän tiedon perusteella on syytä vaatia, että huonetilojen ja aluevalvonnan säteilymit-
tauslaitteiden annosnopeuden mittausalue yltää suurin piirtein luonnollisen taustasätei-
lyn annosnopeustasosta (0,1–1 µSv/h) aina 1 Sv/h, mieluiten aina 10 Sv/h asti (yhden 
dekadin ylitys varalle). Ilmaisimien on myös kestettävä käyttöikänsä puitteissa kertyvä 
kokonaisannos (huonetilasta riippuen suuruusluokkaa 10 Sv–100 kSv). 
 
Huonetilojen ja aluevalvonnan piiriin otetaan kaikki ne tilat, jossa käsitellään, kuljete-
taan ja/tai varastoidaan polttoaineen kuljetus- tai siirtosäiliöitä, täytettyjä loppusijoitus-
kapseleita, tai merkittäviä määriä kapselointi- ja loppusijoitusprosessissa syntyviä jättei-
tä (merkittävä kokonaisaktiivisuus tai sen aiheuttama annosnopeus). 
 
Kiinteän aktiivisen jätteen käsittelyn mittausaluevaatimukset ovat yhtenevät huonetilo-
jen valvonnan vaatimusten kanssa. 
 
Myös loppusijoituskapselin kuljetusajoneuvo varustetaan paikallisin hälyttävin säteily-
mittauksin, mutta näiden mittausarvoja ei siirretä käyttökeskukseen. Nämä säteilymitta-
ukset liitetään Kannettavien Säteilymittauslaitteiden järjestelmätunnuksen P.556 alle. 
 
Annosnopeuden mittausalueen tulee olla voimassa gamma-säteilyn energia-alueella 80 
keV–1,5 MeV (YVL 7.11 / YVL C.1). 
 
Osaa säteilyn annosnopeuden mittauksista ja niiden mittaustuloksista käytetään hyväksi 
myös PO:n ydinjätelaitosten Safe Guards -valvonnassa. 
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2.8.2  Säteilyn annosnopeus laitoksen ympäristössä 

Säteilyn annosnopeuden valvonta Posivan ydinjätelaitoksen lähiympäristössä toteute-
taan laajentamalla TVO:n olemassa olevaa järjestelmää 0.557 [9] kattamaan myös em. 
laitoksen laitosalue. 
 
Laitoksen alueelle asennetaan kaksi (2) uutta mittausasemaa, joiden tiedot välitetään 
TVO:n järjestelmään 0.557 (osaksi laitosalueiden mittauksia, eli nk. "sisärengasta"). 
Asemat mittaavat gamma-säteilyn ulkoista annosnopeutta H*(10) alueella 0,01 µSv/h–
10 Sv/h. Järjestelmää 0.557 laajennetaan myös mittausarvojen tiedonsiirron osalta: Jär-
jestelmän keräämät mittaustiedot siirretään jatkossa myös Posivan käyttökeskukseen. 
Järjestelmän 0.557 raportointiyhteys STUK:een pidetään ennallaan. 

 
2.8.3  Aktiivisuus ilmassa 

Polttoaineen käsittelykammio ja kuivausasema ovat kapselointilaitoksen osalta periaat-
teessa ainoita paikkoja, missä voi esiintyä merkittävästi radioaktiivisuutta ilmassa. Tä-
män vuoksi Polttoaineen Käsittelykammion Jäähdytys- ja Suodatusjärjestelmä PK.722 
varustetaan omalla, jatkuvatoimisella ilman aktiivisuuden mittauksella. Mittaus kääntää 
kammion poistoilmastoinnin suodattamattomasta poistoilmakanavasta suodatettuun 
kanavaan, mikäli aktiivisuus kammion poistoilmassa nousee yli ennalta asetetun häly-
tysrajan. 
 
Ilman aktiivisuuden mittaukset perustuvat joko ilman gamma- tai beta-aktiivisuuden 
spektroskooppiseen mittaukseen. Mittausmenetelmä ja sovellettava ilmaisinteknologia 
valitaan siten, että mittaus on riittävän nopea ja herkkä aiottuun tarkoitukseen nähden 
(kammiopäästön minimointi). Mittauksen herkkyyden osalta sovelletaan YVL 7.6 / 
YVL C.3 vaatimuksia. Mittausalueen tulee yltää vähintäänkin polttoaineen käsittelyon-
nettomuuden aikaisiin aktiivisuusarvoihin [8] (huomioiden käsittelykammion ilmatila-
vuuden sekä jäähdytys- ja suodatusjärjestelmän, ja ilmastointijärjestelmien tilavuudet ja 
tilavuusvirtaukset). 

