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1 Yleistä
Ydinenergian käytöstä säädetään ydinener-
gialaissa (990/87) ja ydinenergia-asetuksessa
(162/88) sekä lain nojalla annetuissa valtio-
neuvoston päätöksissä (395/91, 396/91 ja 397/
91). Ydinenergian käyttöä koskevat myös sä-
teilylain (592/91) 2 §:n (Yleiset periaatteet) ja
luvun 9 (Säteilytyö) säädökset.

Valtioneuvoston päätöksen (395/91) 3 §:n
mukaan yleisenä tavoitteena on ydinvoimalai-
toksen turvallisuuden varmistaminen siten,
että ydinvoimalaitoksen käytöstä ei aiheudu
työntekijöiden tai ympäristön väestön terveyt-
tä vaarantavia säteilyhaittoja eikä muuta va-
hinkoa ympäristölle ja omaisuudelle. Päätök-
sen 7 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen käytös-
tä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin
pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on
mahdollista. Ydinvoimalaitos ja sen käyttö on
lisäksi suunniteltava siten, että tässä päätök-
sessä esitettyjä normaalikäytön sekä häiriö-
ja onnettomuustilanteiden raja-arvoja ei yli-
tetä.

Ydinenergialain 9 §:n mukaisesti luvanhalti-
jan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian
turvallisuudesta. Luvanhaltijan ja rakennus-
ja käyttöluvan hakuvaiheessa luvanhakijan
velvollisuutena on osoittaa, että turvallisuus-
vaatimukset täytetään. Tätä tarkoitusta varten
luvanhaltijan/hakijan tulee arvioida ympäris-
tön väestön säteilyaltistus.

Tässä ohjeessa esitetään ne periaatteet, joiden
mukaan ympäristön väestön säteilyaltistus tu-
lee arvioida.

Tämän ohjeen vaatimuksia sovelletaan ohjeen
YVL 2.2 mukaisiin häiriö- ja turvallisuusana-
lyyseihin, ydinvoimalaitoksen normaalin käy-
tön päästöjen aiheuttaman altistuksen arvioi-
miseksi tehtäviin analyyseihin sekä valmius-
järjestelyihin liittyviin analyyseihin. Lisäksi
tämän ohjeen vaatimuksia voidaan soveltaa
myös muihin ydinvoimalaitoksen käyttöä var-
ten tehtäviin analyyseihin. Ohjetta voidaan
soveltaa myös muihin ydinlaitoksiin. Säteily-
annosten arviointiin liittyvää radioaktiivisten
aineiden leviämisen arviointia koskee ohje
YVL 7.3.

Euratom-sopimuksen 37. artiklan soveltami-
sesta annetun Euroopan unionin komission
suosituksen 91/4/Euratom mukaan jäsenval-
tioiden tulee toimittaa komissiolle tietoja
ydinenergian käytön ympäristövaikutuksista.
Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa erilliset
ohjeet suosituksen 91/4/Euratom soveltami-
sesta.

Luvanhaltija voi käyttää tässä ohjeessa esite-
tyistä yksityiskohtaisista vaatimuksista poik-
keavaa yksinkertaistettua mallia. Tällöin tu-
lee perustellusti osoittaa, että yksinkertaistet-
tu malli on konservatiivinen.

2 Yleiset vaatimukset
2.1 Analyysimenetelmät

Ydinvoimalaitoksen ympäristön asukkaiden
säteilyannoksien arviointiin käytettävien me-
netelmien tulee olla luotettavia ja konserva-
tiivisia. Sekä mallien että laskentamenetel-
mien ja -ohjelmien tulee olla riittävästi kel-
poistettuja. Käytettävät laskentaparametrit
tulee valita laitospaikan ympäristön olosuh-
teisiin soveltuviksi.

Analyyseihin tulee sisältyä tarkasteluja, jois-
sa selvitetään lopputuloksen herkkyys käy-
tettyjen analyysimenetelmien ja parametrien
suhteen.

