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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikutta-
neista tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan käytössä oleviin laitosyksiköihin, 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen ja ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin val-
vontatoimia vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Loviisan molemmat laitosyksiköt olivat tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen. 
Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuosihuollot olivat vuosineljänneksen aikana. Vuosi-
neljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteily-
turvallisuuden kannalta.

STUKin tekemissä käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa ei todettu 
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla puutteita, joilla olisi vaikutusta laitosten, niiden henki-
löstön tai ympäristön turvallisuuteen.

Olkiluoto 3:n työmaalla reaktorilaitoksen rakennusten viimeistelytyöt sekä putkistojen 
ja kulkutasojen tuennassa käytettävien teräsrakenteiden asennukset jatkuivat. Myös 
reaktorilaitoksen prosessiputkistojen ja niihin liittyvien laitteistojen asennus jatkui. 
Pienputkistojen muoto-osissa havaittujen indikaatioiden takia aloitettu osien vaihtotyö 
reaktorilaitoksella saatiin lähes päätökseen ja noin 2000 muotokappaletta vaihdettua. 
STUK valvoi töiden etenemistä laitospaikalla eikä turvallisuuden ja laadun kannalta 
olennaisia poikkeamia suunnitelmista havaittu. Olkiluoto 3:n periaate- ja järjestelmä-
suunnittelua koskevat keskeisimmät avoimet asiat liittyvät automaatiojärjestelmien riip-
pumattomuuteen, mahdollisten virheellisten automaatio-ohjausten seurausten arviointiin 
sekä automaatiojärjestelmien ja niiden muodostaman kokonaisuuden testaukseen. STUK 
on edellyttänyt kyseisten asioiden selvittämistä ennen automaation yksityiskohtaisen 
järjestelmäsuunnittelun jatkamista. STUK teki automaation vika-analyyseistä päätöksen, 
jossa se esitti yksityiskohtaisia vaatimuksia muun muassa mahdollisten automaation 
virheohjausten seurausten analysoinnista. Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tar-
kastuksissa STUK arvioi laitoksen käyttöönottoon liittyvien koekäyttöjen suoritusta sekä 
TVO:n projektin johdon toimintaa muun muassa rakentamiskokemusten hyödyntämisessä, 
turvallisuusasioiden tunnistamisessa ja riskienhallinnassa. Tarkastuksissa ei havaittu 
luvanhaltijan toiminnassa merkittäviä puutteita. 

STUKin ydinjätehuollon valvonta painottui vuoden 2013 toisella neljänneksellä 
Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyyn. 
Hakemuksen käsittely on edennyt yksityiskohtaisten turvallisuusasioiden sekä rakenta-
misprojektin laadunhallintaan liittyvien asiakirjojen tarkastukseen.  Maanalaisessa 
tutkimustilassa (Onkalo) STUK jatkoi edelleen rakentamisen valvonnassa ja toteuma-
dokumentaation laadussa syksyllä 2012 havaittujen puutteiden selvittämistä.

KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 2/2013. STUK-B 167.  
Helsinki 2013. 17 s. + liitteet 2 s.

Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset
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Tarpeen mukaan raportissa kuvataan turvallisuu-
den kannalta merkittäviä ydinalan tapahtumia ja 
toimintoja.

Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä INES-asteikkoa (International Nuclear 
Event Scale).

STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-
laitoksiin, Olkiluotoon rakenteilla olevaan ydin-
voimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maanalaisen 
tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjätehuoltoon. 

1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1 ja Loviisa 2 olivat tuotantokäytössä koko 
vuosineljänneksen. Loviisa 1:n energiakäyttöker-
roin vuosineljänneksellä oli 99,2 % ja Loviisa 2:n 
99,7 %. Ener gia käyttökerroin kuvaa tuotetun säh-
köenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden re-
aktoreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksi köi den käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.

2.1.2 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Loviisan laitoksilla

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä STUK 
teki kuusi käytön tarkastusohjelman tarkastusta. 
Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, 
joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai 
laitoksen turvallisuuteen.

Henkilöstöresurssien ja osaamisen tarkastus 
kohdistuu voimayhtiön henkilöstöresurssien suun-
nitteluun ja kohdentamiseen, henkilöstön osaami-
sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä esimies-
työhön. Vuoden 2013 tarkastuksessa keskityttiin 
erityisesti osaamisen kehittämistoimintaan liitty-
vän ohjeistuksen toimivuuteen. Ohjeistuksen toi-
mivuutta todennettiin kunnossapitoyksikön hen-
kilöstön haastatteluilla. Lisäksi tarkastettiin kou-
lutusryhmän organisaatiota, tavoitteita, mittareita 
ja resursseja sekä ryhmän poikkeamien hallintaa. 
Loviisan osaamisen kehittämisen ohjeistuksessa 
on yleisellä tasolla YVL-ohjeiden vaatimuksia vas-
taavia menettelyjä, mutta tarkastuksessa tehtyjen 
haastattelujen perusteella ohjeistuksen sovelta-
misessa on eroja. STUK edellytti, että Loviisan 
voimalaitoksen koulutusryhmä selvittää voima-
laitoksella käytössä olevia osaamisen hallinnan 
menettelyjä ja työkaluja. Selvitystyön tuloksia on 

hyödynnettävä osana voimalaitoksen ohjeistuksen 
ja menettelyjen sekä niiden soveltamisen kehittä-
misessä. Voimalaitoksen on myös varmistettava, 
että turvallisuuden kannalta tärkeissä tehtävissä 
työskentelevät henkilöt suorittavat kertauskoulu-
tuksensa voimalaitoksen vaatimusten mukaisesti. 
Lisäksi Loviisan voimalaitoksen on täydennettävä 
henkilöstösuunnittelumenettelynsä siten, että sil-
lä hallitaan sekä kehittämis- ja projektityöhön että 
linjatyöhön tarvittavat resurssit. Tarkastuksen pe-
rusteella sisäisissä auditoinneissa todetut poikkea-
mat hallitaan koulutusryhmässä asianmukaisesti.