 
2.8.4  Päästöt ilmaan 

Kapselointilaitoksen poistoilmapiippu (osa järjestelmää PK.745) on kapselointilaitoksen 
ainoa ilman radioaktiivisuuden päästöreitti ympäristöön, koska se on samalla kapseloin-
tilaitoksen valvotun alueen poistoilmareitti. 
 
Kapselointilaitoksen poistoilmapiippu varustetaan erillisellä, jatkuvatoimisella pois-
toilman aktiivisuuden mittausjärjestelmällä, joka vastaa laajuudeltaan ja herkkyydeltään 
YVL 7.6 / YVL C.3 vaatimuksia, ja perustuu joko ilman gamma- tai beta-aktiivisuuden 
mittaukseen.  
 
Mittaus kääntää poistoilman päästöreitin tarvittaessa suodattamattomasta poistoilma-
kanavasta suodatettuun kanavaan, mikäli aktiivisuus laitoksen poistoilmassa nousee yli 
ennalta asetetun hälytysrajan. Mittausalueen tulee yltää polttoaineen käsittelyonnetto-
muuden aikaisiin aktiivisuusarvoihin [8]. Mittausmenetelmä ja sovellettavat ilmaisin-
teknologiat valitaan siten, että mittaus on riittävän nopea ja herkkä aiottuun tarkoituk-
seen nähden (laitospäästön minimointi). Jatkuvat mittaukset varmistetaan erillisellä 
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näytteenottopiirillä ja näytesuodattimin. Näytteet ja suodattimet analysoidaan pääosin 
TVO:n laboratoriossa Olkiluodossa.  
 
Poistoilmapiipun suodatusjärjestelmä on redundanttinen käsittelykammion suodatusjär-
jestelmälle. Kahdentamisella minimoidaan mahdollinen laitospäästö ja sen ympäristö-
vaikutukset, vaikka suodatusjärjestelmistä yksi olisikin käyttökunnoton. 
 
Loppusijoituslaitoksen valvonta-alueen poistoilman päästöreitti on erillinen kapselointi-
laitoksesta, loppusijoituslaitoksen ilmastointirakennuksen kautta. Poistoilma voidaan 
tarvittaessa johtaa myös kapselointilaitoksen poistoilmapiippuun, mikäli ilmassa epäil-
lään olevan poikkeavaa aktiivisuutta. Reitin kääntö on tehtävä manuaalisesti. Loppusi-
joituslaitoksen toiminnan luonteesta ja luontaisista ominaisuuksista johtuen sen pois-
toilmassa ei kuitenkaan odoteta esiintyvän poikkeavaa aktiivisuutta. Poistoilmassa on 
aina radonia, mutta ilmaa ei normaalitilanteessa johdeta tämän takia ulos kapselointilai-
toksen kautta. 
 
Loppusijoituslaitoksen poistoilman päästöreitti muodostaa merkitykseltään varsin vä-
häisen riskin ydinjätelaitosten ympäristön säteilyturvallisuudelle, joten PO ei katso tar-
peelliseksi asentaa loppusijoituslaitoksen poistoilmajärjestelmään jatkuvatoimista pois-
toilman aktiivisuuden mittausjärjestelmää. Poistoilmareitti varustetaan kuitenkin näyt-
teenottolinjalla ja näytesuodattimilla. Suodattimet analysoidaan päästöjen havaitsemi-
seksi TVO:n laboratoriossa Olkiluodossa. 