2.2 Väestön eniten altistuvan ryhmän
määrittely

Ydinvoimalaitoksen ympäristön asukkaiden
säteilyannosten arviointiin käytetyissä mal-
leissa ei voida ottaa täysin huomioon yk-
silöllisiä eroja ihmisten ominaisuuksissa ja
elintavoissa. Tämän vuoksi tulee määritellä
niin sanottu kriittinen ryhmä [1, 2], jolle
voidaan sen asuinpaikan ja elintapojen pe-
rusteella arvioida aiheutuvan suurimmat an-
nokset. Annosrajoja tulee verrata tämän ryh-
män annosten keskiarvoon.

Eniten altistuva ryhmä tulee valita erikseen
käyttötilanteita ja ohjeen YVL 2.2 mukaisia
onnettomuusanalyysejä varten. Eniten altis-
tuva ryhmä on käyttökelpoinen myös annos-
laskuissa, joita ohjeen YVL 7.4 mukaan teh-
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dään valmiustilanteita varten, mutta tämän
ohjeen ryhmää koskevat vaatimukset eivät
yleisesti koske näitä laskuja.

Suunnittelu- ja lupakäsittelyvaiheessa käyttö-
tilanteiden annoslaskuja varten valittua eni-
ten altistuvaa ryhmää koskevat olettamukset
tulee tarkistaa ydinvoimalaitoksen käytön ai-
kana ottamalla huomioon paikalliset olosuh-
teet.

Eniten altistuva ryhmä, sen koostumus ja
elintavat on valittava tässä ohjeessa esitetty-
jen vaatimusten mukaisesti ottaen soveltuvin
osin huomioon viitteessä 2 esitetyt periaat-
teet. Samoin tulee valita muiden käytettyjen
laskentaparametrien arvot. Eniten altistuvan
ryhmän annosta laskettaessa tulee käyttää
soveltuvia keskimääräisiä arvoja niille para-
metreille, jotka riippuvat ryhmän jäsenten
elintavoista. Laskettujen annosten tulee edus-
taa kohtuullisen kokoisen yhtenäisen väestö-
ryhmän keskimääräistä säteilyaltistusta.

2.3 Annoslaskennassa tarkasteltavat
aiheutumistiet

Laskennassa on otettava huomioon annokset,
jotka aiheutuvat laitokselta ja kuljetuksista
tulevasta ulkoisesta säteilystä sekä ilmake-
hään ja vesistöön tapahtuvista radioaktiivis-
ten aineiden päästöistä. Säteilyannokset on
esitettävä efektiivisinä annoksina [1]. Hengi-
tyksen tai ravinnon kautta aiheutuvaa kehon-
sisäistä säteilyaltistusta kuvataan annoskerty-
mällä, jota laskettaessa annosekvivalenttino-
peus integroidaan aikuisilla 50 vuoden ja
lapsilla 70 vuoden tarkastelujakson yli.

Eri aiheutumisteiden kautta aiheutuvien sä-
teilyannosten lisäksi on laskettava yhteenve-
dot eniten altistuvan ryhmän annoksista ja
kollektiivisista annoksista. Lisäksi ennakkoon
tehtävissä analyyseissä on eriteltävä, millä
nuklideilla on merkittävä osuus kunkin aiheu-
tumistien kautta aiheutuvista säteilyannoksis-
ta ja kokonaisannoksesta.

Kun lasketaan tritiumin ja 14C:n kulkeutumis-
ta biosfäärissä ja näistä elintarvikkeiden nau-
tinnan kautta ihmisille aiheutuvia säteilyan-

noksia, on käytettävä menetelmiä, jotka otta-
vat huomioon näiden aineiden erityisluon-
teen.

Ilmakehään tapahtuvien radioaktiivisten
aineiden päästöjen aiheuttamat
säteilyannokset

Taulukossa I esitetään ne säteilyannoksen
aiheutumistiet, jotka on eri analyyseissä otet-
tava huomioon tai joiden huomiotta jättämi-
nen on perusteltava, kun tarkastellaan ilma-
kehään vapautuneita radioaktiivisia aineita.

Ilmassa olevista radioaktiivisista aineista tu-
levan ulkoisen säteilyn aiheuttamat annokset
tulee laskea pisteessä, joka on 1 metrin kor-
keudella maan pinnasta. Beetasäteilyn laske-
miseen voidaan käyttää puoliäärettömän pil-
ven mallia. Gammasäteilyn aiheuttaman an-
noksen laskemisessa voidaan käyttää joko
mallia, jossa säteilylähde on radioaktiivisia
aineita sisältävä ympäröivä ilmatilavuus, tai
puoliäärettömän pilven mallia, jota korjataan
leviämisparametreista riippuvilla korjauste-
kijöillä.