Johtamisjärjestelmän toimivuuden ja laadun-
varmistuksen tarkastuksessa todennettiin edel-
lisen tarkastuksen vaatimusten tilanne ja kä-
siteltiin erikseen poikkeamien hallintaa. STUK 
haastatteli neljää Loviisan voimalaitoksen toimit-
taja-auditoijaa auditointiosaamisen ja pätevöinti-
menettelyn todentamiseksi. Lisäksi tarkastettiin 
laadunhallintaryhmän toimintasuunnitelmaa ja 
käytettävissä olevia resursseja. Tarkastuksessa 
voitiin sulkea edellisen tarkastuksen viidestä vaa-
timuksesta kolme, jotka koskivat hankintatoimin-
taa, toimittajien auditointia ja poikkeamien hallin-
taa. Kahta vaatimusta tarkennettiin: Loviisan voi-
malaitoksen on varmistettava, että turvallisuuden 
kannalta tärkeät ohjeet ovat ajan tasalla. Lisäksi 
voimalaitoksen on toimitettava STUKille tiedoksi 
kunnossapito- ja käyttöyksiköiden ohjeiden päivi-
tyssuunnitelmat, suunnitelmien toteutumat sekä 
toimenpiteet niiden ohjeiden osalta, joiden päivi-
tys ei ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti. 
Voimalaitoksen on myös toimitettava STUKille 
suunnitelma toimenpiteistä, joilla parannetaan 
STUKille toimitettujen asiakirjojen laatua. STUK 
totesi, että laadunhallintaryhmän resurssit ovat 
niukat ryhmän työmäärään nähden.

Laitoksen turvallisuustoiminnot -tarkas-
tuksen aiheena oli reaktiivisuuden hallinta. 
Reaktiivisuuden hallinnalla tarkoitetaan tässä me-

2 Suomen ydinvoimalaitokset
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2013.

Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2013.
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koska viime vuosina organisaatiosta on poistunut 
keskeistä osaamista. Laboratorion laadunhallintaa 
arvioitiin kemian mittausten validoinnin osalta. 
Toiminta on systemaattista, hyvin raportoitua ja 
interkalibrointi-projektien tulosten perusteella tu-
losten luotettavuus on erittäin hyvällä tasolla. 
Jatkuvatoimisten kemian analysaattoreiden yllä-
pitovastuista STUK edellytti, että ne selkiytetään 
ja yhdenmukaistetaan eri ohjeisiin. Päivittäinen 
kemian seuranta ja hallinta on laboratoriossa hoi-
dettu hyvin, mutta STUK totesi parannettavaa 
tulevien pitkien vuosihuoltojen aikana tehtävissä 
järjestelmien säilöntään liittyvissä valmisteluissa. 
Poikkeamien käsittelystä STUK totesi, että labora-
toriolla ei ollut yhtään aikataulullisesti ylittynyttä 
vaatimusta ja kaikki korjaavat toimenpiteet on 
toteutettu.

Turvajärjestelyiden tarkastuksessa STUK ar-
vioi Fortumin turvajärjestelyitä Loviisan voima-
laitoksen eri turvajärjestelyvyöhykkeillä. Tarkas-
tuksen pääkohteina olivat turvajärjestelyiden 
ylläpitämiseen ja suunnitteluun tarvittavat re-
surssit, koulutus ja harjoitukset, aiemmat tar-
kastukset, kehitystoimenpiteet ja niiden tilanne 
sekä uusi hälytyskeskus ja turvavalvontajärjes-
telmän uusimisen tilanne. STUK tarkasti myös 
poikkeamien hallintaa. Tarkastuksessa todettiin, 
että turvaorganisaatiossa on lisätty resursseja ja 
että Fortumin turvaorganisaation koulutusohjel-
ma on toteutunut suunnitellusti. Lisäksi todettiin, 
että harjoitusten kokemukset on syytä käsitellä 
johdonmukaisesti ja varmistaa kokemuksista op-
piminen. Hälytyskeskuksen siirtyminen uuteen 
turvavalvonta (TUVA)-järjestelmään toteutetaan 
vaiheittain ja sen osalta STUK teki erillistar-
kastuksen kesäkuussa. Laitosaidan muutos to-
dettiin tarkastuksessa suunnitelmien mukaiseksi. 
Tarkastuksessa keskusteltiin myös voimalaitos-
alueen rajasta toimivaltuuksien osalta sekä tur-
vallisuusluokitellun tiedon toimittamisen käytän-
nöistä.

nettelyjä ja järjestelmiä, joilla varmistetaan reak-
torin pysäyttäminen ja reaktorin sekä polttoaine-
varastojen alikriittisenä pitäminen. Tarkastuksen 
perusteella STUK totesi, että Loviisan voimalai-
toksen ja Loviisan voimalaitoksen teknisen tuen 
menettelyt reaktiivisuuden hallinnassa ovat 
asianmukaiset ja että organisaatioissa resurssit, 
osaaminen ja perehdytys ovat riittävällä, hyväl-
lä tasolla. Tiedonkulku Loviisan voimalaitoksen 
ja Espoon Keilaniemessä toimivan teknisen tuen 
välillä on toimivaa, mutta esim. kokouskäytäntö-
jä on mahdollista vielä parantaa. Ohjeiston päi-
vityksessä todetut puutteet olivat jo Fortumin 
oman seurannan piirissä. Poikkeamien käsittely ja 
menettelyt käyttökokemuksista oppimiseksi olivat 
tarkastusalueen osalta asianmukaisia.

Loviisan voimalaitoksen rakenteiden ja raken-
nusten tarkastuksessa arvioitiin rakenteiden, ra-
kennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden 
kunnossapitomenettelyt. Lisäksi käytiin läpi voi-
mayhtiön tarkastusten tulokset sekä tehdyt muu-
tostyöt. Tarkastuskohteena oli voimayhtiön orga-
nisaatio, voimayhtiön tarkastusohjeet, voimayh-
tiön määräaikaistarkastukset, korjaus- ja muu-
tostyöt, täydennysrakentaminen laitosalueella ja 
muut vastuualueeseen kohdistuvat tarkastukset. 
Tarkastuksessa esitettiin neljä vaatimusta liittyen 
laadunhallintaan, rakennusteknisten tarkastusten 
tekemiseen ja tarkastustulosten perusteella tehtä-
viin toimenpiteisiin sekä vastuualueeseen liittyvi-
en ohjeiden ylläpitoon.

