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Riskin vähentäminenRiskin vähentäminen
Vaara
•Aine tai energia - aineiden tai kemian ominaisuudet
•Prosessimuuttujat - kuinka kemia toimii prosessissa

Suojakerrokset
•Passiivinen
•Aktiivinen
•Menettelytapoihin perustuva

Alttiiksi joutuvat
•Prosessi itse
•Lähellä sijaitsevat prosessit
•Kohteen työntekijät
•Lähistöllä työskentelevät
•Yleisö
•Ympäristö

1.
Pienennä tai 

poista luontainen 
vaara

2.
Paranna

luontaista
suojauskykyä

3.
Tuloksena
pienempi

riski

Lähde: Bollinger ym, 1996



ProsessijärjestelmienProsessijärjestelmien
vaaratilanteiden syitävaaratilanteiden syitä

• Odottamattomat tilanteet (hallinnan menetys)
– suunnitteluvirheet (järjestelmävirheet)

• prosessit, spesifikaatiot, ohjelmistot,
työmenetelmät

– vikaantumiset (satunnaiset virheet)
• ohjausjärjestelmät, käyttölaitteet, toimilaitteet

– käyttövirheet
• menetelmävirheet, operaatiovirheet

• Puutteelliset turvajärjestelmät
• suojukset, turvalaitteet, lukitukset



Lähde: Tommila & Pigg, VTT Automaatio

Tilanteiden hallintaTilanteiden hallinta



V
A
A
R
A
T
E
K
I
J
Ä
T

UHAT

HALLINTAKEINOJA

HALLINTAKEINOJA

S
E
U
R
A
U
K
S
E
T

Haitallinen
tapahtuma

Vikapuu Tapahtumapuu
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Deterministinen lähestymistapaDeterministinen lähestymistapa

• Syy-seuraus-tarkasteluun perustuva
lähestymistapa (esim. EN 954-1).

• Kolmen askeleen periaate:
– Tunnista ja poista vaaratekijä
– Turvallisuustekniset toimenpiteet (suojukset,

turvalaitteet)
– Muut toimenpiteet (henkilönsuojaimet,

varoituslaitteet, merkinnät, hätäpoistumistiet)



Tekninen
järjestelmä Vaaratekijä

Turvajärjestelmät
Vaarassa
oleva
kohde

Todennäköisyys 10
-5

10
-2

10
-3

10
-4

ProbabilistinenProbabilistinen lähestymistapa lähestymistapa

• Todennäköisyyksiin perustuva
lähestymistapa (esim. IEC 61508 ja CD IEC
62061).
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VikapuuanalyysiVikapuuanalyysi
PeruspiirteitäPeruspiirteitä

• lähtökohtana tarkastelukohteen jokin ei-
toivottu tapahtuma

• systemaattinen ja tehokas top-down
lähestymistapa

• kuvauksen looginen rakenne, säännöt ja
standardielementit

• graafinen kuvaustapa
– paljon informaatiota
– kohdeasiantuntijoiden helppo ymmärtää
– havainnollinen kokonaiskuva.



Vikapuun laadinta edellyttääVikapuun laadinta edellyttää

• laatijoiltaan riittävän hyvää ymmärrystä
tarkasteltavasta järjestelmästä ja sen
vikaantumismekanismeista.

• lähtökohtana järjestelmäkaaviot ja
toimintakuvaukset, lisätietoa pyydetään
kohteen asiantuntijoilta



Vikapuun laatiminenVikapuun laatiminen

• Määritellään huipputapahtuma.

• Päätetään kuinka yksityiskohtaiseen
kuvaukseen pyritään.

• Selvitetään tapahtumien väliset riippuvuudet.