Myös kun lasketaan maahan laskeutuneista
radioaktiivisista aineista tulevan ulkoisen
gamma- ja beetasäteilyn annoksia, on tarkas-
teltava säteilyä 1 metrin korkeudella maasta.
Laskeuma pinta-alayksikköä kohden eli ak-
tiivisuuskate on laskettava ilmassa olevien
radioaktiivisten aineiden pitoisuuksien pe-
rusteella ottaen huomioon kuiva ja märkä
laskeuma.

Laskettaessa radioaktiivisten aineiden pitoi-
suuksia kasveissa on otettava huomioon sekä
ne radioaktiiviset aineet, jotka ovat laskeutu-
neet kasvien päälle suoraan tai maaperästä
resuspension kautta, että ne, jotka kasvit ovat
ottaneet maaperästä.

Kun lasketaan radioaktiivisten aineiden pi-
toisuuksia maidossa, on otettava huomioon
sekä laidunruoholle suoraan tai resuspension
kautta laskeutuneet radioaktiiviset aineet että
laidunruohon maaperästä ottamat radioaktii-
viset aineet. Myös se, että laiduntava eläin
voi ruohon mukana syödä saastunutta maa-
ainesta, on otettava huomioon.
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Keräilytuotteiden käytöstä ravintona aiheutu-
vaa säteilyaltistusta on tarkasteltava erityises-
ti yksilöannosten kannalta.

Kasvi- ja eläintuotteiden välityksellä saatavia
säteilyannoksia arvioitaessa on otettava huo-
mioon kasvu- ja laidunkauden ja sen ulkopuo-
lisen ajan väliset erot laitoksen sijaintipaikka-
kunnan keskimääräisten olosuhteiden mukai-
sesti. Tarkastelussa on otettava huomioon myös
saastuneen rehun mahdollinen käyttö.

Vesistöön tapahtuvien radioaktiivisten
aineiden päästöjen aiheuttamat
säteilyannokset

Vesistöön vapautuneista radioaktiivisista ai-
neista väestölle aiheutuvia säteilyannoksia ar-

vioitaessa on otettava huomioon sekä ulkoi-
nen että sisäinen altistus. Taulukossa II esite-
tään, mitkä altistustiet on ainakin otettava
huomioon.

Rantojen aktiivisuuskate voidaan laskea ve-
den radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista
paikallisia olosuhteita vastaavia siirtokertoi-
mia käyttäen ja ottaen huomioon eri meka-
nismit, joilla radioaktiiviset aineet voivat
siirtyä vedestä rannalle.

Kalojen radioaktiivisten aineiden pitoisuudet
voidaan laskea veden radioaktiivisten ainei-
den pitoisuuksista rikastumiskertoimia käyt-
täen.

Ulkoinen altistus

suora ja sironnut säteily laitoksella olevista säteilylähteistä ja
kuljetuksista

N, O, VL, VP

päästöpilvessä olevista radioaktiivisista aineista N, O, VL

maahan laskeutuneista radioaktiivisista aineista N, O, VL, VP

paljaalle iholle, hiuksille tai vaatetukselle laskeutuneista aineista O¹, VL¹

ilmaan resuspensoituneista radioaktiivisista aineista O¹, VP¹

Sisäinen altistus

päästöpilvessä olevien radioaktiivisten aineiden hengityksestä N, O, VL

laskeumasta peräisin olevia radioaktiivisia aineita sisältävien kasvien
käytöstä ravintona

N, O, VP

radioaktiivisia aineita sisältävän maidon ja muiden eläinkunnan
tuotteiden käytöstä ravintona

N, O, VP

pintavesistöihin suoraan laskeutuneiden tai valunta-alueelta myöhemmin
suotautuvien radioaktiivisten aineiden aiheuttama altistus veden
käytöstä juomavetenä tai vesikasvien ja -eläinten käytöstä ravintona