 
2.8.5  Aktiivisuus vedessä 

Aktiivisten Nesteiden Käsittelyjärjestelmä (PK.342) kerää ja käsittelee kapselointilaitok-
sen jätevedet. Kunkin jätevesierän aktiivisuus tai puhtaus määritetään näytteenoton ja 
radiokemiallisen laboratorioanalyysin (TVO:n laboratoriossa Olkiluodossa) avulla. Puh-
taiksi havaitut jätevesierät pumpataan laitoksen viemäröintijärjestelmään, ja likaiset 
vesierät puhdistetaan suodattamalla ennen pumppausta viemäriin. Viemäröintijärjestel-
mä johdattaa puhtaat tai puhdistetut jätevedet pois ydinjätelaitoksilta (ympäristöön). 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmään ei ole tarpeen asentaa erillisiä tai jatkuvia kerätyn jäte-
veden aktiivisuuden mittauksia, koska kunkin vesierän pumppauskohde päätetään jäte-
veden radiokemiallisen laboratorioanalyysin tulosten perusteella ja kunkin vesierän 
pumppaus käynnistetään manuaalisesti. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmän huonetilat liitetään tarvittaessa huonetilojen säteilyval-
vonnan piiriin (kts. luku 2.8.1). Kapselointilaitoksen huonetilat, joissa käsitellään aktii-
visia nesteitä, tulee YVL 7.18 / YVL C.1 mukaisesti varustaa hälyttävällä ja vuodot 
keräävällä lattiakaivojärjestelmällä. 

 
2.8.6  Päästöt veteen 

Aktiivisten Nesteiden Käsittelyjärjestelmän (PK.342) ulospumppauslinjaan (viemäri-
verkkoon) asennetaan varmistukseksi erillinen jatkuva poistoveden aktiivisuuden mitta-
us, joka pysäyttää pumpun ja sulkee poistolinjan venttiilin, mikäli vedessä on liikaa ak-
tiivisuutta, tai mittaus on vialla. Mittausta ei ole tarpeen kahdentaa, koska vesierän 
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pumppauskohde päätetään vesierän radiokemiallisen laboratorioanalyysin tulosten pe-
rusteella ja kunkin vesierän pumppaus käynnistetään manuaalisesti. 
 
Veden aktiivisuuden mittaukset perustuvat joko gamma- tai beta-aktiivisuuden mittauk-
seen. Mittauksen herkkyyden osalta sovelletaan YVL 7.6 / YVL C.3 vaatimuksia. Mit-
tausmenetelmä ja sovellettavat ilmaisinteknologiat valitaan siten, että mittaus on riittä-
vän nopea ja herkkä aiottuun tarkoitukseen nähden (laitospäästön minimointi). Mittaus-
alueen tulee yltää sallittuja aktiivisuuksia merkittävästi suurempiin arvoihin. 

 
2.8.7  Muut säteilymittaukset 

Posivan ydinjätelaitoksella ei ole tarvetta muille ydinjätelaitoksiin, tai niissä toteutetta-
vaan kapselointi- tai loppusijoitusprosessiin liittyville, kiinteille säteilymittauksille (kts. 
myös luku 1). 
 
Posivan ydinjätelaitosten laitosalueen ajoneuvoportti tultaneen varustamaan nk. ajoneu-
vomonitorilla, jonka avulla pyritään estämään ydin- ja/tai aktiivisten materiaalien oi-
keudeton kuljetus sisään laitokselle tai ulos laitokselta (tulevien YVL-ohjeiden vaati-
musten mukaisesti). 

 
2.8.8  Muut mittaukset 

Meteorologiset mittaukset ydinjätelaitoksen laitospaikalla toteutetaan tukeutumalla 
TVO:n olemassa olevaan järjestelmään 0.141 [10]. Säämittauksia tarvitaan mahdollisen 
laitospäästön leviämisen ennustamiseksi. Järjestelmää 0.141 laajennetaan tiedonsiirron 
osalta siten, että järjestelmän keräämät säätiedot siirretään jatkossa myös Posivan käyt-
tökeskukseen. Järjestelmään ei ole toistaiseksi tarkoitus tehdä muita muutoksia PO:n 
ydinjätelaitoksiin liittyen. 

 
2.9  Sähkönsyöttö 

Ydinjätelaitoksen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) liitetään laitostensa 
varmennettuun sähköverkkoon (järjestelmät P.664, PK.663 tai PK.664). 
 
Säteilymittausten käytettävissä oleva varmennusaika määräytyy em. järjestelmien oman 
varmennusaikakapasiteetin perusteella (suunnitteluperusteinen varmistusaika on 72 h, 
eli 3 vrk). Varmistetun sähkötehon tarve on noin 100 W per mittauskanava, tai 1 kW 
(ilman aktiivisuuden mittauslaitteistojen näytteenottopiirien ilmapumput). 
 