VikapuuanalyysiVikapuuanalyysi

• Kvalitatiivinen kuvaus
– millaiset tapahtumat/vikayhdistelmät voivat

johtaa huipputapahtumaan
– järjestelmän osiin liittyvien yhteisten

tapahtumien tai yhteisvikojen tunnistaminen
(common cause failures)

• Kvantifiointi
– huipputapahtuman todennäköisyys

perustapahtumien todennäköisyyksien
funktiona

– perustapahtumien tärkeys huipputapahtuman
esiintymisen kannalta



Huipputapahtuman jaHuipputapahtuman ja
reunaehtojen määrittelyreunaehtojen määrittely

• Yksikäsitteinen ja selkeä määrittely

• Huipputapahtuman (TOP) tarkka määrittely
esim. ”Tulipalo liuotinsäiliössä
vuosihuoltoseisokin aikana”

• TOP-tapahtuman määrittelyn tulisi vastata
täsmällisesti kysymyksiin: mitä, missä ja
milloin?



Mitä, missä, milloin?Mitä, missä, milloin?

• Mitä: mikä on tarkasteltavan tapahtuman
tyyppi ja luonne (esim. tulipalo,
jäähdytysveden syötön menetys, jne.)

• Missä: tapahtuman esiintymispaikka
määriteltävä tarkasti (esim. veden syöttö
lauhdutinaltaaseen)

• Milloin: tapahtuman esiintymistilanne
määriteltävä tarkasti (esim. talvipakkasten
aikana)



Eräitä vikapuun reunaehtoja (1)Eräitä vikapuun reunaehtoja (1)

• Järjestelmän fyysiset rajat:
– mitkä järjestelmän osat otetaan mukaan

analyysiin

• Alkutilanteet:
– mikä on järjestelmän toiminnallinen tila, kun

TOP-tapahtuma voi esiintyä
– missä tilassa järjestelmä on (täydellinen

toiminta tila, rajoitettu toiminta, huoltoseisokki
jne.)

– missä tilassa komponentit ovat (esim.
venttiilien asento, prosessilaitteiden tila jne.)



Eräitä vikapuun reunaehtoja (2)Eräitä vikapuun reunaehtoja (2)

• Ulkoisten tekijöiden vaikutus:
– mitkä ulkoiset tekijät otetaan mukaan (esim.

poikkeukselliset sääolot, sabotaasi, jne.)

• Yksityiskohtaisuuden taso:
– kuinka tarkasti eri vikaantumistavat tai

järjestelmän osat mallinnetaan (esim. mitkä
järjestelmät mallinnetaan komponentti-tasolla,
otetaanko inhimilliset virheet mukaan, jne.)



Vikapuun muodostamisenVikapuun muodostamisen
vaiheetvaiheet

1. Ongelman ja reunaehtojen määrittely

2. Vikapuun muodostaminen

3. Minimikatkosjoukkojen tunnistaminen

4. Kvalitatiivinen analyysi

5. Kvantitatiivinen analyysi



Vikapuun muodostaminenVikapuun muodostaminen
käytännössäkäytännössä

• Aloitetaan TOP-tapahtuman analyysista:
– selvitetään, mitkä ovat TOP-tapahtuman

välittömät, välttämättömät ja riittävät syyt
– ko. syyt liitetään TOP-tapahtumaan

tarkoitukseen sopivalla vikapuun portilla
– tarkasteltavat syyt ovat esim. järjestelmän

osajärjestelmien vikaantumisia.

• Tämän jälkeen edetään hierarkisesti
perustapahtumiin (esim. komponenttien
vikoihin).



Vikapuun muodostamissäännötVikapuun muodostamissäännöt

• Kunkin vikatapahtuman tarkka kuvaus: mitä,
missä ja milloin tapahtuu.

• Vikatapahtumien analyysi: kukin vika-
tapahtuma voidaan nähdä ”primäärivikana”,
”sekundäärivikana”, tai ”ohjausvikana”.