O², VP²

ilmaan resuspension kautta joutuneiden radioaktiivisten aineiden
hengityksestä

VP¹

N Normaalit käyttötilanteet

O Häiriö- ja onnettomuustilanteet

VL Valmiustilanteet, lyhyt aikaväli

VP Valmiustilanteet, pitkä aikaväli

¹ ei yleensä merkityksellinen

² voi olla merkityksellinen yksilöannoksissa

Taulukko I. Eri analyyseissä tarkasteltavat aiheutumistiet, kun päästö tapahtuu ilmakehään.
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2.4 Yksilöannosten arviointi

Lupakäsittelyn yhteydessä tehtävissä analyy-
seissä tulee ottaa huomioon ennakoitavissa
olevat muutokset vallitsevaan tilanteeseen näh-
den. Asumisetäisyydeksi tulee olettaa sellai-
nen välittömästi laitosalueen ulkopuolella ole-
va paikka, missä asutus on mahdollista. Muun
kuin aikuisväestön tarkastelu on tarpeellista,
mikäli eniten altistuvaan ryhmään kuuluu
myös lapsia.

Eniten altistuvan ryhmän ulkonaoloajan osuus
sekä suojauskertoimet ulkona ja sisällä oles-
keltaessa on valittava keskimääräisiä olosuh-
teita epäedullisemmiksi. Olosuhteita arvioita-
essa tulee ottaa huomioon väestön elintavat ja
asuntojen ominaisuudet. Ryhmän tulee olet-
taa olevan tietyn keskimääräisen ajan vuodes-
ta altistettuna ulkoiselle säteilylle, joka tulee
päästöjen purkuvesistön rannoilta.

Kun lasketaan hengitetyistä radioaktiivisista
aineista aiheutuvaa kehonsisäistä säteilyal-
tistusta, tulee olettaa, että asuintiloissa ja
ulkona on sama konsentraatio.

Eniten altistuvan ryhmän tulee olettaa käyt-
tävän ravinnokseen lähialueella tuotettuja kas-
veja, laitoksen lähialueelta pyydettyjä kaloja
ja asuinalueellaan tuotettua maitoa. Maito-
jalosteiden ja muiden eläintuotteiden voi-
daan olettaa olevan peräisin lähimmältä ja-
lostuslaitokselta.

2.5 Kollektiivisten annosten arviointi

Kollektiivisten säteilyannosten tarkastelussa
on otettava huomioon samat aiheutumistiet
kuin eniten altistetun ryhmän annoslaskuis-
sa. Kollektiivisia säteilyannoksia laskettaes-
sa on tarkasteltava vaikutuksia vähintään 100
km:n etäisyydelle, koko Suomen alueella ja

Taulukko II.  Eri analyyseissä tarkasteltavat aiheutumistiet, kun päästö tapahtuu vesistöön.

Ulkoinen altistus

rannoille kertyneistä radioaktiivisista aineista N, O

vedessä olevista radioaktiivisista aineista veneilyn tai uinnin aikana N¹

Sisäinen altistus

kalan sisältämistä radioaktiivisista aineista N, O

hengityksen kautta; rannoille kertyneiden aineiden ilmaan
resuspensoituvasta osasta tai purkuvesistön veden pärskymisestä
ilmaan

N¹

juomaveden sisältämistä radioaktiivisista aineista, mikäli purkuvesistön
vettä käytetään juomavetenä

N¹

elintarvikkeiden saastumisesta, joka seuraa purkuvesistön veden
mahdollisesta käytöstä karjan juottamiseen sekä peltojen kasteluun

N¹

laidun- tai viljelysmaan ja tuotettujen elintarvikkeiden saastumisesta
purkuvesistön veden pärskymisen tai muiden kertymistapojen kautta

N¹

N Normaalit käyttötilanteet

O Häiriö- ja onnettomuustilanteet

¹ ei yleensä merkityksellinen
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maailmanlaajuisesti. Tarkastelualue voidaan
jakaa osa-alueisiin, joita tarkasteltaessa käy-
tetään aluetta kuvaavia elintottumustietoja.
Alueen väestö tulee tarvittaessa jakaa ikäryh-
miin. Normaalien käyttötilanteiden annoksia
tarkasteltaessa voidaan käyttää pelkästään ai-
kuisväestöä kuvaavia laskentaparametreja.