Kemian tarkastuksen pääkohteina olivat orga-
nisaatiossa toteutetut muutokset, kemian labora-
torion laadunhallinta, jatkuvatoimisten analysaat-
torien ylläpitoprosessin toimivuus, sekä poikkea-
mien käsittely. Kemian laboratoriolla on käytössä 
uusi ohje, joka määrittelee henkilöstöltä vaadit-
tavien pätevyyksien lisäksi niiden todentamisen. 
Tarkastuksessa STUK totesi, että Loviisan laitok-
sen kemian laboratorion henkilöstön kouluttamis-
ta johdetaan systemaattisesti. Tämä on tärkeää, 
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2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon molemmilla laitosyksiköillä oli vuosi-
huolto seisokit  vuosineljänneksen aikana. Olki-
luoto 1:n energiakäyttökerroin vuosineljänneksel-
lä oli 90,9 % ja Olkiluoto 2:n 79,7 %. Energia-
käyttökerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suh-

detta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitos-
yksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimel-
listeholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin 
sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden 
käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa 
vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa kuvissa 3 ja 4.

Kuva 4. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2013.

1. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.

Kuva 3. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho huhti–kesäkuussa 2013.

1. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi laskea.
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2. Polttoainevuodon paikallistaminen.
3. Vuosihuolto.

2. Vuosihuolto.
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Vuosihuollot
Olkiluoto 1:n polttoaineenvaihtoseisokki oli 12.5.–
20.5.2013 ja Olkiluoto 2:n huoltoseisokki 26.5.–
14.6.2012. Vuosihuollossa laitoksen turvallisuuden 
kannalta tärkeitä laitteita ja rakenteita tarkaste-
taan, huolletaan ja vaihdetaan sekä muutetaan. 
Toimenpiteillä luodaan edellytykset käyttää voi-
malaitosta turvallisesti tulevina käyttöjaksoina. 
Lisäksi vuosihuolloissa vaihdetaan osa käytetys-
tä polttoaineesta tuoreeseen. STUK valvoo, että 
luvanhaltija varmistaa vuosihuoltojen aikaisten 
töiden turvallisen toteutuksen sekä sen, että vuo-
sihuollosta ei aiheudu säteilyvaaraa laitoksen 
työntekijöille ja ympäristölle. Vuosihuollon aika-
na STUK teki tarkastusohjelman mukaisen vuosi-
huoltoon kohdistuvan tarkastuksen.

Olkiluoto 1:n vuosihuolto
Olkiluoto 1:n polttoaineenvaihtoseisokki kesti va-
jaat 8 vuorokautta ja se oli hieman alle vuorokau-
den suunniteltua pidempi. Viivettä aiheutti mm. 
suojarakennuksen pohjakaivon pinnanmittauksen 
vika ennen ylösajoa sekä generaattorikatkaisijan 
tahdistusongelmat ylösajon yhteydessä.

Vuosihuollossa vaihdettiin viidesosa reaktorin 
ydinpolttoaineesta. Polttoaineenvaihtoseisokissa 
ei tehdä laajoja muutostöitä vaan työt ovat pää-
asiassa järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden 
tarkastuksia, huoltoja, korjauksia ja koestuksia, 
kuten polttoainetarkastukset ja suojarakennuksen 
eristysventtiilin tiiviyskokeet.

Olkiluoto 2:n vuosihuolto
Olkiluoto 2:n huoltoseisokki kesti hieman yli 18 
vuorokautta ja se oli vuorokauden suunniteltua 
pidempi. Laitoksen ylösajossa viivettä aiheuttivat 
säätösauvan pulssianturin vaihto sekä ongelmat 
lauhduttimen tyhjön imemisessä.

Vuosihuollossa vaihdettiin noin viidesosa re-
aktorin ydinpolttoaineesta. Muutostöistä suurim-
pia olivat pienjännitekojeistojen uusinta kahdessa 
osajärjestelmässä. Muutostöiden lisäksi tehtiin 
paljon järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden tar-
kastuksia, huoltoja, korjauksia ja koestuksia.

Laitosyksiköllä havaittiin polttoainevuoto 
käyttöjakson lopussa toukokuussa 2013. Vuotava 
polttoainenippu paikannettiin vuosihuollossa ja 
poistettiin reaktorista. Polttoainevuodolla ei ol-
lut merkitystä ympäristön säteilyturvallisuudelle, 

koska polttoaineesta vuodon vuoksi vapautuva 
radioaktiivisuus pysyy laitoksen sisällä.

Vuosihuoltojen aikana oli kaksi erikoisrapor-
toitavaa tapahtumaa. Seisokin aikana yhden pää-
kiertopumpun juoksupyörän tilalle asennettiin 
väärän tyyppinen tiivistystulppa. Väärä tyyppinen 
tulppa havaittiin, kun reaktoripaineastiasta vuosi 
vettä reaktoriveden vuotojen keräilyjärjestelmään 
normaalia enemmän. Toisessa tapahtumassa TVO 
otti yhden lämmönvaihtimen pois käytöstä puh-
distuksen ajaksi, minkä seurauksena kaikkia tur-
vallisuusteknisten käyttöehtojen vaatimuksia jär-
jestelmien ja laitteiden käyttökuntoisuudesta ei 
enää täytetty. Tapahtumista kerrotaan enemmän 
jäljempänä tässä luvussa.

Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitoksen vuosihuollon 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä 
ja laitteita, joihin on kertynyt radioaktiivisia ainei-
ta voimalaitoksen käytön aikana.

