Esipuhe
Kauppa- ja teollisuusministeriö nimesi joulukuussa 2005 suunnitteluryhmän,
jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotus ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen jatkosta vuoden 2006 lopussa päättyvän SAFIR-ohjelman jälkeen.
Suunnitteluryhmä täydensi toimeksiantonsa mukaisesti itseään asiantuntijoilla.
SAFIR2010-suunnitteluryhmän muodostivat puheenjohtajana toiminut apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen (Säteilyturvakeskus, STUK) ja jäseninä erikoistutkija
Pertti Aaltonen (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT), yli-insinööri Jorma
Aurela (Kauppa- ja teollisuusministeriö), erikoistutkija Iiro Auterinen (VTT), toimistopäällikkö Juho Hakala (Teollisuuden Voima Oy, TVO), teknologiapäällikkö
Liisa Heikinheimo (VTT), jaospäällikkö Risto Himanen (TVO), toimistopäällikkö
Juhani Hyvärinen (STUK), teknologiapäällikkö Jari Hämäläinen (VTT), kehityspäällikkö Harriet Kallio (Fortum Power and Heat Oy), johtaja Jyrki Kohopää
(Fortum Nuclear Services Oy), tarkastaja Nina Koivula (STUK), professori Riitta
Kyrki-Rajamäki (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LTY), vanhempi tutkija
Anneli Leppänen (Työterveyslaitos), tutkija Jan-Erik Lindbäck (Statens
Kärnkraftsinspektion), teknologiapäällikkö Reijo Munther (Tekes), jaospäällikkö
Marjo Mustonen (TVO), vanhempi erikoistutkija Heikki Purhonen (LTY), asiantuntija Esko Rinttilä (Fortum), erikoistutkija Hanna Räty (VTT), ylitarkastaja Risto
Sairanen (STUK), erikoistutkija Arja Saarenheimo (VTT), jaospäällikkö Mikael
Solala (TVO), tutkimuspäällikkö Jari Tuunanen (TVO), toimistopäällikkö Keijo
Valtonen (STUK), teknologiapäällikkö Timo Vanttola (VTT), ylitarkastaja Martti
Vilpas (STUK), toimistopäällikkö Reino Virolainen (STUK) ja SAFIR-ohjelman
johtaja Eija Karita Puska (VTT). Viimeksi mainittu toimi myös ryhmän sihteerinä.
Työryhmän työnä on ollut laatia esitys tulevan kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman runkosuunnitelmaksi sekä ehdotus tutkimusohjelman
organisoinnista. Työryhmä kuuli toimeksiantonsa perusteella myös muita alan
asiantuntijoita nykyisen tutkimusohjelman avainryhmille suunnatulla kyselyllä
sekä järjestämällä strategiaseminaarin.
Työryhmän esitys hyväksyttiin ydinenergianeuvottelukunnan kokouksessa 5.6.2006.
Erityisesti työryhmä esittää kiitoksensa huhtikuussa 2006 pidetyn strategiaseminaarin asiantuntijoille sekä SAFIR-ohjelman projektien tukiryhmille ja tutkijoille, jotka antoivat uuden ohjelman suunnitteluun arvokkaan asiantuntemuksensa.
Helsingissä elokuussa 2006
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Energiaosasto
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1

Johdanto

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) on käynnistämässä uutta kansallista nelivuotista ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen teknistieteellistä tutkimusohjelmaa
vuosille 2007 – 2010 [1]. Tämä turvallisuustutkimusohjelma perustuu voimakkaasti
ydinenergialain lukuun 7a ”Asiantuntemuksen varmistaminen”. Uusi ohjelma on jatkoa aikaisemmille julkisille ydinturvallisuustutkimusohjelmille, joista on ollut hyviä
kokemuksia tietämyksen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Ohjelma kattaa pääpiirteissään vuonna 2006 päättyvän SAFIR-ohjelman aihepiirit [2,3]. Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut ydinenergia-alalla toimivat
keskeiset organisaatiot. SAFIR-ohjelman rahoitus on ollut noin 5 miljoonaa euroa
vuodessa, ja uudessa ohjelmassa pyritään samaan tai hieman korkeampaan suuruusluokkaan. Tutkimusohjelmasta käytetään lyhennettä SAFIR2010.
Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle vuoteen
2010 sisältyvät käytössä olevien laitosten ja uuden rakenteilla olevan laitoksen lupaprosessit tai lupaehtoihin liittyvät turvallisuuden kokonaisarvioinnit: Loviisa 1 ja 2
laitosyksiköiden käyttölupa uudistetaan ja Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköiden käyttölupaehtoihin sisältyvä turvallisuuden määräaikainen arviointi toteutetaan sekä Olkiluotoon rakenteilla olevalle Olkiluoto 3-laitosyksikölle tullaan hakemaan käyttölupaa. Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen turvallisuustutkimukseen.
Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tietotaitoa voidaan soveltaa käytännössä luvitusprosesseissa. Samanaikaisesti kohdataan haasteita asiantuntijaresurssien riittävyydessä erityyppisiin tehtäviin. Uuden laitosyksikön rakentaminen on lisännyt kansainvälistä kiinnostusta Suomessa tehtävää ydinturvallisuustyötä ja -tutkimusta
kohtaan. Uuden laitoksen rakentaminen on myös lisännyt alan kiinnostavuutta työnantajana, mikä näkyy sekä alan opiskelijoiden määrän kasvuna että rekrytointien
yhteydessä alalle hakeutuvien henkilöiden määrässä.
Ydinturvallisuuden tutkimus vaatii suorittajiltaan syvällistä koulutusta ja sitoutumista alueeseensa. Tutkimusohjelma toimii tässä tärkeänä ympäristönä siten, että se takaa
toiminnalle tietyn pitkäjänteisyyden. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun tutkijoidenkin keskuudessa tapahtuu sukupolvenvaihdos ja on saatava rekrytoiduksi ja sitoutetuksi uusi tutkijapolvi. Nykyisen tutkimusohjelman kansainvälisessä arviossa todettiin yhdeksi tulosten hyvyyden syyksi se, että Valtion teknillinen tutkimuskeskus
(VTT) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) ovat pitkäjänteisesti sitoutuneet
ydinturvallisuuden tutkimukseen. Tämän tyyppisen toimintatavan jatkuminen eri organisaatioissa on nopeatempoisessa nykymaailmassa vaativa haaste. Esimerkiksi yliopistoille tyypillinen jatkokoulutukseen liittyvä henkilöstön suuri vaihtuvuus on ristiriidassa tutkimusryhmän pysyvän osaamispääoman kehittämisen kanssa.
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Suunnittelujakson aikana ja sitä seuraavina vuosina nykyisten käytössä olevien laitosten rakentamiseen sekä käyttöön osallistuneet asiantuntijat ovat jäämässä eläkkeelle.
Laitosten luvitusprosessit sekä mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä turvallisuustutkimushankkeisiin tarjoavat oivallisen tilaisuuden eri sukupolvien asiantuntijoiden
työskentelyyn yhteisissä projekteissa ja näin tiedon siirtoon uudelle sukupolvelle. Erityinen merkitys tällä on myös sen varmistamiselle, että ydinvoimalaitosten käyttökokemukset ovat hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen
IAEA:n (International Atomic Energy Agency) ja OECD-järjestön NEA:n (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Nuclear Energy Agency) piirissä
tehty ydinvoimalaitosten käyttökokemusten analysointi on osoittanut, että samantyyppiset tapahtumat pyrkivät toistumaan ja käyttökokemustoiminnan vaikuttavuutta tulee
edelleen parantaa.
Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globalisoituminen ja verkottuminen. Tästä syntyy myös paineita yhdenmukaisten ydinturvallisuusvaatimusten ja valvontakäytäntöjen luomiseksi. Parhaillaan on meneillään useita kansalliseen säännöstöön sekä kansainvälisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin liittyviä
hankkeita. Valtioneuvoston päätöksiä päivitetään ja uudet valtioneuvoston asetukset
on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Tämän jälkeen toteutetaan YVL -ohjeiden rakenneuudistus. Vuonna 1996 alkanut IAEA:n säännöstön
perusteellinen uudistus on tähdännyt aikaisemman minimitason sijaan ydinturvallisuuden kehittämiseen jäsenmaissa.
EU:n (Euroopan Unioni) piirissä tehdään ministerineuvoston alaisen Atomiasioiden
työryhmän alaisuudessa valmistelevaa selvitystyötä EU:n yhteisen säännöstön tarpeesta ja mahdollisesta rakenteesta. Ydinvoimaa käyttävien EU:n jäsenmaiden ydinturvallisuutta valvovien viranomaisten päälliköt perustivat vuonna 1998 yhteistyöfoorumin nimeltä WENRA (Western European Nuclear Regulators’Association). Sen
tarkoitus on vastata kansalaisten ydinturvallisuutta koskeviin odotuksiin ja turvata
tasavertainen toimintaympäristö ydinenergian käytölle kaikissa Euroopan maissa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö valitsi uuden tutkimusohjelman hallinto-organisaation ja johtajan joulukuussa 2005 julkisen kilpailutuksen perusteella ja nimitti ohjelman suunnitteluryhmän ydinturvallisuustyöhön keskeisesti osallistuvien organisaatioiden edustajista [1]. Suunnitteluryhmän tehtävänä oli tuottaa tutkimusohjelman
runkosuunnitelma ja ehdotus ohjelman organisoinnista.
Suunnitteluryhmä aloitti aktiivisen työnsä tammikuussa 2006. Suunnitteluryhmä on
täydentänyt itseään asiantuntijoilla ja suunnittelutyöhön on osallistunut noin 30 henkeä eri organisaatioista. Suunnitteluryhmä on työn aikana jakautunut kahdeksaan eri
ryhmään, joista muodostetaan SAFIR2010-ohjelman tutkimusalueet. Osana suunnittelutyötä järjestettiin Innopoli 2:ssa huhtikuussa 2006 SAFIR2010-strategiaseminaari, johon osallistui noin 90 henkeä [4]. Seminaarin ryhmätyöt, joita suunnitteluryhmän
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alaryhmät ovat työstäneet vielä seminaarin jälkeen, ovat olleet tärkeä panos uuden
tutkimusohjelman runkosuunnitelman luomisessa.
Suunnitteluryhmä on hyödyntänyt työssään nykyisen SAFIR-ohjelman johto- ja tukiryhmille ja projektipäälliköille suunnatun ja helmikuussa 2006 toteutetun kyselyn
tuloksia [5]. Suunnitteluryhmällä on ollut käytössään myös tieto-taito-työryhmän työn
päivityksen tausta-aineistoa [6]. Arvokas panos suunnitteluryhmän työlle on ollut
myös erillinen KTM:n tilaama nykyisen SAFIR-ohjelman kansainvälinen arviointi
loppuraportteineen maalis-huhtikuussa 2006 [7].
Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma SAFIR2010 alkaa julkisella hankehaulla syyskuussa 2006. KTM nimittää syksyllä 2006 tutkimusohjelman
johtoryhmän. Ohjelma käynnistyy vuoden 2007 alusta.
Ohjelman toimintamalli on kolmitasoinen. Ylimmän eli ohjaus- ja suunnittelutason
muodostaa ohjelman johtoryhmä. Toisen tason muodostavat tutkimusalueiden ja projektien käytännön ohjaamisesta vastaavat tuki- ja ad hoc-ryhmät. Kolmannella tasolla ovat
ohjelman projektit, joiden kautta toteutetaan ohjelman tavoitteita. Tällä toimintatasolla projektit toteutetaan asianomaisen tutkimusorganisaation toimintajärjestelmän mukaisesti. Ohjelman hallinnoinnista vastaa ohjelman hallintohanke ja ohjelman johtaja.
SAFIR2010-tutkimusohjelma on jaettu kahdeksaan tutkimusalueeseen, joita ovat:
1. Organisaatio ja ihminen
2. Automaatio ja valvomo
3. Polttoaine ja reaktorifysiikka
4. Termohydrauliikka
5. Vakavat onnettomuudet
6. Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus
7. Rakennustekninen turvallisuus
8. Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA).
Näihin tutkimusalueisiin liittyy sekä oman alueen tutkimushankkeita että poikkitieteellisiä yhteishankkeita.
Seuraavassa esitetään ehdotus ohjelman organisoinnista, kuvataan ohjelman toimintaympäristöä ja esitellään SAFIR2010-ohjelman tutkimusalueet ja kuvataan yksityiskohtaisemmin alueisiin liittyviä tutkimustarpeita. Aihealueet ja tutkimustarpeet perustuvat runkosuunnitelman laatimisen ajankohdan tietämykseen. Tutkimusohjelma ottaa
huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uusien haasteiden ilmetessä siihen voidaan sisällyttää ohjelman yleisistä haasteista johdettuja ohjelman tavoitteita tukevia tutkimuksia.
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2