Kunkin redundanttisen kanavaparin mittauskanavat erotellaan sähkönsyöttöjensä osalta 
eri osajärjestelmiin. 
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2.10  Järjestelmät 

Ydinjätelaitoksen kiinteiden säteilymittauksien jako säteilymittausjärjestelmiin perustuu 
kapselointi- ja loppusijoitusprosessin asettamiin toiminnallisiin tarpeisiin (kts. luvut 2.5 
ja 2.8 alilukuineen). Alustava järjestelmäjako turvallisuusluokituksineen on seuraava: 
 
PK.551 Käsittelykammion Säteilymittausjärjestelmä (TL3) 

– gamma-säteilyn annosnopeuden mittaukset paljaalle polttoaineelle (ml. 
polttoaineen kuivaus) 

 
PK.552 Käsittelykammion Jäähdytys- ja Suodatusjärjestelmän Säteilymit
 tausjärjestelmä (TL3) 

– käsittelykammiosta poistettavan ilman aktiivisuuden säteilymittaukset 
 
PK.553 Poistoilmapiipun Säteilymittausjärjestelmä (TL3) 

– kapselointilaitoksen poistoilman aktiivisuusmittaukset ja näy-
tesuodattimet 

– loppusijoituslaitoksen näytesuodattimet 
 
PK.554 Erillisten Järjestelmien Säteilymittausjärjestelmä (TL3) 

– eri prosessijärjestelmien sisältämän aktiivisuuden mittaukset 
– jätteiden käsittelyjärjestelmien säteilymittaukset 

 
P.555 Huonetilojen Säteilymittausjärjestelmä (TL3) 

– kapselointi- ja loppusijoituslaitosten huonetila- ja aluevalvonta 
 
Lisäksi PO:n ydinjätelaitokset liitetään seuraaviin, jo olemassa oleviin TVO:n järjestel-
miin (nykyinen turvallisuusluokitus on mainittu suluissa): 
 
0.557 Ympäristön Säteilymittausjärjestelmä (TL4) 
 
0.141 Säämasto (TL4) 

 
2.11  Yhteydet muihin järjestelmiin ja tietoturvallisuus 

Säteilymittausten (säteilymittausjärjestelmien) mittausarvot välitetään käyttökeskukseen 
(keskuksen tietokonejärjestelmiin) analogisina virta-signaaleina (4–20 mA, logaritmi-
nen signaali), missä ne aikamerkitään, tallennetaan ja varmennetaan, sekä esitetään 
käyttökeskuksen näytöillä. Signaalin reitille asennetaan erilliset erotusvahvistimet, jotka 
toteuttavat galvaanisen erotuksen mittausten ja käyttökeskuksen järjestelmien välillä. 
 
Säteilymittausten hälytykset välitetään releohjattuina jännite-signaaleina (tehonsyöttö 
AC- tai DC-järjestelmistä) laitosten käyttökeskukseen, missä ne aikamerkitään, tallen-
netaan ja varmennetaan, sekä esitetään keskusten näytöillä. Hälytysreleiden vapaat kon-
taktit toteuttavat galvaanisen erotuksen hälyttävien laitteiden (mittausten) ja käyttökes-
kuksen järjestelmien välillä. 
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Kaikilla säteilymittauksilla on mittausarvoille ja hälytyksille myös paikallisnäytöt. Tar-
vittaessa korkeampia säteilytasoja sisältävissä kohteissa (esim. käsittelykammion oville) 
lisätään erilliset annosnopeuden näytöt hälytysindikointeineen. Näytöt varustetaan eril-
lisin erotusvahvistimin, jotka toteuttavat galvaanisen erotuksen mittausten ja näyttöjen 
välillä. 
 
Säteilymittauksilla ei ole muita liityntöjä muihin järjestelmiin. Säteilymittauksilla ei 
myöskään ole mitään keskinäisiä yhteyksiä eri mittauskanavien välillä. Säteilymittauk-
silla ei ole ulkoisia yhteyksiä ydinjätelaitosten ulkopuolelle. 
 
Käyttökeskuksen tietojärjestelmillä on ulkoiset yhteydet TVO:n järjestelmiin 0.141 ja 
0.557, sekä mahdollisesti myös laitosyksikön OL1 valvomoon. Näiden yhteyksien tieto-
turvallisuus toteutetaan ydinvoimalaitoksilla OL1 ja OL2 jo käytössä olevin, tai lai-
tosyksikölle OL3 tulevin teknisin ratkaisuin. Toteutuksen yksityiskohdat käsitellään 
erillisissä, myöhemmin laadittavissa aineistoissa. 