Säteilyannokset olivat pieniä, eivätkä ne ylittä-
neet säännöstössä asetettuja rajoja. Olkiluoto 1:n 
seisokin työntekijöiden yhteenlaskettu (kollektiivi-
nen) säteilyannos oli 0,09 manSv ja Olkiluoto 2:lla 
työskennelleiden 0,47 manSv. Olkiluoto 1:n sekä 
koko vuosihuoltojen kollektiiviset säteilyannokset 
olivat kaikkien aikojen matalimmat vuosihuol-
toannokset Olkiluodossa. Suurin henkilökohtai-
nen säteilyannos Olkiluoto 1:lla oli 3,8 mSv ja 
Olkiluoto 2:llä 7,4 mSv.
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Kuva 5. Olkiluodon laitosyksiköiden vuosihuolloissa 
kertyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset. 
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Uudet höyrynkuivaimet, jotka asennettiin laito-
syksiköille vuosina 2005–2006, alensivat edelleen 
turbiinirakennuksen säteilytasoja ja kollektiivis-
ten annosten määrää.

Puutteita Olkiluoto 2:n 
pääkiertopumpun huoltotöissä
Vuosihuollossa olleella Olkiluoto 2:lla tehtiin pää-
kiertopumpun huoltoa 30.5. Huollon yhteydessä 
reaktorin yhden pääkiertopumpun juoksupyörän 
tilalle asennettiin väärän tyyppinen tiivistystulp-
pa. Väärän tyyppinen tulppa havaittiin, kun reak-
toripaineastiasta vuosi vettä reaktoriveden vuo-
tojen keräilyjärjestelmään normaalia enemmän. 
Samaan aikaan tehtiin huoltotöitä reaktoriveden 
puhdistusjärjestelmässä ja töitä varten tehtyjen 
prosessikytkentöjen vuoksi radioaktiivista vet-
tä pääsi myös reaktorirakennuksen huonetilaan. 
Havainnon jälkeen tiivistystulppa vaihdettiin oi-
keantyyppiseksi ja huonetila siivottiin.

Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköillä pääkiertopum-
put sijaitsevat reaktorin painesäilön pohjalla. 
Näiden pumppujen huoltoihin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota, koska reaktorin painesäiliön poh-
javuoto on tämäntyyppisissä laitoksissa merkittä-
vä riski. Tässä tapauksessa väärä tulppa aiheutti 
vain lievästi kohonneen pohjavuodon riskin, koska 
pohjaa tiivisti tulpan lisäksi pumpun moottorin 
tilalla ollut laippa. Lisäksi pohjavuodon sattuessa 
ulos reaktorista vuotanut vesi olisi voitu korvata 
hätäjäähdytysjärjestelmillä.

Voimayhtiö on tunnistanut tapahtuman syyk-
si erilaisia inhimillisiä tekijöitä, jotka liittyvät 
työmenettelyihin ja tiedonkulkuun. Tapahtuman 
vuoksi voimayhtiö muuttaa eri tiivistetulppien 
säilytyspaikkoja sekä tekee tarvittavat muutokset 
ohjeistoon menettelyjen edelleen kehittämiseksi.

Tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa laitokselle, 
ihmisille tai ympäristölle. Tapahtuma luokiteltiin 
kansainvälisellä säteily- ja ydinturvallisuustapah-
tumien vakavuusasteikolla (INES-asteikko) luok-
kaan 0.

Puutteita Olkiluoto 2:n reaktorin 
jäähdytykseen liittyvien 
töiden hallinnoinnissa
TVO havaitsi Olkiluoto 2:n vuosihuollossa, että 
yksi käytetyn polttoaineen jäähdytykseen osal-
listuva lämmönvaihdin oli likaantunut. Käytön 
aikana kertyvä lika heikentää lämmönvaihtimen 

toimintaa, joten TVO otti kyseisen laitteen pois 
käytöstä puhdistuksen ajaksi 9.6.2013. TVO ajoit-
ti työn epähuomiossa väärin. Samanaikaisesti 
tehtiin muitakin jäähdytykseen liittyviä vuosi-
huoltotöitä ja kaikki turvallisuusteknisten käyt-
töehtojen (TTKE) vaatimukset koskien järjestel-
mien ja laitteiden käyttökuntoisuutta eivät enää 
täyttyneet.

Reaktoripaineastian kansi avataan vuosihuol-
lossa, jotta pystytään vaihtamaan ydinpolttoai-
netta uuteen sekä tekemään muita paineastian 
sisäpuolisia töitä. Reaktoripaineastia on reaktori-
altaan pohjalla, joten kannen avaamisen jälkeen 
reaktoripaineastia ja allas ovat yhtenäistä tilaa. 
Reaktorisydämessä oleva käytetty ydinpolttoaine 
tuottaa edelleen lämpöä, joten sen jäähdytykses-
tä on huolehdittava myös vuosihuollon aikana. 
Jäähdytyksestä huolehtii reaktoripaineastiassa ja 
reaktorialtaassa oleva vesi sekä tätä vettä jääh-
dyttävät järjestelmät ja laitteet. Tapahtuma sattui 
vuosihuollon loppuvaiheessa. Reaktorisydämen si-
säpuoliset työt oli saatu päätökseen ja TVO ryh-
tyi laskemaan reaktorialtaan veden pintaa, jotta 
reaktoripaineastian kansi pystytään asentamaan 
takaisin paikalleen. Lämmönvaihtimen pesun 
takia reaktoriveden jäähdyttämiseen oli tällöin 
käytettävissä vain toinen TTKE:n edellyttämistä 
jäähdytyspiireistä.

Tapahtumassa rikottiin TTKE:ta tahattomasti 
selvittämättä TTKE:n asettamia rajoituksia ti-
lanteessa, jossa reaktoripaineastian kansi on auki 
ja lämmönvaihdin erotettu pesua varten. TVO 
on tunnistanut tapahtuman syyksi inhimilliset 
tekijät. Tapahtuman vuoksi TVO selvittää läm-
mönvaihtimien pesumenettelyjä sekä arvioi tapah-
tumaan liittyen TTKE:n selkeyttä ja mahdollisia 
muutostarpeita.

Tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa laitokselle, 
ihmisille tai ympäristölle. Tapahtuma luokiteltiin 
kansainvälisellä säteily- ja ydinturvallisuustapah-
tumien vakavuusasteikolla (INES-asteikko) luok-
kaan 0.