Kun lasketaan ulkoisen säteilyn aiheuttamia
kollektiivisia säteilyannoksia, voidaan ottaa
huomioon rakennusten antama suojaus. Las-
kettaessa kollektiivisia säteilyannoksia, jotka
aiheutuvat oleskelusta purkuvesistön rannal-
la, tulee ottaa huomioon kyseisen vesistön
lähellä asuva väestö 10–20 km:n etäisyydelle
asti ja käyttää laskuissa alueen väestön keski-
määräisiä oleskeluaikoja tarkasteltavan vesis-
tön rannoilla.

Elintarvikkeiden kautta aiheutuvia kollektii-
visia säteilyannoksia laskettaessa tulee ottaa
huomioon alueella tuotettujen elintarvikkei-
den todelliset määrät.

Kun lasketaan eräiden pitkäikäisten radioak-
tiivisten aineiden aiheuttamia maailmanlaa-
juisia kollektiivisia annossitoumia, voidaan
käyttää muunnoskertoimia, jotka kuvaavat
yksikköpäästöä kohden kertyvää kollektiivis-
ta annosta.

3 Säteilyannosten
arviointi lupakäsittelyn
yhteydessä

3.1 Normaalit käyttötilanteet

Ulkoinen säteily ydinvoimalaitokselta ja
kuljetuksista

Kun arvioidaan eniten altistetun ryhmän
säteilyannoksia, jotka laitoksesta tuleva ul-
koinen säteily aiheuttaa, on otettava huomi-
oon ydinvoimalaitoksen ulkoisen säteilyn läh-
teiden sijainnit, säteilyn voimakkuudet ja sä-
teilysuojaukset.

Kuljetuksista peräisin olevan ulkoisen sätei-
lyn aiheuttamat annokset on arvioitava ottaen

huomioon käytetyn polttoaineen ja radioak-
tiivisten jätteiden kuljetusreitit ja asukas-
määrät kuljetusreittien varrella.

Radioaktiivisten aineiden päästöjen
aiheuttamat säteilyannokset

Ilmakehään ja vesistöön tapahtuvien radio-
aktiivisten aineiden päästöjen aiheuttamat
eniten altistetun ryhmän annokset ja kollek-
tiiviset annokset on analysoitava.

Kun arvioidaan säteilyannoksia, joita käyttö-
tilanteiden päästöistä johtuva laskeuma ul-
koisen säteilyn kautta aiheuttaa, yleensä riit-
tää, että tarkastellaan 50 vuoden aikana ker-
tyviä annoksia.

Lisäksi on arvioitava kollektiiviset annokset,
joita pitkäikäiset laajasti leviävät nuklidit,
kuten 3H, 14C ja 85Kr, 500 vuoden aikana
aiheuttavat paikallisesti, Suomessa ja maail-
manlaajuisesti.

3.2 Häiriö- ja onnettomuustilanteet

Ohjeessa YVL 2.2 esitetään analyysivaati-
mukset, jotka koskevat odotettavissa oleva
käyttöhäiriöitä, oletettuja onnettomuuksia
sekä vakavia onnettomuuksia. Ohjeessa
YVL 7.1 esitetään vastaaville tilanteille
väestön säteilyaltistusta koskevat rajoitukset,
joita käytetään suunnittelussa. Ohjeessa YVL
7.4 esitetään vaatimukset analyyseistä, jotka
tulee tehdä onnettomuustilanteiden aikaisen
toiminnan ja valmiussuunnittelun perustaksi.

Sekä ohjeen YVL 2.2 mukaisissa onnetto-
muusanalyyseissä että ohjeen YVL 7.4 mu-
kaisissa valmiustoimintaan liittyvissä ana-
lyyseissä on tarkasteltava monipuolisesti sä-
teilyannoksia, joita eniten altistuvalle väestö-
ryhmälle ja eri ikäryhmille eri altistusreittien
kautta aiheutuu, samoin ympäristön pitkäai-
kaista saastumista. Analyyseissä on tarkas-
teltava, kuinka suuren osuuden eri aiheutu-
mistiet ja eniten altistusta aiheuttavat nukli-
dit kokonaisannoksesta eri etäisyyksillä ai-
heuttavat. Akuutteja vaikutuksia arvioitaessa
on tarkasteltava myös kehon sisään joutunei-
den nuklidien vaikutusta. Lisäksi on arvioita-
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va väestön kollektiivisia annoksia eri kohde-
alueilla. Kollektiivisen annoksen muodostu-
minen on arvioitava yksilöannosväleihin luo-
kiteltuna.