 
2.12  Riippuvuudet 

Säteilymittausten (säteilymittausjärjestelmien) toimivuus (käyttökuntoisuus) on riippu-
vainen kunkin kanavan sähkönsyötön toimivuudesta. 
 
Mittausten hälytysten toimivuus on riippuvainen hälytyksen välittävän hälytysketjun 
sähkönsyötön ja ketjun komponenttien toimivuudesta. 
 
Mittausten hälytyksien käynnistämien seuraustoimintojen toimivuus on riippuvainen 
seuraustoiminnon suorittavan järjestelmän ja komponenttien toimivuudesta. 
 
Säteilymittauksiin liittyvien käyttökeskuksen näyttöjen ja -indikointien toimivuus on 
riippuvainen käyttökeskuksen automaatio- ja tietokonejärjestelmien toimivuudesta. 
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3  SÄTEILYTURVALLISUUS 

Posivan ydinjätelaitoksen säteilyturvallisuuden seurantaa ja raportointia koskevat tär-
keimmät, nykyisin voimassa olevat YVL-ohjeet ovat YVL 1.5, YVL 7.1, YVL 7.2, 
YVL 7.3, YVL 7.5, YVL 7.7 ja YVL 7.8, jotka korvautuvat ohjeuudistuksen yhteydessä 
YVL-ohjeilla A.9, C.3 ja C.4. 
 
Posivan ydinjätelaitoksen säteilyturvallisuuden mallintamisen, seurannan ja raportoin-
nin osalta tullaan osin tukeutumaan TVO:n olemassa oleviin toimintoihin. Ympäristön 
säteilyvalvontaohjelman toteutuksen osalta (YVL 7.7) on tarkoituksenmukaisinta tehdä 
yhteistyötä TVO:n kanssa (yhteisen laitospaikan vuoksi). 
 
Meteorologisten mittausten tulokset ja niistä lasketut laimenemistekijät raportoidaan 
STUK:lle neljännesvuosittain. Vuosittaiset leviämistiedot esitetään Olkiluodon ympäris-
tön säteilyvalvonnan vuosiraportissa. Laimennustekijöiden laskentaa varten ollaan 
suunnittelemassa TVO:lla käytössä olevasta TuuletVL-ohjelmasta PO:lle sovitettua 
versiota (YVL 1.5, YVL 7.3, YVL 7.5, YVL 7.7, YVL 7.8). 
 
Normaalikäytöstä aiheutuvien radioaktiivisten aineiden leviämisen ja säteilyannosten 
arvioinnissa on suunniteltu käytettävän em. sovitettua TuuletVL-ohjelmaa. Käytön ai-
kaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa leviämis- ja säteilyannostarkastelussa käyte-
tään PO:lle sovitettua Tuulet-ohjelmaa (YVL 7.2, YVL 7.3). 
 
PO:n ydinjätelaitosten toiminnasta aiheutuneet laskennalliset säteilyannokset tullaan 
raportoimaan vuosittain Olkiluodon ympäristön säteilyvalvonnan vuosiraportissa yhdes-
sä ydinjätelaitokselta vapautuneiden radioaktiivisten päästöjen ja ympäristön säteilymit-
tausten (0.557) tulosten kanssa (YVL 1.5 ja YVL 7.8). 
 
Päästöjen leviämisen arviointiin onnettomuustilanteissa käytetään vastaavia menettelyjä 
kuin TVO:n valmiussuunnittelussa. Leviämisen arviointiin tarvittavat säätiedot, sekä 
arviota tukevat ympäristön säteilymittaukset (luvussa 2.8.2 esitettyine laajennuksineen), 
ovat nähtävissä sekä Posivan käyttökeskuksessa, että TVO:n ydinvoimalaitosten valvo-
moissa, ja lisäksi mm. TVO:n valmiustilanteiden tukiryhmän tiloissa. YVL-ohjeen 7.3 
mukaisesti laskentaan käytetään tarkoitukseen soveltuvaa tietokoneohjelmaa, jollainen 
on mm. TVO:n käytössä oleva ROSA (ReaktoriOnnettomuukSien Arviointiohjelma). 
ROSA:a modifioidaan, tai siitä laaditaan erillinen versio sisältämään myös Posivan lai-
toksilta tapahtuva päästö. Lisäksi laaditaan etukäteen Posivan suunnitteluperusteisten 
onnettomuuksien mukaiset mallionnettomuudet. Ohjeen YVL 7.3 mukaisena korvaava-
na menettelynä laaditaan myös ohjeet leviämisen arviointiin käsinlaskentana tarvittavin 
osin. 
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4  KELPOISTUS JA LISENSIOINTI 