2.2.2 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Olkiluodon laitoksilla

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä STUK teki 
kolme käytön tarkastusohjelman tarkastusta. 
Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, 
joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai 
laitoksen turvallisuuteen.
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STUK teki Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuo-
sihuoltojen aikana 12.5.–14.6.2013 tarkastuksen, 
jossa arvioitiin voimalaitoksen toimintoja, joilla 
ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hal-
litaan vuosihuollon aikaisia toimia. STUK todensi 
TVO:n menettelyjä kolmellatoista eri osa-alueella. 
Tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa tulityö-
paikkoja, kenkärajoja, polttoainesiirtoja, turvajär-
jestelyjä, kunnossapitomenettelyjä ja työntekijöi-
den koulutusta. Tarkastuksessa STUK teki merki-
tyksiltään eriasteisia havaintoja, joiden perusteel-
la se edellytti TVO:lta selvityksiä muun muassa 
automaation määräaikaiskoestusohjeiston katta-
vuudesta ja säännöllisen kalibroinnin piiriin kuu-
lumattomista prosessimittauksista. STUK esitti 
myös vaatimukset säätösauvojen kunnonvalvon-
taohjelman päivittämisestä sekä yhden vakituisen 
tulityöpisteen kipinäsuojauksen kunnostamisesta.

Säteilysuojelun tarkastuksessa erityiskohtee-
na olivat operatiivinen säteilysuojelu, säteilysuo-
jeluohjeet sekä säteilysuojelun rooli työlupakä-
sittelyssä. Lisäksi tarkastettiin tiedonkulkua ja 
poikkeamien käsittelyä sekä säteilysuojelun kan-
nalta tärkeimpien vuosihuoltoon 2013 tulevien 
töiden suunnitteluprosessia. TVO on toimittanut 
STUKille selvityksen annosmittauksen toteutuk-
sesta erilaisissa poikkeustilanteissa, joissa annos-
luentaan käytettäviä laitteita ei voida käyttää. 
STUK edellytti, että voimayhtiön on laadittava 
tekninen ohje annosmittauksen järjestelyistä poik-
keusolosuhteissa vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Tietokonepohjaiseen tulokoulutukseen tehdyistä 
päivityksistä TVO:n on toimitettava yhteenveto 
STUKille. Lisäksi voimayhtiön on toimitettava 
STUKille suunnitelma käytetyn polttoaineen kul-
jetuksiin osallistuvien työntekijöiden neutronisä-
teilyaltistuksen selvittämisestä uusinta tietämys-
tä hyväksi käyttäen. Olkiluodon voimalaitoksella 
toimii eri tekniikanalan asiantuntijoista koostuva 
säteilysuojelukysymyksiä käsittelevä ns. ALARA-
ryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti. STUK 
totesi tarkastuksessa, että ALARA-ohjelmaa on 
viime vuosien aikana kehitetty ja laajennettu mer-
kittävästi ja myös muuta säteilysuojeluun liitty-
vää ohjeistusta on kehitetty.

Olkiluodon voimalaitoksen valmiustoiminnan 
tarkastuksessa käytiin läpi kaikki valmiustoimin-
nan osa-alueet. Lisäksi tarkastuksessa todennet-
tiin STUKin erillisissä päätöksissä annettujen 
vaatimusten johdosta aloitettujen valmiustoimin-
taa koskevien toimenpiteiden tilanne. Vuoden 2012 
tarkastuksessa STUK edellytti, että voimayhtiö 
hankkii lisäresursseja valmiussuunnitteluun. TVO 
vastasi STUKin vaatimukseen mm. muuttamalla 
valmiuskoulutuksen organisointia, mutta uusia re-
sursseja ei ole saatu odotettua määrää. TVO on ot-
tanut käyttöön satelliittipuhelimet varmentamaan 
yhteyksiä viranomaisiin ja järjestelmää testataan 
säännöllisesti yhteyskokeiluissa STUKiin. STUK 
on pyytänyt TVO:lta lisäselvityksiä päivitettyyn 
valmiussuunnitelmaan, jonka voimayhtiö on toi-
mittanut STUKiin hyväksyttäväksi.
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3.1 Olkiluoto 3:n rakentamisen valvonta
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden 
ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien 
tarkastamista. Lisäksi STUK osallistui laitosyk-
sikön komponenttivalmistuksen, laitoksen raken-
nus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmiste-
lujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin 
tarkastuksiin. STUK teki vuoden 2013 toisella 
vuosineljänneksellä kaksi rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman tarkastusta.

Olkiluoto 3:n periaate- ja järjestelmäsuunnit-
telua koskevat keskeisimmät avoimet asiat liitty-
vät automaatiojärjestelmien riippumattomuuteen, 
mahdollisten virheellisten automaatio-ohjausten 
seurausten arviointiin sekä automaatiojärjestel-
mien ja niiden muodostaman kokonaisuuden tes-
taukseen. STUK on edellyttänyt kyseisten asioiden 
selvittämistä ennen automaation yksityiskohtai-
sen järjestelmäsuunnittelun jatkamista. TVO toi-
mitti STUKille käsittelyyn automaatiojärjestelmi-
en muodostamaa kokonaisuutta, ns. automaatio-
arkkitehtuuria koskevia päivitettyjä suunnitelmia. 
STUK on aloittanut suunnitelmien arvioinnin. 
STUK teki tarkastelujaksolla TVO:n pyynnöstä 
myös päätöksen automaation vika-analyyseistä. 
Päätöksessä STUK esitti yksityiskohtaisia vaati-
muksia mm. mahdollisten automaation virheohja-
usten seurausten analysoinnista.

Reaktorilaitoksen rakennusten viimeistelytyöt 
sekä putkistojen ja kulkutasojen tuennassa käy-
tettävien teräsrakenteiden asennukset jatkuivat 
vuosineljänneksen aikana. Myös reaktorilaitok-
sen prosessiputkistojen ja niihin liittyvien laittei-
den asennus jatkui. Pienputkistojen muoto-osissa 
havaittujen indikaatioiden takia aloitettu osien 
vaihtotyö saatiin lähes päätökseen ja lähes 2000 
muotokappaletta on vaihdettu. STUK valvoi töiden 
etenemistä laitospaikalla eikä turvallisuuden ja 
laadun kannalta olennaisia poikkeamia suunnitel-
mista havaittu.