Tutkimusohjelman organisointi

2.1

Ohjelman tarkoitus

Ohjelman tarkoituksena on ydinenergialain vuonna 2004 voimaan tulleen luvun
7a mukaisesti varmistaa, että jos ilmenee ydinlaitosten turvallisen käytön kannalta uusia seikkoja, joita ei ole ollut mahdollista ottaa ennalta huomioon, viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita käyttäen voidaan tarvittaessa viivytyksettä selvittää
tällaisten seikkojen merkitystä. Ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden on
oltava tieteellisesti korkeatasoisia ja niiden tulosten on oltava julkaistavissa ja
tuloksien käytettävyys ei saa rajoittua vain yhden luvanhaltijan ydinlaitoksiin (so.
luvitukseen).
Ohjelma kattaa pääpiirteissään vuonna 2006 päättyvän SAFIR-ohjelman aihepiirit.
Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät hankkeiden rahoituksen
osalta itsenäiset päätöksensä. SAFIR-ohjelman rahoitus on ollut noin 5 miljoonaa
euroa vuodessa, ja uudessa ohjelmassa pyritään samaan tai hieman korkeampaan
suuruusluokkaan. Tutkimusohjelmasta käytetään lyhennettä SAFIR2010.
Ydinenergialain vaatimuksista johdettu tehtävä tutkimusohjelmalle on seuraava:
SAFIR2010-tutkimusohjelman tehtävänä on kehittää ja ylläpitää
suomalaisten ydinvoimalaitosten deterministisiä ja todennäköisyyspohjaisia turvallisuuden arviointimenetelmiä ja ydinturvallisuusasiantuntemusta siten, että uusien turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen ilmetessä niiden merkitys voidaan arvioida viivytyksettä.
Tutkimusohjelman avulla luodaan yhteistoimintaa ja verkottumista niin, että
Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus saavuttaa seuraavan tason:
SAFIR2010-tutkimusyhteisö on kansainvälisesti arvostettu ja vahvasti
verkottunut osaamiskeskus, jolla on kattavaa asiantuntemusta sekä laitteistoja ja menetelmiä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisten
ydinvoimalaitosten kannalta merkittävän ydinturvallisuustutkimuksen
tekemiseksi.
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2.2

Ohjelman käynnistys

Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti uuden tutkimusohjelman valmistelun
syyskuussa 2005 kuulutuksella kilpailusta, jossa haettiin organisaatiota vastaamaan
uuden tutkimusohjelman hallintohankkeesta ja ohjelman johtajaa. KTM valitsi
uuden ohjelman hallinto-organisaation ja johtajan joulukuussa 2005 (KTM:n päätös
1/811/2005).
Joulukuussa 2005 KTM nimitti päätöksellään 6/811/2005 uuden ohjelman suunnitteluryhmän ydinturvallisuustyöhön keskeisesti osallistuvien organisaatioiden
edustajista. Suunnitteluryhmän tehtävänä oli tuottaa uuden tutkimusohjelman
runkosuunnitelma ja ehdotus ohjelman organisoinnista. Tarvittaessa suunnitteluryhmällä oli lupa täydentää itseään joko pysyvillä tai tilapäisillä asiantuntijoilla.
Uusi tutkimusohjelman on nelivuotinen ja se käynnistetään vuoden 2007 alusta.
KTM nimittää syksyllä 2006 uuden tutkimusohjelman johtoryhmän ja julkaisee
hankekuulutuksen vuoden 2007 tutkimushankkeista.

2.3

Ohjelman hallinnointi

Ohjelman toimintamalli on kolmitasoinen. Ylimmän eli ohjaus - ja suunnittelutason
muodostaa ohjelman johtoryhmä. Toisen tason muodostavat tutkimusalueiden ja
projektien käytännön ohjaamisesta vastaavat tuki- ja ad hoc-ryhmät. Kolmannella
tasolla ovat ohjelman projektit, joiden kautta toteutetaan ohjelman tavoitteita. Tällä
toimintatasolla projektit toteutetaan asianomaisen tutkimusorganisaation toimintajärjestelmän mukaisesti. Ohjelman hallinnoinnista vastaa julkisen kilpailutuksen
perusteella valittu hallinnointiyksikkö ja ohjelman johtaja.
Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää ohjelmalle ydinturvallisuustyöhön keskeisesti osallistuvien organisaatioiden edustajista koostuvan johtoryhmän, joka edelleen nimeää tutkimusalueille tuki- ja ad hoc-ryhmät sekä näiden puheenjohtajat ja
jäsenet.
Tutkimusohjelma jaetaan tutkimusaiheittain kahdeksaan tukiryhmään, jotka ovat
organisaatio ja ihminen, automaatio ja valvomo, polttoaine ja reaktorifysiikka,
termohydrauliikka, vakavat onnettomuudet, reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus, rakennustekninen turvallisuus ja todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi. Tukiryhmät ohjaavat oman alueensa tutkimusta.
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Tutkimus toteutetaan projekteissa, joita johtaa projektipäällikkö. Tutkimusprojektien aiheet voivat liittyä yhteen tai useampaan tutkimusalueeseen. Poikkitieteelliset projektit sijoitetaan hallinnollisesti johonkin edellä mainituista tukiryhmistä. Näille projekteille perustetaan tieteellistä ohjausta varten ad hoc -ryhmät, joissa on asiantuntemusta eri tutkimusalueilta. Myös muille projekteille voidaan tarpeen mukaan perustaa projektipäällikön apuna toimivia ad hoc –ryhmiä.
Ohjelmassa noudatettavat hallintokäytännöt on kuvattu yksityiskohtaisesti runkosuunnitelman viitteenä olevassa toimintakäsikirjassa [8].

Ohjelman ohjaus ja suunnittelu

Johtoryhmä

Tukiryhmät
ja ad hoc -ryhmät

Projektit

Alueen tutkimuksen
strateginen suunnittelu
ja tutkimuksen tieteellinen
ohjaus

Hankkeiden toteutus

SAFIR2010
toimintakäsikirja

Tutkimusorganisaation
oman johtamisjärjestelmän mukaisesti

Kuva 2.1 Tutkimusohjelman organisointi ja laadunhallinta.

2.3.1

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtaja on Säteilyturvakeskuksesta ja sihteerinä toimii tutkimusohjelman johtaja. Johtoryhmässä ovat edustettuina Säteilyturvakeskus, tällä
alueella toimivat suomalaiset voimayhtiöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut sekä
KTM ja Teknologian kehittämiskeskus (Tekes). KTM:n edustaja toimii myös
VYR:n yhdyshenkilönä. Johtoryhmä voi täydentää itseään pysyvästi tai ajoittain
asiantuntijoilla. Johtoryhmän toimikausi päättyy 31.3.2011. Johtoryhmän osallistujaorganisaatiot maksavat omien edustajiensa osallistumiskulut.
Johtoryhmä vastaa ohjelman strategisista linjauksista ja tekee päätökset niihin mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Johtoryhmä ohjaa ohjelman suunnittelua ja seuraa tulosten laatua sekä tekee ohjelman käytännön toteuttamista koskevat päätökset.
Johtoryhmä tekee KTM:lle esityksen seuraavan vuoden VYR-rahoitteisesta hankekokonaisuudesta vuosittaisessa hankekuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Johtoryhmä hyväksyy ohjelman vuosisuunnitelman ja vuosiraportin.
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Johtoryhmän päätökset dokumentoidaan johtoryhmän pöytäkirjoihin, jotka jaetaan SAFIR2010-tutkimusorganisaatiossa mukana oleville sekä erillisellä jakelulla myös muille sidosryhmille.
Johtoryhmä esittää mahdolliset suositukset KTM:lle osa-alueiden painottamisesta hankehakujen yhteydessä.

2.3.2

Tukiryhmät

Tukiryhmät vastaavat oman alueensa kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen strategisesta suunnittelusta, hanke-esitysten arvioinnista ja esittävät
johtoryhmälle mahdolliset muutostarpeet ohjelman aikana. Ne vastaavat alueensa
tutkimushankkeiden tieteellisestä ohjauksesta ja valvonnasta sekä toimivat omalle alueelleen nimettyjen projektien johtoryhminä.
Tukiryhmän kokousten keskeisiä asioita ovat tutkimuksen sisällöllinen edistyminen ja kustannusseuranta, mahdollisten poikkeamien käsittely ja tutkimuksen
sisällöllinen uudelleensuuntaus tarvittaessa, sekä tutkimushankkeen sisäiset
osatehtävien painotuksen muutokset ja niihin liittyvät rahoitusmuutokset.
Tukiryhmät käsittelevät myös tutkimushankkeiden liitäntöjä muuhun alueen kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen.
Tukiryhmien tehtävänä on tarpeen vaatiessa tehdä aloitteita tai esityksiä johtoryhmän käsiteltäväksi.
Tukiryhmien päätökset dokumentoidaan kokouspöytäkirjoissa, jotka jaetaan tukija ad hoc-ryhmille, asianomaisille projektipäälliköille ja tiedoksi johtoryhmälle
sekä tarvittaessa muille tahoille.

2.3.3

Ad hoc -ryhmät

Poikkitieteelliselle projektille perustetaan ad hoc -ryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii sen alueen tukiryhmän jäsen, jolle hanke on sijoitettu. Ad hoc-ryhmään
valitaan asiantuntijoita kaikkien hankkeeseen liittyvien tukiryhmien alueilta ja se
tukee omalta osaltaan hankkeen tieteellistä ohjausta.
Projektipäällikön apuna voi lisäksi toimia projektipäällikön tai tukiryhmän
kokoon kutsumia ad hoc -ryhmiä, jotka avustavat projektipäällikköä teknisissä
kysymyksissä, kuten esimerkiksi päätettäessä koejärjestelyistä.
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Ad hoc -ryhmien vapaamuotoiset muistiot toimitetaan tiedoksi asianomaisille
tukiryhmille.

2.3.4

Ohjelman johtaja ja hallintohanke

Ohjelman johtaja ja hallintohanke, joiden tehtävänä on vastata ohjelman hallinnosta, valitaan tarjouskilpailun perusteella. Ohjelman johtajan ja hallintohankkeen tehtävät määritellään yksityiskohtaisesti erillisessä vuosittaisessa tilauksessa
ja sen liitteenä olevassa tarjouksessa VYR:lle/KTM:lle.
Ohjelman johtaja ja hallintohanke valmistelevat ohjelman johtoryhmän kokoukset ja panevat toimeen sen päätökset, ylläpitävät tutkimusohjelman yhteistä esiteaineistoa ja verkkosivuja ja hoitavat ohjelmatasolla yhteydenpidon kansainvälisiin yhteishankkeisiin. Ohjelman johtaja ja hallintohanke valmistelevat tukiryhmissä käsiteltävät asiat yhdessä hankkeiden projektipäälliköiden kanssa ja hoitavat hankkeiden keskinäistä koordinointia.
Ohjelman johtaja ja hallintohanke koostavat ohjelman vuosisuunnitelman ja vuosiraportin, edistymisraportit ja muun vaadittavan ohjelman yhteisraportoinnin
mukaan lukien VYR-laskutuksen perustaksi tarvittavan kustannusseurannan.
Ohjelman hallinto organisoi ministeriön ja johtoryhmän ohjeistuksen mukaisesti
vuosittaisen VYR-hankehaun mukaisen hankkeiden valinnan.
Ohjelman hallinto järjestää johtoryhmän päätösten mukaisesti puoliväli ja -loppuseminaarit sekä mahdolliset muut vastaavat ohjelman yhteiset tilaisuudet.
Ohjelman johtaja ja hallintohanke avustavat ministeriötä muissa ohjelmaan liittyvissä tehtävissä.

2.3.5
Projektipäällikkö, tutkimusryhmä ja
tutkimuksen suorittajaorganisaatio
Tutkimushankkeet toteutetaan projekteina, jotka suorittaa hankkeen vaatimasta
henkilöstöstä muodostuva tutkimusryhmä, ja jota johtaa projektipäällikkö.
Projektipäällikkö ja tutkimuksen suorittajaorganisaatio vastaavat hankkeen toteuttamisesta projektisuunnitelman ja kustannusbudjetin sekä näihin mahdollisesti liittyvien tukiryhmän päätösten mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa hankkeen asiasisällöstä (substanssista), tekee tutkimustyötä yhdellä tai useammalla hankkeen osa-alu-
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eella ja hoitaa yhteydenpidon omaan tutkimusryhmään, tukiryhmään, muihin liittyviin hankkeisiin ja ohjelman johtoon sekä näihin liittyvät raportointivelvoitteet.