Onnettomuusanalyyseihin liittyvissä säteilyan-
nostarkasteluissa ei tule ottaa huomioon väes-
tön säteilylle altistumista rajoittavien vasta-
toimenpiteiden vaikutusta. Vastatoimenpitei-
den vaikutusta on arvioitava erikseen valmius-
toimintaa suunniteltaessa.

Kun lasketaan hengitetyistä radioaktiivisista
aineista tulevan sisäisen säteilyn aiheuttamia
säteilyannoksia, on oletettava, että eniten al-
tistuvan ryhmän yksilöt oleskelevat tarkaste-
luetäisyydellä onnettomuuden koko päästö-
jakson ajan.

Vakavissa onnettomuuksissa on tarkasteltava
erikseen lyhyen ja pitkän aikavälin annoksia
erityyppisissä sää- ja leviämistilanteissa. Eri
aiheutumisteiden ja merkittävien nuklidien
osuudet on eriteltävä. Pitkän aikavälin annok-
sien tarkasteluissa käytetään yli 3 kk:n tar-
kasteluvälejä.

Valtioneuvoston päätöksen (395/91) 12 §:n
vaatimusten mukaisesti vakavia reaktorion-
nettomuuksia koskevissa analyyseissä on tar-
kasteltava laitosta ympäröivän alueen pitkä-
aikaista saastumista ja otettava erityisesti huo-
mioon cesium-isotoopeista aiheutuva altistus.
Analyyseissä on osoitettava, että muiden ra-
dioaktiivisten aineiden aiheuttama altistus ei
olennaisesti lisää väestön pitkäaikaista
säteilyaltistusta kolmea kuukautta pidemmäl-
lä aikavälillä. Ympäristön pitkäaikaista saas-
tumista arvioitaessa on tarkasteltava maa- ja
vesialueiden saastumisen laajuutta ja kestoa.

Onnettomuustilanteiden aiheuttamaa ympä-
ristön väestön säteilyaltistusta arvioitaessa
voidaan laskut tehdä tilastollisesti siten, että
otetaan huomioon leviämisolosuhteiden vaih-
televuus säätilanteiden mukaan sekä vuoden-
aikakohtaiset erot elintarvikeketjujen kautta
kertyvissä säteilyannoksissa. Tulokset on esi-
tettävä sekä sopivassa jakaumamuodossa että
keskiarvoina ja fraktiileina. Kun arvioidaan
valtioneuvoston päätöksen (395/91) ja ohjeen

YVL 7.1 mukaisten annosrajoitusten täytty-
mistä eri tyyppisissä onnettomuustilanteissa,
voidaan käyttää enimmäisarvojen sijasta
99,5 %:n ylärajan mukaisia annosarvioita.

4 Säteilyannosten
arviointi käytön aikana
Kun arvioidaan käytön aikana mitatuista pääs-
töistä aiheutuvia annoksia, on käytettävä
yleensä samoja menetelmiä ja olettamuksia
kuin ydinvoimalaitoksen suunnittelun yhtey-
dessä tehtävissä arvioissa.

Lisäksi on arvioitava radioaktiivisten ainei-
den määriä ja niistä aiheutuvia annoksia
ydinvoimalaitoksen ympäristössä ohjeen YVL
7.7 mukaisesti toteutetun ympäristön säteily-
tarkkailuohjelman mittaustulosten perusteel-
la. Käytettyä säteilyannosten laskentamallia
on tarvittaessa tarkistettava tarkkailuohjel-
man mittaustulosten perusteella.