Reaktorilaitoksen käyttöönottoon liittyen lai-
tostoimittaja on keskittynyt suojarakennuksen 
paine- ja tiiveyskoetta valmisteleviin töihin. Paine- 
ja tiiveyskoe on aikataulutettu loppuvuodelle 2013. 
Kokeen edellytyksenä on, että suojarakennuksen 
läpiviennit, kuten eristysventtiilit ja kulkuaukot 
on tiiveystestattu. Laitostoimittaja on jatkanut 
läpivientien tiiveyskokeiden tekemistä. Myös 
sähköjärjestelmien käyttöönotot jatkuvat reakto-
rilaitoksella. Muilta osin reaktorilaitoksen käyt-
töönotto odottaa käyttöautomaation asentamista. 
Turbiinilaitoksella koekäyttöjä on jatkettu. STUK 
on seurannut käyttöönoton etenemistä.

STUK on aloittanut TVO:n pyynnöstä Olkiluoto 
3 -laitosyksikön käyttölupahakemukseen liittyvien 
asiakirjojen ennakkokäsittelyn ennen varsinaisen 
käyttölupahakemuksen toimittamista. STUKin 
ennakkokäsittelyyn voidaan toimittaa lopullisen 
turvallisuusselosteen luvut, jotka muodostavat yh-
tenäisen, itsestään kantavan kokonaisuuden ja 
joiden sisältö vastaa lopullista laitossuunnittelua. 
Kyseisten turvallisuusselosteen osuuksien tulee 
olla myös TVO:n hyväksymiä. Menettelyllä voi-
daan tasata eri osapuolien työkuormaa käsittele-
mällä etukäteen jo kokonaan valmiita asiakoko-
naisuuksia. STUK käsittelee käyttölupahakemuk-
sen yhteydessä STUKille toimitettavat asiakirjat 
kokonaisuudessaan käyttölupavaiheessa ja hyväk-
syy ne olennaisilta osiltaan ennen käyttölupaha-
kemusta koskevan lausunnon ja turvallisuusar-
vion toimittamista työ- ja elinkeinoministeriölle. 
Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä STUK 
valmisteli päätöksen kahdesta lopullisen turvalli-
suusselosteen luvusta koskien onnettomuusana-
lyysien laskentametodiikkaa ja ympäristön sätei-
lyannosanalyysejä sekä radioaktiivisten jätteiden 
käsittelyä. Tällä hetkellä STUKin käsittelyssä ei 
ole muita lopullisen turvallisuusselosteen lukuja.

3 Olkiluoto 3
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3.1.1  Rakentamisen aikaisen 
tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä STUK teki 
kaksi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman 
tarkastusta. Tarkastuksissa ei havaittu luvanhal-
tijan toiminnassa merkittäviä puutteita.

Käyttöönottoa koskeva tarkastus kohdistui lai-
toksen koekäyttöjen suoritukseen liittyvien me-
nettelyjen arviointiin ja koetulosten käsittelyyn ja 
hyväksyntään. Tarkastuksessa käytettiin esimerk-
keinä jo suoritettuja ja parhaillaan meneillään 
olevia koekäyttöjä. Tarkastuksessa ei todettu huo-
mauttamista TVO:n menettelyissä. STUK pyysi 
toimittamaan tarkastuksessa esitellyn työmaalla 
tehtävien muutosten käsittelyä koskevan ohjeen 
STUKille tiedoksi.

Olkiluoto 3 -projektin johtamista ja turvalli-

suusasioiden käsittelyä koskevassa tarkastukses-
sa käsiteltiin TVO:n projektin johdon toimenpi-
teitä liittyen rakentamiskokemusten hyödyntämi-
seen, turvallisuusasioiden tunnistamiseen ja kä-
sittelyyn, riskienhallintaan, toiminnan indikaat-
toreihin sekä turvallisuuskulttuuritutkimusten 
toimivuuden arviointiin. Rakentamiskokemusten 
hyödyntämiseen liittyen STUK edellytti, että TVO 
tarkastelee vuosittaisessa analyysissä merkittä-
vistä poikkeamista myös poikkeamiin johtaneita 
perussyitä. TVO:n johdon on myös määriteltävä ta-
voitteet rakentamiskokemusten analysoinnille ja 
hyödyntämiselle, jotta kokemusten opit ovat hyö-
dynnettävissä Olkiluoto 3 projektin lisäksi myös 
TVO:n muissa projekteissa.
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4 Ydinjätehuolto

Posiva Oy toimitti vuoden 2012 lopussa TEMille 
Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitok-
sen rakentamislupahakemuksen. Samalla Posiva 
toimitti STUKille ydinenergia-asetuksen mukai-
sen turvallisuusaineiston sekä pitkäaikaistur-
vallisuutta käsittelevän turvallisuusperustelun. 
STUKin ydinjätehuollon valvonnan pääpaino oli 
vuoden 2013 toisella neljänneksellä Olkiluodon 
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamis-
lupahakemuksen käsittelyssä. Lupahakemuksen 
käsittely eteni alkuvaiheen kattavuustarkastuk-
sesta yksityiskohtaiseen turvallisuusasioiden kä-
sittelyyn.

Maanalaisessa tutkimustilassa (Onkalo) 
STUKin valvonta kohdistui erityisesti rakenta-
misen valvonnassa ja toteumadokumentaation 
laadussa syksyllä 2012 havaittujen puutteiden 
selvittämiseen. STUK hyväksyi Posivan hakemuk-
sen laajentaa tutkimustilaa loppusijoitustunnelin 
tulpparatkaisun demonstrointiin tarvittavilla kah-
della lyhyellä tunnelilla.