4.1  Säännöstö 

Ydinjätelaitosten säteilymittausten (säteilymittausjärjestelmien) kelpoistuksen ja lisen-
sioinnin osalta noudatetaan Suomen ydinenergialain perusteella annettuja asetuksia ja 
säädöksiä, sekä edellisiin pohjautuvia Säteilyturvakeskuksen antamia YVL-ohjeita ja 
STUK:en erillispäätöksiä. Lisäksi noudatetaan sähkö- ja paloturvallisuussäädöksiä, sekä 
muita soveltuvia kansallisia ja/tai EU:n säädöksiä. 

 
4.2  Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuus 

Ydinjätelaitoksen säteilymittauksille (säteilymittausjärjestelmille) laaditaan vaatimus-
määrittelyt, jotka kuvaavat yksikäsitteisesti kullekin järjestelmälle tai mittauskanavalle 
asetetut vaatimukset. Laitteiden vaatimuksenmukaisuuden valvonta perustuu vaatimus-
määrittelyyn. 
 
Järjestelmien tavoiteltava suunnitteluikä on 30 vuotta. 

 
4.3  Standardit 

Ydinjätelaitoksen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) kelpoistetaan ja lisensi-
oidaan säteilymittauksia koskevia kansainvälisiä standardeja soveltuvin osin seuraten 
ja/tai noudattaen. Ensisijaisesti hyödynnetään IEC-standardeja. 
 
Jos mittauslaitteet pohjautuvat ja/tai sisältävät ohjelmoitavaa tai parametroitavaa tek-
niikkaa, sovelletaan ohjelmoitavuuden osalta standardia IEC-60880 (kategoria A, kate-
gorisointi IEC-61226 mukaisesti) tai IEC-62138 (kategorioissa B ja C, kategorisointi 
kuten edellä). Sovellettavat kategoriat pohjautuvat turvallisuusluokitukseen, ja ne mää-
ritellään tapauskohtaisesti vaatimusmäärittelyissä. 
 
4.4  Kelpoistus 

Ydinjätelaitosten säteilymittauslaitteiden kelpoistus perustuu pääosin IEC-standardien 
asettamiin vaatimuksiin ja testeihin. 
 
Yksityiskohtaisempi kelpoistussuunnitelma laaditaan, kun eri järjestelmiin asennettavat 
laitteet on valittu. Valinnan yhteydessä kriteereinä käytetään mm. laitteiden voimassa 
olevia kelpoistuksia ja niiden kattavuutta PO:n omia vaatimuksia sekä kansallisia viran-
omaismääräyksiä vasten arvioituna. 

 
4.5  Laadunhallinta 

Säteilymittausten suunnittelu ja toteutusprosessin laadunhallinta perustuu myöhemmin 
laadittavaan, erilliseen laatusuunnitelmaan. Tämä laadunhallinnan suunnitelma perustuu 
PO:n omaan yhtiötason suunnittelun ja rakentamisen aikaiseen laadunhallintaohjel-
maan. 
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4.6  Konfiguraation hallinta 

Ydinjätelaitoksen säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) liitetään osaksi ydinjäte-
laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä laitteiden konfiguraation hallintaa YVL 
E.7 mukaisesti. 

 
4.7  Lisensiointi 

Ydinjätelaitoksen säteilymittausten (säteilymittausjärjestelmien) lisensiointimateriaalit 
lähetetään säteilymittausten osalta turvallisuusluokassa TL3 pääosin hyväksyttäväksi. 
Ilmastointijärjestelmien osalta materiaalit lähetetään myös hyväksyttäväksi, mikäli jär-
jestelmällä on merkitystä säteilyturvallisuuteen ja/tai päästöihin. 