5 Säteilyannosten
arviointi valmius-
tilanteissa
Valmiustilanteisiin tulee varautua ennakolta
täydentämällä leviämis- ja annosarvioita, jot-
ka on tehty laitoksen suunnittelun ja lupakä-
sittelyn yhteydessä. Täydentävissä arvioissa
on otettava huomioon laskentamenetelmien
kehittyminen, parantuva laitostuntemus ja
laitoksen turvajärjestelmien muutokset sekä
luotettavammat tiedot ympäristö- ja leviä-
misolosuhteista.

Onnettomuutta välittömästi seuraavalla aika-
välillä tehtäviä annosennusteita varten on
oltava tietokonepohjainen annosennustejär-
jestelmä sekä valmiudet siihen, että vastaa-
vat laskelmat voidaan suorittaa yksinkertais-
tettuina käsikirjojen ja valmiiksi laskettujen
leviämiskaavioiden perusteella.

Laskennassa on käytettävä mahdollisuuksien
mukaan mittaustuloksiin perustuvia päästö-
arvioita. Todellisissa onnettomuustilanteissa
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oletukset altistusajoista, suojauskertoimista
jne. on ensisijaisesti tehtävä kulloinkin vallit-
sevien olosuhteiden perusteella. Laskentajär-
jestelmään tulee sisältyä laitosyksikkökohtai-
set ennakoidut arviot tyypillisten onnetto-
muustilanteiden päästöistä siten, että päästö-
määriä voidaan joustavasti muuttaa todelli-
sessa onnettomuustilanteessa esiintyvien olo-
suhteiden ja tapahtumakulkujen mukaisesti.
Uhkaavien päästötilanteiden vaikutuksia en-
nustettaessa on tarkasteltava onnettomuuden
etenemisvaiheeseen soveltuvia oletettuja pääs-
töjä ja laadittava niitä vastaavia säteilyannos-
ennusteita. Onnettomuuden tapahduttua
säteilyannosarvioissa on otettava huomioon
mitatut laskeumamäärät ja pitoisuudet ympä-
ristössä.

Käytettävissä on oltava laaja tulosaineisto
etukäteen realistisin olettamuksin suoritetuis-
ta leviämis- ja annoslaskuista, joita on tehty
useista tyypillisistä onnettomuusskenaarioista
käyttäen erilaisia sääolosuhteita vastaavia le-
viämis- ja poistumisparametreja. Etukäteis-
aineistossa käytettäviä onnettomuusskenaa-
rioita valittaessa on otettava huomioon suun-
nittelu- ja lupakäsittelyvaiheessa tehdyt on-
nettomuusanalyysit. Mukaan on sisällytettävä
myös hyvin epätodennäköisten vakavien
reaktorionnettomuuksien aiheuttamia päästö-
tilanteita.

Etukäteislaskujen tulosten sekä tosiaikaisten
leviämis- ja annoslaskentajärjestelmien käyt-
tökelpoisuutta on testattava valmiusharjoituk-
sissa. Käytettyjä menettelyjä on tarkistettava
saatujen kokemusten perusteella.

6 Viranomaisvalvonta
Säteilyturvakeskus tarkastaa ydinvoimalaitok-
sen lupahakemusten käsittelyn yhteydessä sil-
le toimitettavat asiakirjat ja valvoo ydinvoi-
malaitoksen rakentamista ja käyttöä ohjeen
YVL 1.1 mukaisesti. Radioaktiivisten ainei-
den leviämistä ja niistä aiheutuvia annoksia
koskevat analyysit Säteilyturvakeskus arvioi
alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen
ja valmiussuunnitelman  tarkastamisten yhtey-
dessä.

Säteilyturvakeskukselle tulee toimittaa hy-
väksyttäviksi selvitykset laskentamalleista,
joita käytetään ydinvoimalaitoksen ympäris-
tön väestön säteilyannosten arviointiin suun-
nitteluvaiheessa, käytön aikana sekä valmius-
tilanteissa, samoin laskentamalleissa käytet-
tävistä parametriarvoista. Selvityksissä on
myös perusteltava, miten on pyritty varmis-
tautumaan laskentamallien oikeellisuudesta
ja laskentaparametrien soveltuvuudesta lai-
tospaikan ympäristössä vallitseviin olosuh-
teisiin. Lisäksi on perusteltava annoslaskel-
missa käytettävän eniten altistuvan ryhmän
valinta.
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