• Kunkin vikatapahtuman esittäminen porttina:
– kaikki porttien sisäänmenot määriteltävä

täydellisesti
– vikapuu rakennetaan tasoittain, kukin taso

kuvataan täsmällisesti ennen kuin edetään
seuraavalle tasolle.
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Vikapuun muodostaminenVikapuun muodostaminen

TAI-portti

• portin ulostulo tosi,
kun yksikin
sisäänmenoista tosi

• vastaa
luotettavuusteknistä
sarjarakennetta

• vastaava Boolen
lauseke on looginen
summa:

TAI

E1 E2 E3
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Vikapuun muodostaminenVikapuun muodostaminen

JA- portti

• portin ulostulo tosi,
kun kaikki
sisäänmenoista tosia

• vastaa
luotettavuusteknistä
rinnakkaisrakennetta

• vastaava Boolen
lauseke on looginen
tulo:

JA

E1 E2 E3
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Vikapuun muodostaminenVikapuun muodostaminen

K/N- portti

• portin ulostulo tosi, kun
vähintään K N:stä
sisäänmenoista tosia

• vastaa luotettavuus-
teknistä K/N-rakennetta

• vastaava Boolen
lauseke on loogisten
tulojen summa:

K/N

E1 E2 En…



VikatyypitVikatyypit

• Primäärivika: vika, jonka aiheuttaa normaali
tarkasteltavan kohteen ikääntyminen tai muu
sisäinen vikamekanismi.

• Sekundäärivika: vika, jonka aiheuttaa
ulkopuolinen, poikkeuksellinen rasitus, toisen
komponentin vikaantuminen tai toimintahäiriö
tai inhimillinen virhe.

• Ohjausvika: vika, joka aiheutuu virheellisestä
tai puuttuvasta ohjaus-signaalista tai muusta
puuttuvasta tai virheellisestä tukitoiminnosta.



VikaantumistyyppejäVikaantumistyyppejä

• Satunnaisvika / systemaattinen vika

• Pysyvä vika / ohimenevä vika

• Yksittäisvika / yhteisvika

• Turvallinen vika / vaarallinen vika

• Aktiivinen eli paljastuva vika / passiivinen eli
piilevä vika



MinimikatkosjoukkojenMinimikatkosjoukkojen
tunnistaminentunnistaminen

• Huipputapahtumasta lähtien sovelletaan
porttien määritelmiä (s.o. niitä vastaavia
Boolen lausekkeita) ja sievennetään
lopputulos hyödyntäen Boolen-algebran
laskusääntöjä.

• Lopputuloksena saadaan Boolen tulojen
summa.

• Kukin summan jäsen vastaa
minimikatkosjoukkoa.



Kvalitatiivinen analyysiKvalitatiivinen analyysi

• Minimikatkosjoukkojen tulkinta
– minimikatkosjoukot muodostavat selkeän

kuvan järjestelmän vikaantumisesta
– minimikatkosjoukkolistan perusteella voidaan

tunnistaa tärkeimmät parannustoimenpiteet
– mallin tarkastus.
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Kvantitatiivinen analyysiKvantitatiivinen analyysi
• Järjestelmän vikaantumistodennäköisyyden

laskenta.
• Laskenta perustuu

minimikatkosjoukkoesitykseen:

• Käytetään myös laskemista helpottavia
approksimaatioita.



Vikapuuanalyysin laatija ...Vikapuuanalyysin laatija ...

• määrittää vikapuun perustapahtumien
todennäköisyydet käyttäen jotakin
tietolähdettä:
– käyttökokemustieto
– testitieto
– tiedot vastaavista kohteista
– yleiset tietopankit ja kirjat
– asiantuntija-arviot.

• tulkitsee laskennan tulokset, koska
vikapuuohjelmien laskenta onnistuu myös
virheellisillä parametrien arvoilla.



Vikapuuanalyysin rajoituksiaVikapuuanalyysin rajoituksia

• Vaatii runsaasti aikaa

• Poikkeaa suunnittelijan tavanomaisista
toimintatavoista huomattavasti

• Vaatii erityiskoulutusta

• Vika- ja häiriödatan epätarkkuudet
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TapahtumapuuanalyysinTapahtumapuuanalyysin
peruspiirteitäperuspiirteitä

• Looginen kuvaus tai malli, jolla esitetään
kohteena olevaan tapahtumaan liittyvien
seurausten loogiset riippuvuudet sarjasta
yksinkertaisempia tapahtumia.

• Seurausten todennäköisyysjakauma on
laskettavissa yksinkertaisesti kuvaukseen
sisällytettyihin tapahtumiin liittyvien
”haarautumistodennäköisyyksien”
perusteella.