2.4

Hanketyypit ja hankehakumenettely

Ohjelmaan esitettävät tutkimushankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia.
Hanketyypit voidaan jakaa soveltaviin tai perusosaamista ylläpitäviin ja kehittäviin hankkeisiin. Riippumatta hanketyypistä tai kestosta hanke toteutetaan projektina, jolle on asetettu selkeät tavoitteet ja tehtävät. Projektien tulee olla haasteellisia ja kansainvälisesti korkeatasoisia. Projektisuunnitelmista tulee ilmetä tutkimuksen uutuusarvo. Hankkeiden tulee vahvistaa suomalaista osaamista sekä
edistää alan toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkottumista sekä konkreettista yhteistyötä. Hyviä käytäntöjä pyritään löytämään pääasiassa ydinturvallisuustutkimuksen piiristä, mutta myös muusta teollisuudesta soveltuvilla alueilla.
VYR-rahoitteisten hankkeiden osalta julkaistaan vuosittain hankehakukuulutus.
Hanke-esitys voidaan tehdä yhdeksi tai useammaksi vuodeksi riippuen hankkeen
luonteesta. Useampivuotisten hankkeiden osalta ensimmäisen vuoden jälkeen
tulee esittää vuosittaisen hankehakukuulutuksen mukainen päivitetty projektisuunnitelma.
Projektiesitysten valintaperusteina VYR:lle esitettävään hankekokonaisuuteen
käytetään hankkeiden kykyä kehittää alan asiantuntemusta, menetelmiä ja kokeellista toimintaa sekä verkottumista. Erityisesti kiinnitetään huomiota ydinenergialain 7a luvun vaatimuksen toteutumiseen: varmistaa se, että viranomaisen käytettävissä on tarvittaessa viiveettä riittävästi asiantuntemusta ja menetelmiä uusien
turvallisuuteen liittyvien seikkojen ilmetessä arvioida niiden turvallisuusmerkitys.
Tutkimusohjelman tukiryhmät arvioivat hanke-esitykset edellä mainittuja kriteereitä vasten.
Tutkimusohjelman johtoryhmä tekee vuosittain KTM:lle esityksen VYR-rahoitettavasta tutkimushankekokonaisuudesta. Useampivuotisten hankkeiden osalta esitettävä rahoitusosuus kyseiselle vuodelle voi poiketa ensimmäisenä rahoitusvuonna esitetystä suunnitelmasta. Syynä muutoksiin ovat mahdolliset johtoryhmän
päättämät painotuksen muutokset tutkimusohjelman sisällä, mahdolliset uudet
johtoryhmän tärkeiksi arvioimat hankkeet eri tutkimusalueilla, hankkeen aiempina vuosina saavuttamat tulokset ja hankkeen menestys vuosittaisessa tukiryhmien
suorittamassa hankehakuun liittyvässä arvioinnissa. Johtoryhmä voi myös esittää
perustellusta syystä useampivuotisen hankkeen rahoituksen keskeyttämisestä.
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Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin tutkimusohjelman
toimintakäsikirjassa [8].
Johtoryhmän käsittelyn aikana rahoittajilla on mahdollisuus sopia keskenään sekä
tarvittaessa hanke-esitysten tekijöiden kanssa esimerkiksi hankkeen rahoituksen
tai laajuuden muuttamisesta alkuperäiseen hakemukseen nähden. Tutkimusohjelmaan voidaan esittää myös hankkeita, joihin ei anota VYR-rahoitusta. Johtoryhmä päättää tällaisten hankkeiden mukaanotosta ohjelmaan. Kriteerinä kaikille
tutkimusohjelman hankkeille on sopivuus tutkimusohjelman runkosuunnitelmaan.
Niistä hankkeista, joille haetaan rahoitusta VYR:lta, KTM tekee esityksen yhdestä
ydinenergialaissa säädetyt vaatimukset täyttävästä hankekokonaisuudesta VYR:lle.
Projekteja suunniteltaessa ja VYR:lta haettavaa rahoitusosuutta määriteltäessä
tulee ottaa huomioon projektissa tehtävän työn luonne ja se, että kullekin ohjelman kahdeksasta osa-alueesta tavoitellaan yhtä useampaa hanketta. Projektien
kokoon vaikuttaa merkittävästi myös hankkeelle saatu muu rahoitus. Projektin
tulee muodostua yhtenäiseen tavoitteeseen tähtäävistä osatehtävistä.
Tutkimuslaitokset ja teknologista tutkimusta tekevät organisaatiot voivat saada
enintään VYR-rahoitusta 60 % projektin kokonaiskustannuksista sekä yliopistot
ja korkeakoulut enintään 100 % projektin marginaalikustannuksista.

2.5

Tutkimusohjelman vaikuttavuus ja mittarit

Tutkimusohjelman vaikuttavuutta ja toteutumista voidaan arvioida neljästä näkökulmasta: vaikuttavuus, resurssit ja uusiutuminen, prosessit ja rakenteet sekä talous.
Tutkimusohjelman vaikuttavuutta mitataan ensisijaisesti sillä, kuinka ohjelma on
onnistunut perustehtävässään. Toisin sanoen ohjelman avulla on pystytty kehittämään ja ylläpitämään Suomessa käytössä olevien ja Suomeen rakennettavien
ydinvoimalaitosten turvallisuuden arviointimenetelmiä ja ydinturvallisuusasiantuntemusta siten, että uusien turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen ilmetessä niiden vaikutus laitosten turvallisuuteen sekä organisaatioiden toimintaan ja inhimillisiin tekijöihin voidaan arvioida viivytyksettä.
Tutkimusohjelman hankkeiden onnistumista arvioitaessa ensisijainen mittari
on tutkimusohjelman tulosten loppukäyttäjätahoilta saatu dokumentoitu palaute
(tutkimusraporttien arviointi, erilliset kyselyt) ja koko ohjelman arviointi.
Tutkimusohjelmasta suoritettavat ulkopuoliset kotimaiset ja kansainväliset arvioin-
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nit mittaavat tutkimusohjelman ja sen osa-alueiden sijoittumista kansainväliseen
osaamiskenttään.
Hankkeissa syntyvien julkaisujen määrää ja laatua voidaan käyttää arvioitaessa
hankkeiden tieteellistä tasoa.
Resurssien ja uusiutumisen kannalta hankkeiden koulutusvaikutuksen suoria indikaattoreita ovat hankkeissa syntyvät akateemiset perus- ja jatkotutkinnot. Eri ikäryhmissä tehtävien henkilötyökuukausien määrällä voidaan seurata nuorten tutkijoiden osallistumista ohjelman käytännön toteuttamiseen sekä kokeneiden asiantuntijoiden osallistumisesta tutkimustoimintaan.
Prosessien ja rakenteiden näkökulmasta ohjelmaa arvioidaan toteutettavien sisäisten auditointien tulosten perusteella sekä ohjelmaa koskevilla kyselyillä.
Talouden näkökulmasta tutkimusohjelman volyymi ja henkilötyövuodet kertovat
osaltaan ohjelman vaikuttavuudesta. Kansainvälinen yhteistyö indikoi tutkimusohjelman kansainvälistä vaikuttavuutta. Hyviä mittareita hankkeen kansainväliselle vaikuttavuudelle ovat kansainvälisen rahoituksen osuus hankkeen kokonaisvolyymistä ja kansainvälisissä hankkeissa tehty tutkimustyö sekä tutkimushankkeen toimiminen osana laajempaa kansainvälistä tutkimusohjelmaa.
Tutkimusohjelma sisältää jo perustehtävänsä vuoksi erilaisia hankkeita, joka on
otettava huomioon sovellettaessa erilaisia mittareita ja arviointimenetelmiä tutkimusohjelman hankkeisiin.

2.6
Julkisuusperiaatteet ja ohjelman eri osapuolten
oikeudet ja vastuut sekä tutkimuksen tulosten taltiointi
Tutkimusohjelman yhteydessä hankitut tai kehitetyt laitteet, koneet, ohjelmistot ja
tutkimustulokset ovat tutkimuksen suorittajan omaisuutta, ellei muuta sovita.
Tutkimustulosten julkistamisesta päätetään rahoituspäätöksessä nimetyn yhdyshenkilön ja suorittajan kesken. Pääsääntö on, että tutkimustulosten on oltava julkaistavissa (ydinenergialaki 53 d §). Tutkimusohjelman julkaisut kootaan vuosittain toimitettaviksi sopivalla välineellä tutkimusohjelman johtoryhmässä mukana
olevien tahojen sisäiseen käyttöön.
Mikäli hankkeen nimenomaisena kohteena on uuden tietokoneohjelman kehittäminen kokonaan tai pääosin VYR:n rahoituksella, viranomaiset ja muut tutkimusohjelmaan osallistuvat tahot saavat erikseen täsmennettävin ehdoin määritel-
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lyn oikeuden käyttää tietokoneohjelmaa. Ohjelmiston käytön veloitusperusteista
sovitaan tapauskohtaisesti.
Tutkimuksen suorittaja (hankehakemuksessa mainittu päävastuullinen organisaatio) vastaa tutkimuksen suorituksesta ja raportoinnista tilaajan (VYR tai muu
organisaatio) ja tutkimuksen suorittajan välisen sopimuksen mukaisesti.
Tutkimuksen suorittajan puolella vastuuhenkilönä on hankkeen projektipäällikkö.
Tutkimuksen suorittajaorganisaatio on vastuussa tutkimustulosten asianmukaisesta taltioinnista tutkimusohjelman toimintakäsikirjan mukaisesti. Tilauksiin liitetyt
rahoitusehdot määrittelevät laskutusaikataulun ja laskutuksen ehdot.
Ohjelman hallintohankkeesta vastaa hallinnointiin tarjouskilpailun perusteella
valittu organisaatio ja ohjelman johtaja. Hallintohankkeen vastuut on määritetty
hallintohankkeen tilauksessa ja siihen liitetyissä rahoitusehdoissa.

2.7

Koulutus ja tiedonvaihto

Tutkimusohjelmalla on merkittävä rooli uuden asiantuntijapolven koulutuksessa
ja tiedonsiirrossa. Koulutus tapahtuu esimerkiksi osallistumalla tutkimusohjelman hankkeissa vanhempien asiantuntijoiden opastuksella tehtävään tutkimustyöhön. Tutkimustyön tulokset raportoidaan tältä osin opinnäytetöinä yliopistoille ja
korkeakouluille.
Korkeatasoinen tutkimustyö, tiivis kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusohjelmissa syntyneet yhteydet eri tieteen- ja tekniikanalojen välille edistävät myös varttuneempien tutkijoiden ja asiantuntijoiden osaamisen syventämistä ja laajentamista.
Johto- ja tukiryhmätyöskentelyllä on ohjelman hallinnollisten velvoitteiden hoidon ohella tärkeä tiedonvaihdollinen rooli sekä välitettäessä tutkimuksessa saatua
tietoa loppukäyttäjäorganisaatioille että viestittäessä loppukäyttäjäorganisaatioiden tutkimustarpeista tutkijoille.
VYR-rahoitteisen turvallisuustutkimuksen rooli on selkeästi rajattu ydinenergialaissa koskemaan nykyisiä ydinlaitoksia. Tutkimusohjelmassa pyritään kuitenkin edistämään tiedonvaihtoa sekä seuraavan sukupolven ydinreaktorien kehittämiseen liittyvään tutkimukseen että muuhun tähän tutkimusohjelmaan kuulumattomaan, mutta joiltakin osin kytkentöjä omaavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi meneillään olevaan KYT2010-tutkimusohjelmaan.
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2.8

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen ja välttämätön osa ydinturvallisuuden
tutkimusta. Huomattava osa ydinenergia-alan tutkimustoiminnasta on kansainvälistä pääosin OECD NEA:n puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jossa useat osallistujamaat rahoittavat suuria pitkäkestoisia jopa useiden kymmenien miljoonien eurojen laajuisia koeohjelmia. Suomi on tällä hetkellä mukana 17 OECD NEA:n koeohjelmassa, joiden tyypilliset osallistumismaksut ovat 10 000-30 000 $ vuodessa.
Osallistumismaksut maksaa joko suoraan KTM, tutkimusohjelman VYR-rahoitus
tai suomalaisten voimayhtiöiden ja Tekesin muodostamat yhteenliittymät.
Tutkimusohjelma on tärkeä kanava välitettäessä näiden kansainvälisten hankkeiden tuloksia kotimaisille osapuolille. Kansainvälisistä koeohjelmista saatava
hyöty moninkertaistuu, jos pelkän hankkeen seurannan lisäksi voidaan osallistua
joko Suomessa koetoimintaa harjoittavana osapuolena taikka muualla tehtävien
kokeiden ennakko- ja/tai jälkikäteisanalyysein kokeiden suunnitteluun, tulkintaan
ja omien laskentamallien parantamiseen koetulosten avulla.
Kansainvälisten hankkeiden runsaudesta johtuen tutkimusohjelmalla on tärkeä
rooli päätettäessä, missä hankkeissa voidaan olla mukana siten, että ne hyödyttävät kotimaista ydinturvallisuustutkimusta mahdollisimman tehokkaasti.
Muita perinteisiä kansainvälisiä yhteyksiä ovat olleet mm. USNRC:n (US Nuclear
Regulatory Commission) koeohjelmat ja työskentely IAEA:n erilaisissa työryhmissä sekä pohjoismainen yhteistyö NKS:n (Nordisk Kärnsäkerhetsforskning) ja
Northnet-verkoston (Nordic Thermal-Hydraulic Network) puitteissa.
Tutkimusohjelma kannustaa pyrkimään sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät konkreettista kansainvälistä yhteistyötä erityisesti eri maiden ydinturvallisuusviranomaisten kanssa. Tältä osin kansainvälinen yhteistyö on paitsi rahoitusta tiettyyn hankkeeseen ja sen ohjausryhmissä toimimista myös entistä parempaa molemminpuolista tiedonvaihtoa. Kuvassa 2.2 on esitetty meneillään olevan SAFIR-tutkimusohjelman kotimainen ja kansainvälinen toimintaverkko vuoden 2006 projektien tilanteen
mukaisena. Toimintaverkossa esitetään katkoviivoilla tutkimusorganisaatioiden muu
osallistuminen kyseisten tutkimusohjelmien ydinturvallisuustutkimukseen.
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Kuva 2.2 SAFIR toimintaverkko vuonna 2006.
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3

Tutkimus

3.1
SAFIR2010 toimintaympäristö,
haasteet ja tarpeet
Ohjelman tarkoituksena on ydinenergialain vuonna 2004 voimaan tulleen luvun 7a
mukaisesti varmistaa, että jos ilmenee ydinlaitosten turvallisen käytön kannalta
uusia seikkoja, joita ei ole ollut mahdollista ottaa ennalta huomioon, viranomaisten
saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita
valmiuksia, joita käyttäen voidaan tarvittaessa viivytyksettä selvittää tällaisten seikkojen merkitystä. Ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden on oltava tieteellisesti korkeatasoisia ja niiden tulosten on oltava julkaistavissa ja tuloksien käytettävyys
ei saa rajoittua vain yhden luvanhaltijan ydinlaitoksiin (so. luvitukseen).
Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle vuoteen 2010 sisältyvät käytössä olevien laitosten ja uuden rakenteilla olevan laitoksen lupaprosessit tai lupaehtoihin liittyvät turvallisuuden kokonaisarvioinnit:
•
•
•

Loviisa 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupa uudistetaan
Olkiluoto 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupaehtoihin sisältyvä
turvallisuuden määräaikainen arviointi toteutetaan sekä
Olkiluotoon rakenteilla olevalle Olkiluoto 3-laitosyksikölle tullaan
hakemaan käyttölupaa.

Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen turvallisuustutkimukseen.
Kuvassa 3.1 esitetään Suomessa käytössä olevien tai rakennettavien ydinlaitosten
käyttölupien hakemisen tai uusimisen ajankohdat.
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FiR käyttölupa
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Kuva 3.1 Ydinlaitosten lupaprosessit 2006 -2020.

Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tietotaitoa voidaan soveltaa käytännössä luvitusprosesseissa. Samanaikaisesti kohdataan haasteita asiantuntijaresurssien riittävyydessä erityyppisiin tehtäviin. Uuden laitosyksikön rakentaminen
on lisännyt kansainvälistä kiinnostusta Suomessa tehtävää ydinturvallisuustyötä ja
-tutkimusta kohtaan. Uuden laitoksen rakentaminen on myös lisännyt alan kiinnostavuutta työnantajana, mikä näkyy sekä alan opiskelijoiden määrän kasvuna
että rekrytointien yhteydessä alalle hakeutuvien henkilöiden määrässä.
Suunnittelujakson aikana ja sitä seuraavina vuosina nykyisten käytössä olevien
laitosten rakentamiseen sekä käyttöön osallistuneet asiantuntijat ovat jäämässä
eläkkeelle. Laitosten luvitusprosessit sekä mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä turvallisuustutkimushankkeisiin tarjoavat oivallisen tilaisuuden eri sukupolvien asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisissä projekteissa ja näin tiedon siirtoon
uudelle sukupolvelle. Erityinen merkitys tällä on myös sen varmistamiselle, että
ydinvoimalaitosten käyttökokemukset ovat hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen IAEA:n ja OECD NEA:n piirissä tehty ydinvoimalaitosten käyttökokemusten analysointi on osoittanut, että samantyyppiset tapahtumat pyrkivät toistumaan ja käyttökokemustoiminnan vaikuttavuutta tulee edelleen parantaa.
Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globalisoituminen ja verkottuminen. Tästä syntyy myös paineita yhdenmukaisten ydinturvallisuusvaatimusten ja valvontakäytäntöjen luomiseksi. Parhaillaan on
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meneillään useita kansalliseen säännöstöön sekä kansainvälisiin vaatimuksiin ja
ohjeisiin liittyviä hankkeita. Valtioneuvoston päätöksiä päivitetään ja uudet valtioneuvoston asetukset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Tämän jälkeen toteutetaan YVL -ohjeiden rakenneuudistus. Vuonna 1996 alkanut IAEA:n säännöstön perusteellinen uudistus on tähdännyt aikaisemman minimitason sijaan ydinturvallisuuden kehittämiseen jäsenmaissa.
EU:n piirissä tehdään ministerineuvoston alaisen Atomiasioiden työryhmän alaisuudessa valmistelevaa selvitystyötä EU:n yhteisen säännöstön tarpeesta ja mahdollisesta rakenteesta. Selvitystyö jatkuu vuoden 2006 loppuun. Ydinvoimaa käyttävien EU:n jäsenmaiden ydinturvallisuutta valvovien viranomaisten päälliköt
perustivat vuonna 1998 yhteistyöfoorumin nimeltä WENRA (Western European
Nuclear Regulators’ Association). Sen tarkoitus on vastata kansalaisten ydinturvallisuutta koskeviin odotuksiin ja turvata tasavertainen toimintaympäristö ydinenergian käytölle kaikissa Euroopan maissa. Vuoden 2006 alussa WENRA sai valmiiksi nk. eurooppalaiset referenssivaatimukset, jotka on pääjohtajien kesken sovittu
vietäviksi kansallisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin vuoden 2010 loppuun mennessä.
Ydinturvallisuuden varmistaminen voidaan yleisesti esittää kuvan 3.2 nelikenttään
ryhmiteltyinä tehtävinä. Ydinturvallisuus toteutuu vain osa-alueiden välisen vuorovaikutuksen toimiessa siten, että teknisessä suunnittelussa sekä organisaatioiden
ja ihmisten toiminnassa toteutuu syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate: ennaltaehkäisevä taso, suojaava taso sekä vaikutuksia lieventävä taso. Kuvassa 3.3 esitetään
keskeisiä laitosten suunnitteluun, käyttökuntoisuuden varmistamiseen, turvallisuuden analysointiin ja organisaatioiden toimintaan liittyviä tutkimushaasteita.
Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistaminen
Ennaltaehkäisevä taso

Suojaava taso

Vaikutuksia lieventävä taso

Ydinvoimalaitos, sen

Turvallisuuden

suunnittelu,

analysointi

rakentaminen ja
muutosten hallinta

Ydinvoimalaitoksen
ja sen toimittajien

Alkutapahtumat

Ydinvoimalaitoksen

organisaatioiden

käyttökuntoisuus

toiminta

Etenemisen esteet

Laitostoiminnot

Kuva 3.2 Ydinturvallisuuden varmistaminen ja siihen liittyvät tehtävät.
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Turvallisuushaasteita
Laitoksen suunnittelu,
rakentaminen ja muutosten hallintahallinta

Ikääntymisen hallinta

- tieteen ja teknologian kehityksen huomioiminen

- Loviissa1 ja 2 laitosyksiköiden
käyttölupahakemus, 50 vuoden käyttöikä

- vakavat onnettomuudet
Turvallisuuden arviointi

- Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköiden käyttölupa
~ 40 vuoden ikään 2018, väliarviointi 2008

- deterministiset analyysit ja kokeellinen toiminta
(polttoaineen korkea palama, mallit)

- Olkiluoto 3 suunnitteluperusteena 60 vuoden
käyttöikä

- riskitietoinen turvallisuuden hallinta
(living PSA sovellutukset, sisäiset ja ulkoiset uhat,
automaatio ja inhimilliset tekijät)

Turvallisuuskulttuuri, organisaation toiminta
ja inhimilliset tekijät

- laitoksen elinkaari ja turvallisuuden arviointi
kokonaisvaltaisesti

- arviointimenetelmien kehittäminen
- turvallisuusjohtaminen ja muutosten hallinta
- verkottuva toimintaympäristö
- sukupolven vaihdos
- uudet teknologiat

Kuva 3.3 Turvallisuustutkimuksen haasteita.

Suomessa on jo 1970-luvulta alkaen noudatettu periaatetta, jonka mukaan turvallisuutta pitää pyrkiä jatkuvasti parantamaan. Tämä vaatimus koskee niin laitoksen
suunnittelua ja käyttötoimintaa kuin myös turvallisuusvalvontaa. Turvallisuuden
parantamiseksi tulee toteuttaa sellaiset toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja
turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja teknologian kehitys huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. Laitosten suunnitteluun liittyvistä haasteita voidaan ottaa
esille erityisesti vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvät kysymykset.
Varautuminen suuren lentokoneen törmäykseen sekä luvattomiin yrityksiin vaikuttaa ydinvoimalaitosten toimintaan tai turvallisuuteen ovat tuoneet esille uudentyyppisiä tutkimushaasteita.
Ydinvoimalaitoksen suunnittelun tasapainoisuuden arvioimiseksi tarvitaan toisiaan täydentävästi sekä determinististä että todennäköisyyspohjaista lähestymistapaa. Turvallisuusanalyyseihin käytettävien mallien tulee muodostaa kokonaisuudet, joilla riippumattomasti voidaan arvioida laitostoimittajan ja luvanhaltijan esityksiä. Mallien toimivuus tulee voida varmistaa käytännön kokeilla, mikä edellyttää osallistumista kansainvälisiin hankkeisiin sekä omien koemahdollisuuksien
varmistamista. Polttoaineen korkean palaman voidaan ennustaa nousevan esille
tulevan suunnittelukauden aikana. Turvallisuuden arviointi koko polttoaineen
elinkaaren yli on näkökulma, jota ei ole vielä paljoa käsitelty.
Riskitietoista turvallisuuden hallintaa edellytetään edelleen kehitettävän niin laitosten ja niiden muutosten arvioinnissa kuin käyttötoiminnan kehityshankkeissa.
Toistaiseksi ei ole vielä kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä tapaa mallintaa digitaalista tekniikkaa, inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä todennäköisyyspoh-
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jaisiin malleihin. Sisäisistä uhkatekijöistä tulipalot ovat edelleen tärkeä alkutapahtuma. Laitosten ulkoisista uhkatekijöistä öljyn kulkeutumisen arviointiin käytetyt
menetelmät ovat vielä vakiintumattomia ja menetelmien kehitystyötä tarvitaan.
Laitosten ikääntymisen hallinta on yksi tulevan suunnittelujakson keskeisimpiä
kysymyksiä. Loviisa 1- ja 2-laitosyksiköille suunnitellaan 50 vuoden käyttöikää ja
Olkiluoto 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupa on myönnetty vuoteen 2018 saakka,
jolloin laitokset saavuttavat noin 40 vuoden käyttöiän. Rakenteilla olevalle
Olkiluoto 3-laitosyksikölle on suunnitteluperusteissa esitetty 60 vuoden käyttöikää. Ikääntymisen hallintaan liittyvä tutkimus on merkittävää niin käytössä olevien laitosten kuin rakenteilla olevan laitoksen kannalta.
Lähtökohtana laitosten turvalliselle käytölle ja toimintakuntoisuudelle on niiden
käyttäminen suunnitteluperusteiden mukaisissa olosuhteissa. Merkittävä osa turvallisuustutkimuksesta liittyy alkutapahtumien hallintaan, jolla pyritään rajoittamaan onnettomuusketjuja käynnistäviä alkutapahtumia. Edelleen turvallisuusjärjestelmien toimintakunnon varmistamisella varaudutaan niiden alkutapahtumien
varalle, joiden estämisessä on syystä tai toisesta epäonnistuttu. Turvallisuusjärjestelmät, joiden suunnitteluperusteet johdetaan turvallisuusanalyyseistä, muodostavat yhdessä leviämisesteiden kanssa ne välineet, joilla alkutapahtumien eteneminen reaktorionnettomuudeksi estetään. Niiden avulla varmistutaan tärkeiden
turvallisuustoimintojen – reaktiivisuuden hallinta, jälkilämmön poisto ja radioaktiivisuuden hallinta - toteutumisesta.
Koko voimayhtiön organisaation tulee toimia niin, että laitoksen turvallisuus varmistetaan kaikilla tasoilla turvallisuuteen liittyvän toimenpiteen yhteydessä.
Organisaatiossa vallitsevan kulttuurin merkitys turvallisuudelle on todettu enemmän huomiota vaativaksi tutkimuskohteeksi vuoden 1986 Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Tämän jälkeen on pyritty kehittämään kriteereitä ja tunnusmerkkejä sille, mikä on hyvää turvallisuuskulttuuria ja kuinka sitä voidaan edelleen
vahvistaa. Organisaation toiminnan ja kulttuurin arviointimenetelmien kehitystyö
on edelleen ajankohtainen. Yhä enemmän verkottuvassa toimintaympäristössä ja
sukupolven vaihtuessa turvallisuusjohtamisen ja organisaation muutosten hallinnan merkitys korostuu. Tutkimusta tarvitaan selvittämään kuinka voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tehokkaasti varmistua siitä, että turvallisuusvaatimukset välitetään edelleen organisaatioiden erilaisten rajapintojen yli ja varmistetaan
vaatimusten toteutuminen koko liiketoimintaverkossa.
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SAFIR2010-tutkimusohjelma on jaettu kahdeksaan tutkimusalueeseen, joita ovat
1. Organisaatio ja ihminen
2. Automaatio ja valvomo
3. Polttoaine ja reaktorifysiikka
4. Termohydrauliikka
5. Vakavat onnettomuudet
6. Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus
7. Rakennustekninen turvallisuus
8. Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA).
Näihin tutkimusalueisiin sisältyy sekä oman alueen tutkimushankkeita että eri
alueiden poikkitieteellisiä yhteishankkeita. Kuvassa 3.4 esitetään vaikutusmatriisi, jolla kuvataan esimerkinomaisesti mahdollisia poikkitieteellisten hankkeiden
aiheita. Ydinvoimalaitosten käyttökokemuksista pyritään oppimaan mahdollisimman paljon. Tyypillisesti tapahtumien käsittelyn yhteydessä tekniset korjaavat toimenpiteet toteutetaan hyvin nopeasti tapahtuman jälkeen. Organisaation toimintoja koskevien suositusten toteutuminen vie yleensä pidemmän ajan.
Käyttökokemukset voivat tuoda esille myös uusia tutkimustarpeita, kun asioita
tarkastellaan laajemmin myös suunnitteluperusteiden ja niiden varaan rakennettujen analyysien sekä suunniteltujen kehitystoimenpiteiden kannalta.
Seuraavassa esitellään SAFIR2010-ohjelman tutkimusalueet ja kuvataan yksityiskohtaisemmin alueisiin liittyviä tutkimustarpeita. Aihealueet ja tutkimustarpeet
perustuvat runkosuunnitelman laatimisen ajankohdan tietämykseen. Tutkimusohjelma ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uusien
haasteiden ilmetessä siihen voidaan sisällyttää näistä yleisistä haasteista johdettuja ohjelman tavoitteita tukevia tutkimuksia.
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Kuva 3.4 Ydinvoimalaitosten tutkimuksen teknisten ja inhimillisten sekä organisatoristen tekijöiden välinen vuorovaikutusmatriisi.