4.1 Käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitushankkeen valvonta

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 
rakentamislupahakemus

Lupahakemuksen tarkastus
STUK teki päätöksen Posivan rakentamislupaha-
kemusaineiston sisällöllisestä kattavuudesta lu-
kuun ottamatta pitkäaikaisturvallisuusperustelua. 
Perusteluaineistoon Posiva toimitti täydennyksiä 
touko- ja kesäkuussa. Kattavuustarkastuksen tu-
loksena suurin osa STUKille toimitetusta turvalli-
suusaineistosta otettiin tarkastettavaksi. Aineiston 
kattavuuden kannalta puutteelliseksi todettujen 
aineistojen tarkastusta ei jatkettu. Aineistoissa 
havaittiin puutteita muun muassa kapselointi- ja 

loppusijoituslaitoksen käytönaikaisessa häiriö- ja 
onnettomuusanalysoinnissa sekä laitossuunnitte-
lussa vaadittavan turvallisuusluokituksen perus-
teluissa. Tämän johdosta STUK edellytti Posivalta 
suunnitelmaa näiden aineistojen päivittämiseksi 
ja toimittamiseksi STUKin käsittelyyn. Posivan 
laatiman suunnitelman mukaan Posiva toimittaa 
ensimmäisen osan päivitettävistä aineistoista elo-
kuun aikana. Pitkäaikaisturvallisuutta käsittele-
vän turvallisuusperustelun kattavuuteen liittyvä 
tarkastustyö saatiin valmiiksi kesäkuussa, mutta 
STUKin päätös valmistuu kolmannella vuosinel-
jänneksellä.

STUK jatkoi kattavuustarkastuksessa sisällöl-
tään muodollisesti kelpoiseksi todettujen aineisto-
jen tarkastusta. Pitkäaikaisturvallisuusperustelun 
tarkastus aloitettiin STUKille toimitettujen ai-
neistojen osalta. STUK käyttää turvallisuuspe-
rustelun tarkastuksen tukena kansainvälisiä asi-
antuntijoita. STUK piti näiden asiantuntijoiden 
kanssa kesäkuussa työpajan, jossa käsiteltiin tar-
kastuksessa esille tulleiden, turvallisuuden kan-
nalta keskeisiä havaintoja. Työpajassa pyrittiin 
tunnistamaan havainnoista turvallisuuden kan-
nalta keskeisimmät pohjaksi syksyn laajemmalle 
työpajalle.

Lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä 
tarkastusohjelma
STUK on jatkanut alkuvuonna rakentamislupa-
hakemuksen käsittelyvaihetta varten käynnis-
tetyn tarkastusohjelman mukaisia tarkastuk-
sia. Tarkastusohjelman tavoitteena on arvioida 
Posivan menettelyjä laadukkaan ja turvallisen 
ydinlaitoksen rakentamiseksi. Vuoden 2013 toi-
sella neljänneksellä STUK teki kaksi tarkastusta. 
Toinen tarkastuksista kohdistui Posivan menette-
lyihin, joilla se on suunnitellut hallitsevan raken-
tamisprojektin vaatimukset ja toinen Posivan toi-
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mittajaan, joka suorittaa pitkäaikaisturvallisuu-
teen liittyviä tutkimuksia. Toimittajan tarkastuk-
sen tavoitteena oli todentaa Posivan suorittamaa 
toimittajien ohjausta ja valvontaa. Tarkastuksissa 
ei havaittu Posivan toiminnassa merkittäviä puut-
teita tai poikkeamia.

Posivan vaatimusten hallinnan tarkastuksessa 
arvioitiin erityisesti vaatimustenhallintamenette-
lyjen valmiutta sovellettavaksi rakentamisprojek-
tiin. Arvioinnin kohteena oli STUKin ohjeiden 
vaatimusten toteutuminen vaatimustenhallinta-
menettelyissä sekä vaatimustenhallinnan toteu-
tuminen projektinohjauksessa ja organisaatiossa. 
Tarkastuksessa STUK edellytti Posivaa huolehti-
maan vaatimusten määrittelyn kehitystyössä, että 
hallintamenettelyt varmistavat asetettujen vaa-
timusten jäljitettävyyden ja ristiriidattomuuden. 
Lisäksi Posivalle asetettiin vaatimus varmistaa, 
että STUKin YVL-ohjeissa esitetyt vaatimusten 
määrittelyä ja hallintaa koskevat vaatimukset 
täyttyvät Posivan vaatimustenhallinnan proses-
seissa ja menettelyissä.

Posivalle tutkimustoimintaa tekevän toimitta-
jan tarkastuksessa STUK edellytti Posivaa var-
mistamaan, että toimittajan Posivan hankkeisiin 
osallistuville asiantuntijoille järjestetään koulu-
tusta turvallisuuskulttuurista. Tarkastuksessa 
tehtyjen havaintojen perusteella STUK edellytti 
Posivaa myös tarkastamaan seuraavassa kyseisen 
toimittajan toimintaan kohdistuvassa auditoinnis-
sa, että toimittajan Posivan tilauksissa käyttä-
mät alihankkijat ovat toimittajan hyväksyttyjen 
toimittajien listalla. Auditissa on varmistettava 
myös, että toimittajan sisäiset auditoinnit toteute-
taan riittävällä asiantuntemuksella ja riippumat-
tomuudella.

STUK toimitti Posivalle tarkastuksien puo-
livuotisohjelman ajanjaksolle 1.7.–31.12.2013. 
Ohjelman mukaan STUK tekee jaksolla viisi 
Posivan organisaation eri toimintoihin kohdistu-
vaa tarkastusta.

Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta

Onkalon rakentamisen eteneminen
Onkalon suurin syvyys (–455 m) ja ajotunnelin 
suurin pituus (4987 m) saavutettiin jo elokuun 
2012 alussa.

Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana lou-
hintatöitä tehtiin vain ajotunnelin PL 4366 m 
kohdalla olevassa Ajoneuvoyhteys 13:ssa, jonne 
valmistui 60 m pituinen tunneli. Taloteknisiä töitä 
jatkettiin Onkalossa tasolla -437, henkilökuilun 
ja tuloilmakuilun perissä, pumppaamossa ja sel-
keytysaltailla. Posiva sai valmiiksi tasolla -290 
tuloilmakuilua ympäröivän kallion tiivistämisen 
silikainjektoinnilla ja aloitti vastaavan työn henki-
lökuilulla. Posiva on valmistuneen tuloilmakuilun 
injektoinnin perusteella positiivinen silikainjek-
toinnin toimimisen sekä onnistumisen suhteen.