 
4.8  Toimittaja 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) laitetoimittaja arvioidaan, valitaan ja 
tarvittaessa auditoidaan PO:n sisäisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Laitetoimittaja järjestää asennettaville laitteille valmistuksen päätteeksi tehdastestit 
(FAT) sekä asennuksen jälkeen laitostestit (SAT), joissa laitteiden oikea toiminta verifi-
oidaan. 

 
4.9  Aikataulu 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) asennus- ja käyttöönottoaikataulu nou-
dattelee ydinjätelaitosten yleistä rakentamis- ja käyttöönottoaikataulua. Kaikki laitoksen 
säteilymittaukset tulee olla hyväksytysti käyttöönotetut ennen kuin laitokselle voidaan 
tuoda käytettyä ydinpolttoainetta. 

 
4.10  Luvanhaltijan alustava turvallisuusarvio 

Kapselointi- ja loppusijoituslaitosten säteilymittaukset kattavat tarkoituksen mukaisesti 
koko prosessin, jossa valvotaan sekä työntekijöiden että työ- ja laitosympäristön säteily-
turvallisuutta. Käsittelykammion, erillisten järjestelmien ja huonetilojen säteilymittaus-
järjestelmillä valvotaan kapselointiprosessin eri vaiheita, sekä tehdään kapselointi- ja 
loppusijoituslaitoksen aluevalvontaa. Käsittelykammion jäähdytys- ja suodatusjärjes-
telmän säteilymittausjärjestelmä sekä poistoilmapiipun säteilymittausjärjestelmä toteut-
tavat laitosten ilmapäästöjen valvontaa. Päästömittaukset toteutetaan YVL-ohjeiden 
vaatimusten mukaisesti yksittäisvikasietoisesti. 
 
Ympäristön säteilymittausjärjestelmän osalta tukeutuminen TVO:n olemassa olevaan 
järjestelmään toteuttaa tavoitteen pystyä mittaamaan päästöjä, joilla voisi olla merkitys-
tä ympäristön säteilyturvallisuuden kannalta. Luvussa 2.8.2 esitetyt täydennykset järjes-
telmään ovat riittävät, kun otetaan huomioon kapselointilaitoksen oleellisesti pienempi 
päästöpotentiaali samalla laitospaikalla Olkiluodossa sijaitseviin ydinvoimalaitosyksik-
köihin verrattuna. 
 
Säämittausten osalta tukeudutaan TVO:n olemassa oleviin säämittauksiin, jotka sijaitse-
vat noin 2,5 km:n päässä Posivan ydinjätelaitoksista. Säämaston usealla korkeudella 
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tehtävät tuulennopeus- ja leviämissuuntamittaukset mahdollistavat myös kapselointilai-
toksen päästöjen leviämisarvion teon riittävällä luotettavuudella, koska laitosten ympä-
ristön topografia on olennaisilta piirteiltään pitkälti yhtenevää. 
 
Turvallisuusdokumentaation riittävyys arvioidaan rakentamis- ja käyttölupaprosessin 
yhteydessä, ja sitä tullaan ylläpitämään YVL-ohjeiden mukaisesti. Säteilyturvallisuutta 
koskevien määräaikaisraporttien osalta tukeudutaan ja/tai liitytään TVO:n olemassa 
oleviin toimintoihin, jolloin esim. päästöjen ympäristövaikutuksia arvioidessa tullaan 
tarkastelemaan ydinjätelaitoksen päästöjen lisäksi myös yhteisen laitospaikan kokonais-
päästöjä.  

 
4.11  TTKE 

Ydinjätelaitosten säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) lisätään laitosten 
TTKE:hen tarpeellisin osin. Yksityiskohdat selkenevät myöhemmin suunnittelun ede-
tessä. 
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5  KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) asennukselle tarkastuksineen ja käyt-
töönotolle laaditaan käyttöönottosuunnitelma, jonka yksityiskohdat täsmentyvät laitos-
suunnittelun edetessä. 

 
5.1  Turvallisuus 

Järjestelmien käyttö ja/tai ylläpito eivät saa aiheuttaa tarpeettomia säteily- tai työturval-
lisuusriskejä laitosten henkilöstölle. Laitteiden pitää mahdollisuuksien mukaan sijaita 
jatkuvasti (prosessin tilasta) ja turvallisesti (mm. ilman tarpeetonta riskiä säteilyannok-
sesta) luoksepäästävissä tiloissa. Inhimillisten virheiden mahdollisuus on minimoitava. 
 