3.2

Organisaatio ja ihminen

3.2.1

Tutkimusalueen kuvaus

Ydinvoiman käyttöön osallistuvien ihmisten ja organisaatioiden toiminnan luotettavuus on turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Valpas ja avoin toimintatapa ennaltaehkäisee teknisiä ongelmia tai ainakin mahdollistaa niiden huomioon
ottamisen. Kuten ei teknologiankaan suhteen, ei ihmisten ja organisaatioiden suhteen pidä luottaa siihen, että asiat hoituvat itsestään.
Jokaisella organisaatiolla on käsityksensä siitä, kuinka tärkeää turvallisuuden
tavoittelu on ja miten turvallisuus saavutetaan. Nämä käsitykset ovat yleensä osittain tiedostamattomia, jaettuja, ja ne vaikuttavat käytännön toimintaan. Niistä voidaan siksi käyttää ilmaisua ”turvallisuuskulttuuri”. IAEA on määritellyt turvallisuuskulttuurin INSAG-4 raportissaan (1991) seuraavasti: ”Turvallisuuskulttuuri
muodostuu organisaation toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten asenteista, joiden tuloksena ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin
tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä”.
SAFIR-tutkimusohjelmassa on tutkittu organisaatiokulttuurin, organisaatiomuutosten ja työjärjestelyjen vaikutuksia ydinvoiman käytön turvallisuuteen ja kehi-
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tetty organisaatiokulttuurin arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida toimintakäytäntöjä ja päätöksentekoa ohjaavaa organisaatiokulttuuria ja tunnistaa kehityskohteita. Tutkimusohjelmassa on myös mallinnettu hiljaista tietoa ydinvoimalaitoksen eri tehtävissä ja yksiköissä ja tunnistettu hiljaisen tiedon siirtämisen edellytyksiä, menetelmiä ja esteitä.
Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tutkimuksen alueella kansainväliseen
yhteistyöhön tarjoutuu mahdollisuuksia mm. OECD NEA:n SEGHOF-ryhmän
kautta. Pohjoismaisia yhteyksiä on Haldeniin ja mm. NKS-ohjelman yhteisprojektien kautta Tukholman ja Lundin yliopistoon ja Mälardalenin yliopistoon, joissa
toimivat Ruotsin ydinvoima-alan inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden johtavat asiantuntijat. Suomessa on vain vähän asiantuntijoita turvallisuuskriittisten
organisaatioiden ja työprosessien inhimillisten tekijöiden alueella. Heidän yhteistyötään pyritään tehostamaan perustetun kansallisen Human Factors & Safety-verkoston avulla. Verkostoon kuuluu inhimillisten tekijöiden tutkijoita ja käytännön
toimijoita eri turvallisuuskriittisiltä aloilta mukaan lukien ydinvoima ja ilmailu.
Kauden 2007–2010 tutkimusohjelmassa tulee ihminen ja organisaatio-alueen painopisteenä olla muutos ja sen hallinta. Ydinvoimayhtiöt ja muut ydinvoiman
asiantuntijaorganisaatiot ovat Suomessa merkittävässä muutostilanteessa. Uuden
ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto sekä käyvien laitosten muutoshankkeet vaativat projektin hallintaa, uudenlaista teknistä osaamista ja töiden turvallista yhteensovittamista. Esimerkiksi ohjausjärjestelmien muuttuminen digitaaliseksi vaikuttaa toimintatapoihin valvomossa ja kunnossapidossa.
Paineet yritysten taloudellisen kannattavuuden parantamiseen lisääntyvät jatkuvasti.
Organisaatiot pyrkivät myös yhä enemmän pitäytymään perustehtävässään ja ostamaan muut tarvitsemansa palvelut alihankkijoilta. Turvallisuuskriittisessä ympäristössä turvallisen ja taloudellisen toiminnan yhteensovittamisen ja priorisoinnin
kysymykset tulevat yhä ajankohtaisemmiksi. Organisaatioissa perustehtävään ja
ydinosaamiseen keskittyminen sekä verkostoyhteistyö muiden organisaatioiden
kanssa saattaa aiheuttaa uusia haasteita ja kokonaan uusia osaamisvaatimuksia.
Ne voivat koskea mm. tiedon luottamuksellisuuden ja tietoturvan hallintaa, turvallisuusmääräysten ymmärtämistä ja hallintaa sekä yhteistoiminnallisia kyvykkyyksiä.
Kun organisaatioissa on menossa monia päällekkäisiä muutoksia, jotka vaikuttavat toisiinsa, on erittäin tärkeää, että turvallisuusjohtaminen on yhdenmukaista,
läpäisee organisaation kaikki tasot ja sisältää kaikki organisaation toimintamuodot sekä yhteistyötilanteet organisaation ulkopuolisten kanssa.
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Kuva 3.5 Ryhmätyötä kunnossapitoseminaarissa TVO:lla vuonna 2003.

3.2.2

Tutkimusalueen tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Uuden tutkimusohjelman aikana inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tutkimuksen tavoitteena on tukea ydinvoimalaitosten turvallisuutta laitosten elinkaaren
ja henkilöstön työurien eri vaiheissa uudella ja uusiutuvilla laitoksilla. Tavoitteena
on lisäksi inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden asiantuntemuksen ylläpitäminen ja kehittäminen ydinvoima-alalla Suomessa. Tutkimusohjelman toteutusajankohtana inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tutkimukselle asettuukin
enemmän ja laajempia tutkimushaasteita kuin aiempien ohjelmien aikana.
Keskeiset tutkimuskysymykset ryhmittyvät turvallisuusjohtamisen menetelmien
ja käytäntöjen sekä osaamisen kehittymisen ja jakamisen alueille.
3.2.2.1

Turvallisuusjohtamisen menetelmät ja käytännöt

Viime vuosien aikana turvallisuuteen liittyvässä keskustelussa sekä ydinvoimaalalla että laajemmin turvallisuuskriittisillä toimialoilla on yhä enemmän käytetty
turvallisuusjohtamisen käsitettä. Organisaatiot ovat systeemisiä kokonaisuuksia.
Niinpä turvallisuusjohtaminen on tehokasta vain silloin, kun käytännöt johtamisen eri tasoilla ja organisaation eri osissa ovat johdonmukaisia ja toisiaan tukevia.
Näiden käytäntöjen tulisi tukea myös turvallisten toimintatapojen säilymistä ja
kehittymistä sekä ydinvoimalaitoksissa että niiden yhteistyöorganisaatioissa.
Turvallisuusjohtamisen alueella on äskettäin julkaistu ja hyväksytty IAEA:n
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dokumentit GS-R-3, ”Management System for Facilities and Activities” ja GS-G3.1, ”Application of the Management System for Facilities and Activities”, joiden
uskotaan ohjaavan alueen kehitystä. Lisäksi OECD:n NEA on äskettäin julkaissut
inhimillisten ja organistoristen tekijöiden asiantuntijoiden työryhmän (SEGHOF)
laatiman raportin ”State-of-the-art Report on Systematic Approaches to Safety
Management”. Ajankohtainen tutkimusaihe on käytännössä sovellettavan johtamisjärjestelmän luominen, toteuttaminen ja arviointi.
Turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja esimiestyön kehittämistarpeita tarkastelevaa
tutkimusta tarvitaan muuttuvassa tilanteessa. Myös turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin käsitteiden suhde vaatii työstämistä. Lisäksi tarvitaan tietoa
siitä, mitkä tekijät vaikuttavat turvallisuuskulttuurin kehittymiseen ja miten turvallisuuskulttuuriin voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa. Nykyään suuntauksena on
integroitu johtaminen, jolla pyritään hallitsemaan paitsi ydin-, myös työ-, ympäristö-, säteily-, tieto-, yritys- ja ulkoisiin uhkiin liittyvää turvallisuutta kuin myös
itse perustehtävää. Kehitystarpeena on näiden eri turvallisuustavoitteiden tasapainoinen yhdistyminen eri toimijoiden käsityksissä ja toiminnassa.
Ydinvoimalaitostapahtumien inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden analysointi on merkittävässä roolissa turvallisuusjohtamista kehitettäessä. Ydinvoimalaitosten käyttötapahtumien inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistaminen tarjoaa voimayhtiöille turvallisuuden kannalta tärkeitä mahdollisuuksia
oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Erityisesti muutostilanteissa inhimillisten
ja organisatoristen tekijöiden vaikutukset korostuvat ja tietoa voidaan saada sellaisistakin tekijöistä, jotka eivät näyttäydy ns. normaalikäynnin aikana.
Inhimillisiin ja organisatorisiin tekijöihin liittyvät korjaavat toimenpiteet laajentavat tapahtumien käsittelyn käyttökokemustoiminnasta koko organisaation oppimisprosessiksi.
Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistaminen laitostapahtumien yhteydessä on haasteellinen tehtävä, jonka tueksi tarvitaan luotettavia menetelmiä.
Näiden tekijöiden analysointi on tarpeellista sekä merkittävien yksittäisten laitostapahtumien että pienempien vikojen, puutteiden ja toimintapoikkeamien käsittelyssä. Tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka tapahtumien raportointi esimerkiksi viranomaiselle vaikuttaa näiden tekijöiden merkityksen arviointiin. Lisäksi tarvitaan
tietoa siitä, millaisten prosessien kautta inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden
tutkinta, raportointi ja toiminnan kehittäminen tapahtuu sekä voimayhtiöissä
että STUKissa. Tutkimus voisi tuoda lisätietoa myös korjaavien toimenpiteiden
valintaan.
Useat muutokset ydinvoima-alalla ja henkilöstössä luovat mahdollisuuden tutkia
organisaatiomuutosten hallintaa ydinvoimalaitoksissa. Organisaatiomuutosten
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vaikutuksia ja muutosprosessien läpivientiä on käsitelty OECD NEA:n puitteissa
ja esimerkiksi Iso-Britannian ydinvoimaviranomainen on kehittänyt organisaatiomuutosten valvontaan oman lähestymistapansa. NKS-ohjelmassa on aloitettu
aiheen tutkimus kunnossapitoon kohdistuneiden muutosten analyysillä.
Organisaation ja sen muuttamisen turvallisuusvaikutusten tunnistamiseen ja
jäsentämiseen sekä vaikutusten arviointikriteeristön tuottamiseen tarvitaan lisätutkimusta.
3.2.2.2

Osaamisen ja tiedon jakaminen ja kehittäminen

Uuden laitoksen suunnittelu-, rakennus- ja käyttöönottoprojekteissa syntyy paljon
uutta tietoa ja osaamista. Tämän tietämyksen kerääminen organisaation ja muiden
ydinvoiman alueella toimivien käyttöön ja jakaminen työyhteisöissä on ajankohtaista tutkimusohjelman toteutusaikana ja edellyttää uusien menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä ja soveltamista. Lisäksi käyvillä laitoksilla on menossa valvomojen digitalisointi, jonka seurauksena operaattoreiden työvälineet muuttuvat
olennaisesti, muuttavat toimintatapoja ja edellyttävät osaamisen kehittymistä.
Samanaikaisesti monet ydinvoiman alueella toimivista asiantuntijoista niin voimayhtiöissä, STUK:ssa kuin VTT:ssa ovat pitkän työuransa jälkeen eläköitymässä lähivuosina. Heidän osaamisensa ja työpanoksensa korvaamisen ja siirtämisen
suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan systematiikkaa.
Osaamisen säilyttämisen ja kehittymisen tutkimus on muutostilanteissa vieläkin
tärkeämpää kuin aiemmin. Ydinvoiman turvallisuustekijöiden ymmärtäminen ja
tarkkojen toimintatapojen omaksuminen ovat välttämättömyys kaikille operatiivisissa tehtävissä toimiville. Ammatillinen osaaminen kehittyy kokemuksen karttuessa ja sitä tuetaan erittäin perusteellisella koulutuksella. Muutostilanteessa tarvitaan lisää tietoa hyvistä koulutuksen ja työssäoppimisen käytännöistä ja menetelmistä, jotka tukevat korkean turvallisuuskulttuurin sekä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.
Tietoprosessit liittyvät olennaisesti voimalaitosten suunnitteluun, käyttöönottoon,
käyttöön ja ylläpitoon. Olennaista on tiedon siirtyminen näiden vaiheiden välillä
sekä suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa syntyneen tiedon varastointi tulevia, käytön aikaisia tiedontarpeita varten. Tietoprosesseihin sisältyvät
mm. uuden tiedon hankinta ja tuottaminen, tiedon siirtäminen yksilöiden ja yksiköiden välillä, tiedon varastointi sekä tiedon muokkaaminen. Tietoprosesseihin
liittyy sekä ihmisten välinen että ihmisen ja teknisten järjestelmien välinen vuorovaikutus. Tiedon ja osaamisen hallinta ovat erityisen tärkeitä muutostilanteissa,
joissa olemassa oleva tiedon ja osaamisen lisäksi tarvitaan, kehitetään ja tuotetaan
uutta tietoa ja osaamista.
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Osaamisen kehittyminen ja oppimismahdollisuuksien hyödyntäminen Olkiluoto3 hankkeessa liittyy sekä tietoprosesseihin että asiantuntemuksen kehittämiseen ja
siirtämiseen. Olennainen kysymys on, miten olemassa olevaa osaamista voidaan
hyödyntää uudessa kontekstissä, joka saattaa koostua uudesta teknologiasta ja
uusista teknologisista ratkaisuista. Toisaalta uuden teknologian käyttöönoton seurauksena saatetaan tarvita uutta osaamista, ja tämä tarjoaa henkilöstölle uusia
oppimismahdollisuuksia. Näitä opittuja käytäntöjä voidaan edelleen hyödyntää
myös ”vanhoissa” voimalaitoksissa, ja näin siirtää osaamista uudesta voimalasta
vanhoihin.
Simulaattoreita hyödynnetään operaattoreiden koulutuksessa. Laitoksen digitaalisen operoinnin, oppimisen periaatteiden sekä virtuaalisten koulutusvälineiden
kehittyminen tarjoavat mahdollisuuden myös koulutuksen ja työssä oppimisen
kehittämiseen.
Asiantuntijoiden osaamisen säilyttäminen ja osaamisen siirtyminen nuoremmille
asiantuntijoille ovat ajankohtaisia tulevalla kaudella. Osaamisen säilyttäminen on
paitsi eläköitymiseen myös uuden yksikön rakentamiseen liittyvä kysymys.
Osaamisen kehittäminen ja säilyttäminen tapahtuu osana henkilöstöprosesseja,
joten tämä tutkimuskysymys liittyy henkilöstösuunnitteluun.
Osaamisen kehittyminen edellyttää osaamisen johtamista, jonka keskeinen osaalue on henkilöstösuunnittelu. Ydinvoima-ala on Suomessa uudessa tilanteessa,
kun käyvät laitokset organisaatioineen ovat saavuttaneet kypsän iän ja henkilöstön vaihtuvuus on alkanut lisääntyä. Samaan aikaan yritysmaailmassa on kehittynyt uusia toimintatapoja, joihin kuuluu alihankkijoiden käyttö ja työn projektiluonteisuus. Kaikki tämä yhdessä asettaa luvanhaltija-organisaatioille haasteita
henkilöstösuunnittelussa.
Henkilöstösuunnitteluun liittyvä erityiskysymys on tehtäväanalyysi, jollainen tarvitaan organisaation muodostamisen ja muuttamisen perustaksi, yksilöiden työtehtävien koostamisen ja osaamisvaatimusten määrittämisen pohjaksi sekä aina
työvälineitten ja teknologian kehittämisen yhteydessä. Tehtäväanalyysi-työkalujen arviointi ja soveltaminen ydinvoimateollisuuteen on tärkeä tutkimuksellinen
haaste.
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3.2.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