Tapahtumapuun käyttöTapahtumapuun käyttö

• Tapahtumapuuanalyysin käyttöä voi harkita
kun:
– alkutapahtuma voi johtaa erilaisiin

seurausluokkiin
– tapausten jakautuminen seurausluokkiin ei ole

ilmeistä pelkästään alkutapahtuman
perusteella

– voidaan nimetä erillisiä tekijöitä/tapahtumia,
joiden tulos vaikuttaa syntyviin
seurauksiin/seurausten jakautumiseen eri
luokkiin.



ALKU-
TAPAHTUMIEN 
MÄÄRITTELY

TARVITTAVIEN 
TURVALLISUUS-

TOIMINTOJEN
MÄÄRITTELY

 TURVALLISUUS-
TOIMINTOJEN 

TILOJEN
MÄÄRITTELY

ALUSTAVA 
TAPAHTUMAPUU

RIIPPUVUUKSIEN 
JA

AIKATEKIJÖIDEN
HUOMIOONOTTO

LOPULLINEN
TAPAHTUMAPUU

Tapahtumapuun laatiminenTapahtumapuun laatiminen



Turvallisuus- 
toiminto 1

Turvallisuus- 
toiminto 2

Turvallisuus- 
toiminto 3

Onnettomuus- 
ketju

A B C

x

Onnistuminen xC

xB

Alkutapahtuma, x xBC

xA

xAC
Epäonnistuminen Success

xAB

xABC
Epäonnistuminen

Epäonnistuminen

Epäonnistuminen

Epäonnistuminen

Epäonnistuminen

Epäonnistuminen

Onnistuminen
Onnistuminen

Onnistuminen

Onnistuminen
Onnistuminen

TapahtumapuuTapahtumapuu



Riippuvuuksien huomioonRiippuvuuksien huomioon
ottaminenottaminen

Turvallisuus- 
toiminto 1

Turvallisuus- 
toiminto 2

Turvallisuus- 
toiminto 3

Onnettomuus- 
ketju

A B C

Onnistuminen
Onnistuminen x

Onnistuminen EpäonnistuminenxC

xB
Epäonnistuminen

Alkutapahtuma, x

 

  
Epäonnistuminen xA

• Riippuvuudet otettu huomioon: A:n epäonnistuessa
toiminnot B ja C eivät enää vaikuta tilanteeseen, B:n
epäonnistuessa C:llä ei ole merkitystä.



Vikapuiden käyttöVikapuiden käyttö
tapahtumapuuta laadittaessatapahtumapuuta laadittaessa

• Tapahtumapuun haarojen todennäköisyydet
lasketaan vikapuilla.

• Riippuvuuksien huomioonottaminen tärkeää:
– vikapuun laskenta yleensä ottaa riippuvuudet

huomioon
– mahdollisuus jakaa turvallisuustoiminnot

riippumattomiin osiin

• Haarautumistodennäköisyydet ehdollisia
– ehtona aiemmin onnistuneet tai

epäonnistuneet toiminnot



ProbabilistinenProbabilistinen turvallisuuden turvallisuuden
arviointi (PSA)arviointi (PSA)

• Tason 1 PSA: sisältää vain
onnettomuusketjujen esiintymistaajuuden
arvioinnin

• Tason 2 PSA: sisältää tason 1 lisäksi
erilaisten seurausten suuruuden arvioinnin
(esim. kemikaalipäästön määrä)

• Tason 3 PSA: sisältää tasojen 1 ja 2 lisäksi
fysikaalisten seurausten aiheuttamien
terveys-, ympäristö- yms. haittojen
kvantitatiivisen arvioinnin
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1. Alkutapahtumien tunnistaminen1. Alkutapahtumien tunnistaminen
ja järjestelmävasteenja järjestelmävasteen

määritteleminenmääritteleminen
• kvalitatiiviset tunnistusmenetelmät

• periaate: käydään tarkasteltavan prosessin
tilat läpi järjestelmällisesti ja tunnistetaan eri
häiriöiden syyt ja esiintymismahdollisuudet
kussakin tilassa

• selvitetään, mitkä turvallisuustoiminnot tai
onnettomuuksien etenemistä estävät keinot
ovat käytettävissä ko. alkutapahtuman
yhteydessä

• selvitetään turvallisuustoimintojen
onnistumiskriteerit.