Onkalosta on löytynyt marraskuusta 2012 
lähtien useita räjähtämättömiä räjähdeainejää-
miä. Myös vuoden toisen neljänneksen aikana 
Onkalosta löytyi räjähtämätöntä räjähdysainetta. 
Posiva tiedotti poikkeavasta tilanteesta STUKille 
sovitun menettelyn mukaisesti. STUK seuraa ti-
lannetta.

Posiva kirjasi vuoden 2013 toisen neljännek-
sen aikana Onkalon rakentamistyössä yhteensä 
19 uutta tai suljettua poikkeamaa tai ympäristö-
vahinkoa. Ne liittyivät enimmäkseen työlaittei-
den hydrauliöljyjen vuotoihin sekä betonivaluihin. 
Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 
Posiva kirjasi Onkalon rakentamisessa 17 poik-
keamaa tai ympäristövahinkoa. Poikkeamien mää-
rä on yli kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 
2012 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana 
tapahtuneisiin poikkeamien ja ympäristövahin-
kojen yhteismäärään. Poikkeamilla ei ole suoraa 
merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannal-
ta, mutta esimerkiksi kallioperään kuulumatto-
milla aineilla voi olla vaikutusta loppusijoituksen 
pitkäaikaisturvallisuuteen.

Yhtenä loppusijoituksen pitkäaikaisturvalli-
suuden kriteerinä on sijoituspaikan kallioperän 
pohjavesien hydrogeologisten ja hydrogeokemi-
allisten olosuhteiden mahdollisimman vähäinen 
häiritseminen. Onkalon rakentamisessa Posiva 
seuraa Onkaloon tulevien vuotovesien kokonais-
määrää. Vuoden 2013 toisen neljänneksen aika-
na vuotovesien kokonaismäärä vaihteli kolmen 
mittauksen perusteella 32- 38 l/min. Vuotovesien 
kokonaismäärä pysyi Posivan asettaman rajan 
alapuolella.
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Onkalon rakentamiseen liittyvä 
tarkastustoiminta ja kenttävalvontakäynnit
Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana pidet-
tiin yksi Onkalon rakentamisen tarkastusohjel-
man mukainen tarkastus, joka kohdistui Posivan 
tarkastus- ja valvontamenettelyihin Onkalo-
työmaalla. Tarkastuksessa arvioitiin Posivan ja 
TVO:n sekä Posivan aliurakoitsijoiden menette-
lyjä Onkalo-työmaan rakentamisen valvonnassa 
ja tarkastustoiminnassa. Tarkastuksen tuloksena 
STUK esitti neljä vaatimusta sekä yhden huomi-
ota vaativan asian. Osa vaatimuksista kohdistui 
Onkalon rakentamiseen hyväksyttyjen tuotteiden 
varastointijärjestelyihin sekä lämminvaraston 
olosuhdevaatimuksiin ja niiden valvontaan. Osa 
vaatimuksista oli seurausta Posivan organisaati-
on muutoksesta ja johtamisjärjestelmän päivittä-
misestä. Tarkastuksen ajankohtana Posivan joh-
tamisjärjestelmän prosessien kehitystyö oli vielä 
kesken.

Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana STUK 
teki kolme Onkalo työmaan kenttävalvontakäyn-
tiä. Kenttävalvontakäynneillä STUK tarkasti 
Onkalo käynnissä olevia töitä, laadunvalvontaa ja 
laadunvalvontadokumentaatiota.

Tarkastelujakson aikana Posivan toimitti 
STUKille hyväksyttäväksi tai tiedoksi Onkalon 
kallioteknisiä toteutussuunnitelmia sekä Posivan 
selvityksiä STUKin tarkastuksilla esille nostamiin 

puutteisiin. STUK hyväksyi Posivan hakemuksen 
Onkalon laajuuden muutoksesta uusien demonst-
raatiotunneleiden 3 ja 4 rakentamiseksi. Niiden 
avulla Posiva toteuttaa täysimittaisen tulppako-
keen sekä kerää lisää aineistoa kallioluokitusme-
netelmän kehittämiseksi.

4.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan kiinteytyslaitoksen 
rakentaminen ja koekäytöt
Loviisan voimalaitos toimitti STUKille hakemuk-
sen kiinteytyslaitoksen vuonna 2010 keskeytetyn 
koekäytön jatkamiseksi. Hakemuksen tarkastuk-
sen yhteydessä STUK arvioi kokonaisuudessaan 
Loviisan voimalaitoksen toteuttamat muutokset, 
jotka on suunniteltu ja toteutettu estämään vuon-
na 2010 koekäyttöjen yhteydessä tapahtuneen häi-
riön toistuminen. Tällöin koekäytössä pääsi aktii-
vista hartsia ilmastointikanavaan mm. puutteelli-
sen prosessisuunnittelun johdosta. STUK hyväksyi 
hakemuksen jatkaa nestemäisten jätteiden kiin-
teytyslaitoksen koekäyttöä haihdutusjätteen sekä 
hartsin kiinteyksillä hakemuksen liitteen suunni-
telman mukaisesti. Loviisan voimalaitos toimitti 
lisäksi STUKille tarkastettavaksi päivitetyn pro-
jekti- ja käyttöönottosuunnitelman. Voimalaitos on 
rekrytoinut käyttöhenkilöstön, jonka koulutus on 
käynnissä.



18

STUK-B 167

Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja

Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 910/880 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom

Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 910/880 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom

Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP

Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja

Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 520/496 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port

Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 520/496 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port

LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista

Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.

Kuva: Teollisuuden Voima Oy

Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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LIITE 2 ines-asteikko

7
Erittäin vakava 
onnettomuus

6
Vakava onnettomuus

5
Ympäristölle vaaraa 

aiheuttava onnettomuus

4
Laitosonnettomuus

3
Vakava turvallisuuteen  

vaikuttava tapahtuma

2
Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma

1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 

vaikuttava tapahtuma

0
Ei merkitystä ydin- eikä 

säteilyturvallisuuden kannalta

Onnettomuus

Turvallisuutta  
heikentänyt  
tapahtuma

Poikkeuksellinen  
tapahtuma

Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (INES)
www-news.iaea.org/news
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