3.2.3.1

Digitalisoituvan ydinvoimalaitoksen uudet toimintakäytännöt

Digitaalisen teknologian käyttöönotto lisääntyy modernisointien ja uusien rakennushankkeiden myötä voimalaitoksen käynnissäpidon vaatimissa asiantuntijatehtävissä, tuotannollisissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä sekä hallinnollisissa
tehtävissä. Turvallisuuskriittisessä toimintaympäristössä kuten ydinvoimalaitoksissa uutta teknologiaa on sovellettava turvallisuusvaatimusten edellyttämällä
tavalla, mikä asettaa lisävaatimuksia teknologian hyväksikäytölle. On tärkeä
ymmärtää, minkälaisia uusia inhimillisen luotettavuuden haasteita digitaaliset
työvälineet tuovat mukanaan.
Laajamittainen työvälineiden kehitys ei koske yksinomaan työn teknistä perustaa.
Kehitystä itse asiassa motivoi ydinvoimalaitosten toimintojen ja työn sekä työtapojen kehittämistarve. Tutkimuksen tehtävänä on eritellä ja tuoda julki, mitä teknisiltä muutoksilta odotetaan, esimerkiksi minkälaista käyttökonseptia se heijastelee, ja mitä konkreettisia toimintakäytäntöjen ja osaamisen muutoksia uuden
teknologian hallinta henkilöstöltä edellyttää. Lisäksi tarvitaan tietoa mm. sähköisten ohjeiden käytettävyydestä ja käytöstä, tiimityön ja kommunikaation tuesta digitalisoidussa ympäristössä ja välineiden käytön oppimisesta.
Työvälineiden ja työn muutoksia on pystyttävä ennakoimaan suunnittelun aikana
ja käyttöönottopäätöksiä tehtäessä, joten tarvitaan erilaisia tehtäväanalyysimenetelmiä ja välineiden kokonaiskäytettävyyden arviointimenetelmiä.
Koska välineiden potentiaalin hyväksikäyttö ja uusien toimintatapojen omaksuminen, jotka edellyttävät luottamuksen syntymistä välineisiin, kehittyvät käyttökokemusten myötä prosessissa, johon voidaan tietoisesti vaikuttaa, on erittäin tärkeää tehdä pitkittäisseurantaa osaamisen muodostumisesta ja työssä oppimisesta.
Kaikki tämän alueen tutkimustehtävät edellyttävät teknisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen välimaastossa tapahtuvaa työtä, jolla on vahva käyttölähtöinen ja käytännöllinen orientaatio.
3.2.3.2

Turvallisuuskulttuuri alihankintaverkostossa

Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja uudistamisessa luodaan edellytykset turvallisuudelle. Vaikka kyseessä on komponenttien määrän suhteen erittäin
laaja kokonaisuus, eivät ainoastaan korkeisiin turvaluokkiin kuuluvat rakenteet ja
komponentit ole luotettavuuden kannalta tärkeitä. Kun järjestelmä on monimutkainen ja laaja, täytyy kaikkien sen osatekijöiden olla laadukkaita ja luotettavia.
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Työn turvallisuusmerkityksen tunnistaminen ja osaamistason varmistaminen tehtävän luonteen mukaisesti on yhtä tärkeää niin ydinvoimaloiden omien työntekijöiden kuin alihankkijoiden työtekijöiden osalta. Sama koskee turvallisten toimintatapojen hallintaa ja motivaatiota niiden soveltamiseen. Joillekin niistä työntekijöistä, jotka toimivat ydinvoimalaitoksen alihankintaverkostossa eli insinööritoimistoissa, huolto- ja kunnossapito-organisaatioissa, rakennustyömaalla tai
komponenttien valmistuksessa voivat ydinturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri olla
käsitteinä vieraita. On myös otettava huomioon, että usein ollaan tekemisessä
rakennusteollisuuden ja konepajateollisuuden kanssa, joissa toimintakulttuuri
poikkeaa paljon ydinvoima-alasta.
Tutkimustarpeena ovat alihankintaverkoston turvallisuuskulttuurin syntymekanismit ja hyvät käytännöt. Muiden korkean riskin toimialojen kokemukset saattavat
olla hyödyllisiä myös ydinvoima-alan kannalta.
3.2.3.3
Organisaation turvallisuutta edistävien toimintakäytäntöjen
ja -kyvyn arviointi
Organisaatioiden ylempien tasojen toimintaa ja eri tasojen yhteistyötä on harvoin
tutkittu kokonaisvaltaisesti turvallisuutta edistävän toiminnan näkökulmasta.
Kirjallisuutta on saatavilla johtamisen, organisaatiokulttuurin ja turvallisuusjohtamisen vaikutuksista häiriöiden ja onnettomuuksien kehittymiseen, ja toisaalta
myös turvallisen toiminnan kehittymiseen. Nämä erilliset empiiriset tutkimukset
tulisi koota pohjaksi ydinvoimateollisuuteen sovellettujen kvantitatiivisten menetelmien kehittämiseksi. Tavoitteena organisaatiokäytäntöjen tutkimisessa on paitsi mittareiden, myös toiminnan kehittäminen.
3.2.3.4
Ydinvoimalaitosten käyttöiän hallinta
asiantuntijaverkoston haasteena
Ydinvoimalaitosten käyttöiän hallinta vaatii erialaisten asiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedon yhdistelyä. Asiantuntijaverkoston on löydettävä yhteinen kieli ja
astuttava oman asiantuntemusalueen ulkopuolelle jakamaan tietoa. Tutkimuksen
tavoitteena on kehittää työkaluja tiedon hallintaan ja oppivan verkoston pitkäjännitteiseksi tueksi.
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3.3

Automaatio ja valvomo

3.3.1

Tutkimusalueen kuvaus

Kuva 3.6 Ydinvoimalaitoksen nykyvalvomo (pikkukuva) ja uudistetun valvomon
periaatekuva (Loviisan voimalaitos).

Ydinvoimalaitosten automaatio on ollut jo jonkin vuoden murroksessa, jossa
vanha analogiatekniikka korvataan ohjelmoitavalla digitaalitekniikalla. Murroskausi jatkuu Suomessa vielä lähes kymmenen vuotta eteenpäin: Loviisan jo alkanut automaatiouudistus ja Olkiluoto 1- ja 2-yksiköiden tuleva uudistus on aikataulutettu kestäviksi ainakin vuoteen 2014. Näissä suurimittaisissa automaatiouudistushankkeissa vaihdetaan vaiheittain lähes kaikki laitoksen varsinainen automaatiotekniikka. Kuitenkin kenttälaitteissa analogiatekniikka tulee säilymään laajemmin käytössä. Samassa yhteydessä myös valvomot ja käyttäjäliitynnät uudistuvat lähes täysin. Automaatiouudistusten rinnalla muunkin laitekannan uudistuminen on johtamassa ohjelmoitavien laitteiden huomattavaan lisääntymiseen laitoksilla.
Euroopassa käytössä olevilla laitoksilla on tehty useita suojausautomaation uudistuksia, joiden yhteydessä on vaihtelevassa laajuudessa uusittu myös muita turvallisuuden kannalta merkittäviä järjestelmiä. Suomalaisilla laitoksilla toteutettavia
hankkeita vastaavia laajamittaisia uudistuksia, joissa valvomoa ja automaatiota
käsitellään yhtenä kokonaisuutena, ei ole ollut. Useissa maissa, kuten Saksassa ja
Yhdysvalloissa, Suomen hankkeisiin verrattavia suojaus- tai käyttöautomaatiouu-
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distuksia ei vielä ole aloitettukaan. Vanhojen laitosten uudistushankkeiden lisäksi
Olkiluoto 3:n automaatio tulee olemaan digitaalista. Suomen tilanne on siis ainutlaatuinen, kun samaan aikaan on tekeillä sekä uusi laitos että laajamittaisia uudistuksia.
Hankkeiden toteuttaminen suunnitellusti on osoittautunut kansainvälisissä projekteissa haasteelliseksi tehtäväksi. Ohjelmoidun tekniikan alueelle ei ole vielä muodostunut yhtenäistä käytäntöä turvallisuuden varmistamiseksi, mikä tuo omat
ominaispiirteensä tähän vaiheeseen. Nyt Suomessa on oiva mahdollisuus kehittää
asiantuntemusta ja luoda menetelmiä, joilla on laajempaa kansallista ja kansainvälistä käyttöä.
Valvomo- ja automaatiotekniikoiden alalla SAFIR2010-ohjelman suunnittelukaudella on nähtävissä kolmenlaisia toisiaan täydentäviä tutkimustarpeita seuraavista aiheista:
•
•
•

ohjelmoitavan automaation arviointi turvallisuustärkeisiin sovelluksiin
valvomoiden ja käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi
sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä valvomoteknologiaan liittyvät
ikääntymiskysymykset, erityisesti materiaalien vanheneminen (automaatio- ja sähkökaapelit) sekä teknologinen vanhentuminen ja sen
hallinta.

Valvomo- ja automaatiotekniikan alueella on tehty digitaalisen automaation luotettavuuteen, vaatimustenhallintaan, laitteiden ikääntymiseen, ohjelmistovirheiden havaitsemiseen ja valvomon muutosten arviointiin liittyvää tutkimusta, jota
voi hyödyntää myös uudessa ohjelmassa. Valvomoihin liittyvässä kansainvälissä
yhteistyössä on pyritty vertailemaan omien menetelmien tehokkuutta muihin
menetelmiin ja automaatiotekniikan osalta täydentämään omaa osaamista.
Automaation ja valvomon osa-alueella kansainvälinen yhteistyö on ollut pääosin
OECD:n Halden-projektissa tehtävää työtä. OECD NEA:n ohjelmoidun tekniikan
käyttökokemuksia keräävästä COMPSIS–projektista voidaan saada käyttökokemuksiin perustuvaa tietoa havaituista vikatyypeistä ja niiden syistä, mikä edesauttaa menetelmien kehitystyötä.

3.3.2

Digitaalinen automaatio

3.3.2.1

Tutkimusalueen tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Tyypillisesti voimayhtiöiden käyttämät järjestelmä- ja laitetoimittajat ovat jo tehneet omia laitteitaan koskevaa kelpoistustyötä. Vaikka automaatiojärjestelmät
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rakennetaan kelpoistetuista standardoiduista moduuleista, eivät aikaisemmat kelpoistukset välttämättä kata laitokselle tulevaa sovellusta, esimerkiksi laite- ja
ohjelmistoversioiden vaihtumisen johdosta. Tutkimusta tarvitaan kehittämään
tehokkaita menetelmiä lisäkelpoistuksen tarpeen arvioimiseksi ja kelpoistuksen
toteuttamiseksi.
Loppukäyttäjät tarvitsevat tukea automaatiouudistusten eri työvaiheiden suoritukselle. Tällä hetkellä tärkein tuki olisi valmius suorittaa erilaisia riippumattomia
tarkastuksia keskeisten työvaiheiden sisällä, esimerkiksi seuraavien aiheiden suhteen
•

•
•
•

•

tehokkaat review-menetelmät vaatimusmäärittelyjen, järjestelmän
määrittelyn, ohjelman määrittelyn jne. arvioimiseksi ja myöhempien
vaiheiden tarkastusvaatimusten johtamiseksi niistä
kaikkien vaiheiden tarkastusvaiheiden tarkastustulosten arviointi
kokonaisuutena
järjestelmätoimittajan työprosessien arviointi, erityisesti ohjelmiston
tuotanto (järjestelmäsuunnittelussa sovellusten tuotantoprosessi)
järjestelmätoimittajan aiemmin tekemän tai teettämän kelpoistustyön
arviointi: tarkastuslaajuudet, tarkastustavat, erilaisten testien laajuuden
määrittelyt, testien suoritukset, tulosten arviointi etenkin ohjelmistolle
laitteiden arviointi, erityisesti isoissa järjestelmissä käytettävien järjestelmäalustojen kelpoistusten ja testausten arviointi sekä tarvittaessa
täydentävät testit.