2. Onnettomuuden etenemisen2. Onnettomuuden etenemisen
mallintaminenmallintaminen

• kuvataan sopivalla loogisella (tai
rakenteellisella) mallilla onnettomuuden kulku

• malli sisältää aikajärjestyksessä
turvallisuustoimintojen

• onnistumisten ja vikaantumisten aiheuttamat
onnettomuuden kulun

• haarautumat

• tapahtumapuuanalyysi.



3. Turvallisuustoimintojen3. Turvallisuustoimintojen
luotettavuus-analyysiluotettavuus-analyysi

• kuvataan sopivalla loogisella (tai
rakenteellisella) mallilla
turvallisuustoimintojen vikaantumiset niiden
osien vikaantumisten avulla

• vikapuuanalyysi.



4. Mallin4. Mallin kvantifiointi kvantifiointi

• johdetaan mallin perustapahtumien
esiintymistodennäköisyydet (tai -taajuudet)
lähtien tilastotiedoista, komponenttimalleista
ja asiantuntija-arvioista

• lasketaan onnettomuusketjujen
todennäköisyydet ja -taajuudet

• noudattaen tapahtuma- ja vikapuumallien
logiikkaa ja todennäköisyyslaskun sääntöjä.



Riskien esittäminenRiskien esittäminen
• Yksilön kuolleisuuden tai sairastavuuden

arvioitu taajuus (yksilön riski).

• F-N käyrät yhteiskunnalliselle riskille

• Tilastollisesti osoitettavissa oleva menetysten
määrä
– uhreina
– taloudellisina kustannuksina
–  ympäristövahinkona.

• Määritetyn vahinkotason riskin jakauma
esitettynä tasa-arvokäyrinä, jossa samat
vahingot aiheuttavat riskitasot.



 1. Yleistä 1. Yleistä
 2. Vikapuuanalyysi 2. Vikapuuanalyysi
 3. Tapahtumapuuanalyysi 3. Tapahtumapuuanalyysi
 4. Onnettomuuksien esiintymistaajuuden laskenta 4. Onnettomuuksien esiintymistaajuuden laskenta

5. Harjoitus:5. Harjoitus:
    Vikapuuanalyysi    Vikapuuanalyysi



Tehtävä 1Tehtävä 1

• Laadi vikapuu tilanteelle, että reaktoriin ei virtaa
raaka-ainetta. (A ,B = venttiilit)

1 2 3Raaka-aine
säiliö

ReaktoriA B



EsimerkkiEsimerkki
vikapuu 1vikapuu 1



Venttiili B tukkii virtauksenVenttiili B tukkii virtauksen



Linja 3 tukossaLinja 3 tukossa



Tehtävä 2Tehtävä 2

• Laadi vikapuu tilanteelle, että reaktoriin virtaa
vahingossa raaka-ainetta. (A ,B = venttiilit)

1 2 3Raaka-aine
säiliö

ReaktoriA B



EsimerkkiEsimerkki
vikapuu 2vikapuu 2



TekijänoikeudetTekijänoikeudet
Tämä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.Tekijät

toivovat materiaalia käytettäessä noudatettavan hyvää viittaustapaa.

Jos materiaaliin tehdään muutoksia, ei ole suotavaa käyttää ALARP-logoa.

Aineistossa esitetyt tulkinnat ovat tekijöiden omia näkemyksiä,
ellei toisin ole mainittu.

Tekijät eivät vastaa aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

PalautePalaute
Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä materiaalista.

Kysymyksiin vastaavat Anna-Mari Heikkilä ja Yngve Malmén.

VTT Tuotteet ja tuotanto, Tampere

Anna-Mari.Heikkila@vtt.fi
Yngve.Malmen@vtt.fi

Kiitos !Kiitos !
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