Osa säteilymittausjärjestelmistä ja niiden laitteista on asennettava siten, että ne ovat 
rajoitetusti luoksepäästävissä ydinjätelaitoksen käytön aikana (mm. säteilyn ilmaisimet 
kapselointilaitoksella polttoaineen käsittelykammiossa ja kuivausasemalla). Näissä ta-
pauksissa mittaukset tulee toteuttaa siten, että niiden ylläpitotoimet ja koestukset voi-
daan suorittaa esim. vain kerran 1 – 5 vuodessa (työstä riippuen). 
 
Radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön on oltava merkityksettömän pienet, kun 
järjestelmät toimivat häiriöttömästi. Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja onnetto-
muuksien seurauksena väestön eniten altistuvalle yksilölle aiheutuva vuosiannos ei saa 
ylittää säädettyjä enimmäisarvoja. 
 
Järjestelmiin kuuluvien läpivientien pitää tarvittaessa olla säteilysuojatut ja ilmatiiviit, 
toteuttaen ns. kaksoistiivistyksen periaatteen (yksittäisen tiivisteen menetys ei vaaranna 
koko läpiviennin tiiveyttä). 

 
5.2  Asennukset 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) asennukset suoritetaan kansallisia säh-
kö- ja paloturvallisuusmääräyksiä, sekä PO:n sisäisiä ohjeita noudattaen. 

 
5.3  Toimintakokeet 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) laitetoimittaja suorittaa asennetuille ja 
tarkastetuille laitteille laitostestit (SAT) ennen luvanhaltijan (PO) omia käyttöönottoko-
keita. 
 
Käytönaikaisille koestuksille laaditaan määräaikaiskoestusohjelma ja -ohjeet. 

 
5.4  Operatiivinen käyttöönotto 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) operatiivinen käyttöönotto suoritetaan 
PO:n sisäisiä ohjeita noudattaen. Käyttöönotossa säteilymittausten toiminta osana ydin-
jätelaitoksia koestetaan erillisen, myöhemmin laadittavan käyttöönottosuunnitelman 
mukaisesti. 
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STUK osallistuu laitevalmistajan testeihin, käyttöönottoon ja sen kokeiden seurantaan 
oman harkintansa mukaisesti. 

 
5.5  Käyttö ja ylläpito 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) tuleva ylläpito järjestetään ydinjätelai-
toksen toimintajärjestelmälle asetettujen velvoitteiden ja vaatimusten mukaisesti, joko 
osana TVO:n Sähkö-Automaatiokunnossapitoa tai osana Posivan omaa Sähkö-
Automaatiokunnossapitoa. 
 
Järjestelmien ylläpidolla (ml. ennakkohuollot, määräaikaiskoestukset, vikojen korjauk-
set) pyritään varmistumaan järjestelmien ja niiden laitteiden käyttökuntoisuudesta. Lait-
teille hankitaan riittävä varaosavaranto huomioiden valitun laitetoimittajan keräämät 
käyttökokemukset ja vikahistoria, sekä PO:n järjestelmille asettamat korjausaikavaati-
mukset. 
 
Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) osien ja laitteiden tulee olla helposti 
dekontaminoitavissa ja niiden pintamateriaalien tulee olla dekontaminoinnin kestäviä. 
 
Säteilymittausten ylläpidossa tarvittavat kalibrointi- ja/tai muut säteilylähteet hallinnoi-
daan STUK:en asettamien ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti, joko TVO:n (ostopalve-
luna) tai PO:n toimesta. 
 
Toteutuksen yksityiskohdat täsmentyvät myöhemmin toteutussuunnittelun edetessä. 

 
5.6  Ikääntymisen ja konfiguraation hallinta 

Säteilymittaukset (säteilymittausjärjestelmät) laitteineen liitetään PO:n ikääntymisen ja 
konfiguraation hallinnan järjestelmiin YVL A.8 ja E.7 mukaisesti. 

 
5.7  Koulutus 

Säteilymittauksien (säteilymittausjärjestelmien) tuleva käyttö, ylläpito- ja korjaushenki-
löstö koulutetaan yhdessä valitun laitetoimittajan kanssa. 
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