Suurissa järjestelmähankkeissa käytettävät laitealustat ja työmenetelmät on suunniteltu turvallisuuskriittiset sovellukset ja/tai ydinteknisten standardien vaatimukset huomioon ottaen (esim. IEC 60880, 60880-2, 61513, 62138). Toistaiseksi on
olemassa vähän vertailutietoja näiden standardien soveltamisesta käytäntöön,
koska ydinvoimalaitosten sovellutusten määrä on ollut suhteellisen pieni eikä alalle ole syntynyt vertailutoimintaa. Alueelle tarvitaan State-of-the-art-selvitystä turvallisuuskriittisten järjestelmien ja laitteiden vaatimuksista toiminnallisten ja eitoiminnallisten ominaisuuksien suhteen eritasoisissa turvallisuussovelluksissa.
Tarkastelussa on hyvä käsitellä ydinvoimateollisuuden lisäksi muita toimialoja
kuten esimerkiksi kemianteollisuus, konetekniikka, ilmailu ja rautatietekniikka.
Mallintamisen tai muiden tutkimuksellisten keinojen kautta pitäisi olla mahdollista pienentää standardien soveltamiseen ja tulkintoihin liittyvää epätäsmällisyyttä. Järjestelmät koostuvat laitteista, joten järjestelmien mallintamisessa on voitava mallintaa yksittäisiä laitteita ja niiden toimintaa.
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Toinen merkittävä automaatioalueen kysymys, johon voi liittyä tutkimuksellisia
haasteita, koskee järjestelmäarkkitehtuurien arvioimista ja kokonaisuuden hallintaa suurissa hankkeissa. Tämä on vahvasti poikkitieteellistä ja voi tapahtua ainoastaan yhteistyössä prosessi- ja turvallisuussuunnittelun kanssa ottaen huomioon
myös valvomosuunnittelun. Suurissa uudistuksissa on tarpeen suunnitella uudella
tekniikalla tehtävien järjestelmien rakenne ja toiminnot ottaen huomioon uuden
tekniikan luontaiset ominaisuudet, jotka synnyttävät niin turvallisuusetuja kuin
myös haittoja. Ydinvoimalaitosten automaatiojärjestelmien täytyy muodostaa
kokonaisuus, konsepti, jossa puolustuslinjat toteuttavat tarpeelliset turvallisuustoiminnat riittävän luotettavasti; luotettavuutta saadaan tavanomaisin keinoin,
moninkertaisuudesta, erilaisuudesta ja erottelusta. Käytännössä esimerkiksi eri
alustojen erilaisuuden mittaaminen on varsin vaikeaa ja alueelle tarvitaan uusia
menetelmiä muun muassa tämän arvioimiseksi.
Yksittäisten laitteiden kohdalla konventionaalisen teollisuuden turvallisuuskriittisiin sovellutuksiin tarkoitetun yleiskäyttöisen standardin IEC 61508 mukaisesti
kelpoistettuja laitteita on tulossa entistä enemmän markkinoille, koska useilla
aloilla viranomaismääräykset edellyttävät kyseisen standardin tai sen sovellusten
noudattamista. Luotettavuuden kannalta vaativimmassa ryhmässä standardi edellyttää erilaisuusperiaatteen soveltamista. Ydinteknisistä standardia IEC 62138,
jota sovelletaan turvallisuusluokan 3 ja 4 järjestelmiin ja laitteisiin, sovellettaessa
IEC 61508 mukainen kelpoistus on hyödynnettävissä. Kuitenkin jos kelpoistukseen käytetty luotettavuusvaatimustaso on vaatimaton, joudutaan arvioimaan tarvittavan lisäkelpoistuksen määrää. Standardin IEC 61508 lähestymistapa antaakin
tähän tehtävään suuntaviivoja, mutta tehtävän optimointi on aina tapauskohtainen.
Tutkimusta tarvitaan kehittämään menetelmiä, joilla voidaan tehokkaasti määritellä lisäkelpoistus sekä toteuttaa se. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella myös
erityyppisillä menetelmillä toteutettuja ohjelmoitavia laitteita ja valmistustekniikan vaikutusta luotettavuuden osoittamiseen.
Laitteidenkin ominaisuuksia voi tutkia mallintamalla niitä. Ohjelmoitavien yksittäislaitteiden toiminnasta ja niiden ohjelmien ominaisuuksista voidaan kuitenkin
esittää ja osoittaa väitteitä, joista voidaan pyrkiä rakentamaan perustelu laitteen kelpoisuudesta turvallisuuskriittisiin tarkoituksiin. Laitteen mallintamiselle ei aina ole
käytössä mielivaltaisen tarkkoja lähtötietoja, mutta silti siitä voi mallintamalla mahdollisesti saada selville päätöksentekoon käyttökelpoisia seikkoja. Sekä kaupallisten
että itse kehitettyjen mallintamisvälineiden osalta on tärkeää oppia ymmärtämään
menetelmien olemus, toiminta, käyttö ja rajoitukset riittävän syvällisesti.
Tutkimuksen tavoitteena on luoda asiantuntemusta ja menetelmiä sekä kouluttaa
uusia asiantuntijoita turvallisuuden kannalta merkittävän automaation lisensioimiseksi tehokkaasti. Menetelmien tulee kattaa automaation vaatimusten määritte-
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ly ja hallinta sekä vaatimusten mukaisuuden arviointi kaikilla kolmella tasolla:
laitos, automaatiojärjestelmä ja -laite. Niitä tulee voida soveltaa automaatiouudistuksia ja uutta laitosta luvitettaessa. Edellä kuvattu työ luo valmiuksia rakentaa
Suomeen ”kansallista” tyyppihyväksyntävalmiutta. Tähän kuuluisi kansallisesti
(mielellään kansainvälisestikin) yhtenäinen käsitys ydinteknisten standardien
soveltamisesta, ja yhteisesti hyväksyttyjä tarkastusmenettelyjä, joita noudattaen
laite voitaisiin tarkastaa niiden kriteerejä vasten. Tarkastusdokumenttien nojalla
voitaisiin täten tyyppihyväksytty laite luvittaa ydinlaitoskäyttöön kevyellä käsittelyllä sekä voimayhtiöiden että viranomaisen puolelta.
Automaatiotekniikkaan liittyvän tutkimuksen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää, että tutkimusta voidaan tehdä järjestelmillä ja laitteilla, joita on tarkoitus käyttää ydinvoimalaitosten turvallisuuskriittisissä sovellutuksissa. Menestyksekäs tutkimus edellyttää myös, että päästään toimivaan yhteistyöhön laitetoimittajan kanssa.
3.3.2.2

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet

Automaation toiminnalliset turvallisuusvaatimukset määräytyvät laitoksen turvallisuussuunnittelun ja prosessisuunnittelun kautta, tässä suhteessa automaatiotutkimuksilla on rajapinta polttoaine-, reaktorifysiikka- ja termohydrauliikkaryhmiin
(luvut 3.4 ja 3.5).
Onnistuessaan automaatiolaitteiden mallinnus tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan haluttaessa arvioida myös laitteiden luotettavuustunnuslukuja, joita taas käytetään lähtötietoina PSA-mallinnuksessa (luku 3.9).

3.3.3

Valvomo- ja käyttäjäliityntä

3.3.3.1

Tutkimusalueen haasteet ja tavoiteltavat tulokset

Uuden tekniikan mahdollisuudet ydinvoimalaitoksen käyttöliittymissä
Tietokoneinformaatiolla ja -näytöillä on aina ollut merkittävä rooli Suomen ydinvoimaloissa. Automaation digitalisoituessa valvomot muuttuvat täysin, kun analogiset valvomopulpetit ja -taulut korvataan automaatiojärjestelmien näytöillä,
joilta myös ohjataan ensisijaisesti prosessia. Vaikka prosessinhallinnan tehtävät
pysyisivätkin entisellään, on muutoksella vaikutuksia toimintatapoihin kuten esimerkiksi tiimityöhön ja prosessitilanteen hahmottamiseen. Valvomomuutosten
rinnalla laitoksilla on menossa muitakin valvomohenkilökunnan toimintaan ja
valvomon käyttöliittymään vaikuttavia uudistushankkeita kuten häiriötilanneohjeiden uudistaminen sekä kunnossapitojärjestelmien ja -toiminnan kehittäminen.
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Perinteisestä tekniikasta näyttöpääteohjaukseen siirtyminen aiheuttaa sen, että jatkuvasti esillä olevan informaation poistuminen on korvattava operaattorien tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi. Ratkaisuna tähän on yleisesti esitetty suurkuvatekniikkaa. Suurkuvanäytöt tarjoavat uusia mahdollisuuksia toimintatapojen
kehittämiseen niin prosessinhallinnan alueella kuin myös käytön ja kunnossapidon tuessa. Suurkuvatekniikan käyttöönottoon on kohdistettu paljon odotuksia ja
näitä laitteistoja on jo asennettu Suomen ydinvoimaloiden valvomoihin.
Nykyisissä sovelluksissa suurkuvanäytöillä esitetään kuitenkin lähinnä samoja
näyttöjä kuin muillakin laitteilla. Käynnistymässä onkin pohjoismainen hanke mukana myös suomalaiset voimayhtiöt - ydinvoimalan tilannetietoisuuden parantamiseksi suurkuvatekniikan avulla. Hanke toteutetaan vuosina 2006-2008. Siinä
testataan IFE:n (Institutt for energiteknikk) Norjan öljyalan projekteissa kehittämää "rich information"-konseptia. Hankkeessa on yhtenä pilot-kohteena Loviisa
ja sen kehityssimulaattori. Hankkeen tulosten hyödyntämisestä SAFIR2010-tutkimusohjelmassa voitaneen sopia.
Uudella informaatiotekniikalla voidaan tukea käyttö- ja kunnossapitotoimintaa.
Tästä esimerkkejä ovat yhteinen prosessinäkemys, käytön ja kunnossapidon
yhteistoiminta, koulutus, parempi tiedonvaihto sekä laitoksen hallinta yleensä,
myös päävalvomon ulkopuolella. Näyttöpäätevalvomossa on selvä tarve kunnossapitotiedon esittämiseen prosessiautomaation puolella. Tämän vuoksi suurkuvapintaa pitäisi jakaa eri tietovälineille, jolloin samalla voidaan välttää järjestelmien
väliseen tiedonsiirtoon liittyviä tietoturvaongelmia. Suurkuvien lisäksi mobiilitekniikka tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia esimerkiksi kenttäoperaattoreille ja
kunnossapitohenkilöstölle.
Tutkimusta tarvitaan sen selvittämiseen, miten suurkuvia ja muuta uutta tekniikkaa voidaan tehokkaasti hyödyntää valvomoa ja ydinvoimalaitoksen hallintaa
kehitettäessä. Yhtenä tavoitteena on kehittää "suurkuvakonsepti". Tutkimuksessa
tulee hyödyntää konventionaalisista voimalaitoksista kerättyjä sekä Olkiluotoon
ja Loviisaan asennettujen suurkuvanäyttöjen käyttökokemuksia. Erityisesti tutkimuksessa tulee painottaa käyttäjien tarpeiden kartoittamisen menetelmiä sekä selvittää toimintatapojen ja tiimityön muuttumista uuteen teknologiaan siirryttäessä.
Tutkimuksen tulee tukea realistisia arvioita uuden tekniikan mahdollisuuksista
turvallisuuden, tehokkuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi.
Uudet sovellukset prosessin ohjauksessa ja valvonnassa
Ydinturvallisuus pyritään digitaalitekniikkaan perustuvissa valvomo- ja käyttöliittymäkonsepteissa varmistaman erilaisuusperiaatteeseen perustuvilla ratkaisuilla. Vaikka pääpaino uusien sovellusten kehittämisessä onkin käyttöautomaation
käyttöliittymän alueella, on tällä ns. pääkäyttöliittymällä kuitenkin oleellinen
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merkitys turvallisuuden kannalta. Lähtökohtana uusissa valvomokonsepteissa on,
että kaikissa tilanteissa käytetään ensisijaisesti pääkäyttöliittymää.
Pääkäyttöliittymää varmentavat käyttöliittymät kuuluvat tyypillisesti turvallisuusluokkaan 3, johon kelpoistaminen edellyttää ohjelmistoilta yksinkertaisuutta.
Näin ollen kovin älykkäitä operaattorin tukisovelluksia ei varmentavilla järjestelmillä pystytä toteuttamaan. Samalla joudutaan yleensä tinkimään joistain keskeisistäkin "human factors"-periaatteista. Erilaisuusperiaatetta sovellettaessa on
tärkeätä tarkastella näytöille asetettavia vaatimuksia niin operaattoreiden kuin
myös vuoropäällikön ja turvallisuusinsinöörin näkökulmasta.
Perinteinen ohjaus- ja valvontanäyttökonsepti näyttöpäätevalvomossa perustuu
lähinnä prosessikaaviohin, trendeihin, logiikkanäyttöihin sekä hälytysnäyttöihin.
Meneillään olevissa laitosuusinnoissa on tilaisuus kehittää näyttösovelluksia
siten, että ne tarjoavat erityisesti tukea operaattoreiden suunnitelluissa tehtävissä
kuten alkutapahtuman ja laitoksen tilan määrittämisessä ja päätöksenteossa.
Oleellinen osa näyttösovellusta on tiedon jalostaminen: johdetun tai yhdistetyn
tiedon esittäminen yksittäisten mittausten tai tilatietojen sijasta. Ohjeiston integrointia jossain muodossa ohjausnäyttöihin pidetään välttämättömänä, vaikka
paperiohjeista ei vielä luovuttaisikaan.
OECD:n Halden-projektin HAMMLABissa tutkitaan parhaillaan kolmea eri näyttökonseptia:
•
•
•

tehtäväpohjaiset näytöt (HAMBO BWR-simulaattorilla)
ekologiset näytöt (HAMBO BWR-simulaattorilla)
funktionaaliset näytöt (FRESH PWR-simulaattorilla)

Tehtäväpohjaista konseptia on kehitelty Haldenissa työskentelevien Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen entisten operaattorien toimesta, ja siinä on ideoitu erityisesti prosessitilanteen visualisointia. Hankkeessa on myös kehitetty hätätilanteisiin ohjenäyttöjä. Ekologisilla näytöillä taas pyritään tukemaan poikkeamien
havaitsemista esimerkiksi toimintapisteiden avulla. Funktionaaliset näytöt puolestaan perustuvat prosessin jakamiseen perustoimintoihin, jotka taas jakautuvat alitoimintoihin. Näytöt ovat tiukasti sidoksissa näihin käyttöliittymäkonsepteihin,
joita on testattu laitosoperaattoreiden kanssa kehitystyöhön liittyvissä tutkimusprojekteissa.
Halden-projekti on esittänyt, että edellä mainitut konseptit tultaisiin jatkossa
integroimaan kokonaiskonseptiksi. Valvomoiden kehittämisen kannalta
Halden–projektissa tehtävä työ on keskeisessä asemassa. Parhaiden käytäntöjen
saamiseksi käyttöön Suomessa ovat käytännön yhteistyö Haldenin kanssa ja vertaileminen muihin kansainvälisiin kokemuksiin tärkeitä. Tavoitteena on hyödyn-
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tää tutkimustietoa laitosuusinnoissa ja siksi on tärkeätä miettiä, miten tietämys
saadaan siirrettyä suunnitteluun. Sovelluksia pitää pystyä myös kehittämään vaiheittain siten, että uudet sovellukset voidaan lisätä olemassa olevaan käyttöliittymään sitä oleellisesti muuttamatta.
Valvomo- ja käyttöliittymäsuunnittelun sekä muutosten arviointi ja hallinta
Oleellista valvomouudistusten onnistumiselle on muutosprosessin hallinta sekä
käyttöliittymien kehittäminen siten, että uudistaminen perustuu nykyjärjestelmien
hyväksi havaittuihin periaatteisiin. Suomessa valvomo- ja käyttöliittymämuutokset pyritään toteuttamaan vaiheittain laitosten tuotantoa mahdollisimman vähän
häiriten. Tutkimusohjelmassa on tarve edelleen kehittää ydinvoimaloiden valvomoja käyttöliittymämuutoksiin tarkoitettuja arviointimenetelmiä ja -kriteeristöä.
Muutosten valittu toteutustapa aiheuttaa erityishaasteita niiden hallinnalle ja
arvioinnille, koska esimerkiksi Loviisan valvomossa tulee olemaan 7-8 vuoden
kuluessa viisi eri konseptia. Lisäksi nykyiset standardit ja ohjeet (esim. NUREG0711) on kehitetty uuden laitoksen tarpeisiin eivätkä ne sellaisenaan kovin hyvin
sovellu Suomen laitosten vaiheittaisiin uusintoihin ja valvomoiden asteittaiseen
muuttamiseen. Useat ohjeet painottavat lopputuloksen arviointia, kun taas suunnittelun kannalta on oleellista saada palautetta niin varhain, että se voidaan vielä ottaa
huomioon suunnitteluprosessin aikana ja varsinaisessa valvomosuunnitelmassa.
Tutkimuksella tulee luoda asiantuntemusta sekä menetelmiä valvomoiden kehittämiseksi ja arvioimiseksi siten, että menetelmiä voidaan soveltaa käytännössä
kuluvan tutkimusohjelman aikana niin valvomoiden osamuutoksiin kuin kokonaan uuteen valvomoon. Tavoitteena on kansallisen käytännön ja osaamisen
aikaansaaminen Suomeen valvomo- ja käyttöliittymämuutosten arvioimiseksi.
Tiedon siirtämiseksi mahdollisimman tehokkaasti käytännön työhön tarvitaan
kehitetystä arviointikäytännöstä kuvaus, jossa tulee käsitellä myös olemassa olevien standardien ja ohjeiden soveltamista. Tutkimuksessa tulee tarkastella myös
projektikohtaisen suunnittelukäytännön ja esimerkiksi tilaajan ja toimittajan vastuunjaon vaikutuksia.

3.3.3.2

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet

Tärkeimmät rajapinnat valvomoiden osalta liittyvät kunnossapitoon ja koulutukseen. Uusi tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia kunnossapitotilanteen esittämiseen valvomossa, menetelmiä käytön ja kunnossapidon yhteistyön tehostamiseen sekä tiedonvaihdon kehittämiseen. Teknologiauudistukset ja samaan aikaan
tapahtuva sukupolvenvaihdos aiheuttavat mittavan haasteen käynnissäpitohenkilöstön koulutukselle. Toisaalta uusi tekniikka tuo siihen myös välineitä kuten esi-
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merkiksi suurkuvat ja simulaattorit, joiden on havaittu olevan erittäin hyödyllisiä
koulutuksessa. Tutkimuksella voidaan selvittää miten parhaalla mahdollisella
tavalla voidaan vastata koulutuksen haasteisiin sekä hyödyntää laitoksille tulevaa
uutta tekniikkaa.

3.3.4

Teknologian ikääntymiskysymykset

3.3.4.1

Tutkimusalueen haasteet ja tutkimustarpeet

Materiaalien, erityisesti kaapelien, ikääntyminen voimalaitoksen käyttöolosuhteissa koskee sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Ikääntymisestä huolimatta tekniikan tulee kyetä toimimaan ikänsä loppuun asti myös poikkeuksellisissa olosuhteissa (häiriö- ja onnettomuusolosuhteet). Materiaalien vanhenemisen rinnalla
tapahtuu teknologista vanhenemista; tuotesukupolvien vaihtuminen voi aiheuttaa
toiminnallisesti vastaavien laitteiden ja järjestelmien joidenkin olennaisten sisäisten ominaisuuksien muuttumisen. Tämä johtaa käytössä olevan tekniikan muuttuminen vaikeasti ylläpidettäväksi, mikä on alalla tuttu ilmiö. Asiantuntemuksen
ylläpitäminen sähkö- ja automaatiotekniikan ikääntymisen hallinnan alueella
edellyttää osallistumista alueen kansainväliseen yhteistyöhön.
Uuden ydinvoimalaitoksen suunniteltu 60 vuoden elinikä kuten myös käyvien
ydinlaitosten eliniän jatkaminen asettavat tuntuvia haasteita kaikkien suunnittelupäätösten dokumentoimiseksi jäljitettävästi, jotta tulevat sukupolvet ymmärtävät
nyt tehtyjen suunnittelupäätösten merkityksen ja perusteet.
3.3.4.2

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet

Lähtötiedot vanhenemisanalyyseille tulevat laitoksen käyttökokemuksista (vallitsevat ympäristöolosuhteet) sekä onnettomuusanalyyseistä (häiriö- ja onnettomuustilanteiden aikana vallitsevat ”ylimääräiset” rasitukset). Suojarakennuksen
tiivistemateriaalien säteilynkesto ja vanhenemistutkimus, jota mm. nykyisessä
SAFIR-ohjelmassa aiemmin on tehty, voi tarjota synergiaetuja.
Vanhenemisilmiöt vaikuttavat laitteiden ja järjestelmien luotettavuuteen.
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3.4

Polttoaine ja reaktorifysiikka

3.4.1

Polttoaine

3.4.1.1

Tutkimusalueen kuvaus

Polttoaineen käyttäytymisen ymmärtäminen kaikissa reaktorin normaaleissa käyttötilanteissa, häiriöissä ja onnettomuuksissa sekä polttoaineen varastoinnin ja loppusijoituksen aikana on keskeisen tärkeä koko ydinturvallisuuden kannalta.
Polttoaineen jatkuva kehittyminen sekä rakenteellisesti että materiaaliteknisesti
asettaa haasteita polttoaineen käyttäytymistä kuvaavien mallien parantamiselle
normaaleissa käyttötilanteissa, häiriöissä ja onnettomuuksissa. Osana tätä kehitystä on polttoaineen palaman jatkuva kasvaminen, joka omalta osaltaan aiheuttaa
tarpeita polttoainemallien ja viranomaisohjeiden tarkentamiselle. STUK:n analyyseille YVL-ohjeissa asettamat hyväksymiskriteerit edellyttävät uudentyyppisten polttoainemallien kehittämistä, joiden avulla voidaan arvioida häiriöissä ja
onnettomuuksissa vaurioituvien tai lämmönsiirtokriisiin joutuvien polttoainesauvojen määrää. Tutkimushankkeiden oleellisena osana on laskentaan liittyvien epävarmuuksien hallitseminen ja epävarmuuksien arvioimiseen liittyvien menetelmien kehittäminen.
Uusien suojakuorimateriaalien kehittäminen ja polttoaineen palamarajojen nostaminen edellyttävät tarvittavien kokeiden suorittamista mm. suojakuorimateriaaleille korroosion ja hydridoitumisen ymmärtämiseksi. Polttoaineeseen liittyvän perustutkimuksen kalleuden vuoksi uusi tieto sekä mallien että tarkennettujen
viranomaisohjeiden aikaansaamiseksi joudutaan hankkimaan osallistumalla kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joista keskeisimpiä ovat CABRI-vesipiirissä ja
Halden-reaktorissa tehtävät kokeet. Kokeellista tutkimustietoa hyödynnetään
polttoainetta kuvaavien simulointimallien kehittämisessä ja kelpuuttamisessa.
Uusien tutkijoiden kouluttaminen on syytä ottaa huomioon myös kaikissa tutkimushankkeissa. Parhaiten tämä saadaan toteutettua muodostamalla tutkimusryhmät siten, että niihin kuuluu sekä kokeneita että aloittelevia nuoria tutkijoita.
3.4.1.2

Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Polttoainekokeiden tekeminen sekä polttoainesauvan käyttäytymisen mallintaminen stationaaritilassa sekä LOCA- ja RIA-olosuhteissa luo pohjan uusien polttoaineen suojakuorimateriaalien, polttoainetyyppien ja uusien polttoaineen ja reaktorin ajotapojen käyttöönotolle.
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Polttoainesauvojen käyttäytymistä kuvaavia ilmiöitä, jotka tulee mallintaa, ovat
esimerkiksi polttoainesauvojen korroosio, hydridoituminen, pullistuminen, puhkeaminen ja polttoaineen relokaatio. Polttoainetabletin ominaisuuksia muuttavien
lisäaineiden mahdollinen käyttö sekä muut uudentyyppiset polttoaineratkaisut
tulee ottaa huomioon malleja kehitettäessä.
Stationaaritilaa kuvaavissa ohjelmissa tämä tarkoittaa mallien täydentämistä
uusien suojakuorimateriaalien materiaaliominaisuuksilla mukaan lukien korroosio- ja hydridoitumiskäyttäytyminen. Uudistetut ohjelmat on kelpuutettava kattavan koeaineiston avulla. Aiempien tutkimusohjelmien aikana näitä ohjelmia, joiksi on valittu kansainvälisesti laajassa käytössä olevat ENIGMA ja FRAPCON, on
joko kehitetty tai kelpuutettu yhteistyössä muiden ohjelmia käyttävien maiden
kanssa. Tätä toimintaa on tarkoituksenmukaista jatkaa myös tulevassa tutkimusohjelmassa.
Onnettomuustilanteiden luotettava simulointi edellyttää, että kehitetään laskentaohjelmiin mallit, joilla voidaan laskea puhkeavien polttoainesauvojen määrä, polttoainesauvojen suojakuoren haurastuminen sekä arvioida polttoaineen jäähdytettävyyttä. Erityisesti polttoaineen palaman vaikutukset polttoaineen ominaisuuksiin tulee polttoainemalleissa ottaa huomioon.
Onnettomuustilanteiden analysointia varten on aikaisempien tutkimusohjelmien
aikana kehitetty FRAPTRAN/GENFLO-ohjelma yhteistyössä USNRC:n kanssa.
Ohjelmaa on käytetty onnettomuustilanteiden analysoimiseen ja sitä on kehitetty
ja kelpuutettu yhdessä ohjelman varsinaisen kehittäjän USNRC:n kanssa. Tätä
toimintaa on tarkoituksenmukaista jatkaa uudessa tutkimusohjelmassa.
Yhtenä tärkeänä tutkimuskohteena on State-of-the-art selvityksen laatiminen
polttoaineen käyttäytymisestä normaaleissa ja onnettomuusolosuhteissa. Työssä
voidaan kerätä olemassa oleva tietoa eri kokeista ja ohjelmakehitystyöstä sekä
paneutua siihen, millä alueilla tietämys on puutteellista, kun otetaan huomioon
tulevaisuuden tarpeet polttoaineen käyttöä edelleen tehostettaessa.
Polttoaineen käyttäytymistä kuvaavien ohjelmien laskentatuloksiin sisältyy niihin
sisältyvien mallien ja käytettyjen alkuoletusten osalta epävarmuutta. Näiden epävarmuuksien systemaattiseksi arvioimiseksi tarvitaan asianmukaiset menetelmät,
joihin parhaiten soveltuvat tilastolliset laskentamenetelmät. Tilastollisten ja muiden epävarmuusmenetelmien kehittäminen transientti- ja onnettomuusanalyyseja
varten on työväline analyysitulosten hyväksyttävyyden arvioimiseksi.
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Polttoainetutkimusta tukevia kansainvälisiä OECD NEA/CSNI:n (Committee on
the Safety of Nuclear Installations) koordinoimia tutkimusohjelmia, joihin tutkimusjakson aikana osallistutaan, ovat ainakin:
•
•
•

CABRI-vesipiirin rakentaminen sekä siihen liittyvät RIA-kokeet
Haldenissa tehtävä polttoainetutkimus mukaan lukien LOCA-kokeet
Studsvikissa tehdyt SCIP (Studsvik Cladding Integrity Project)-kokeet.

Koeohjelmilla tuetaan kansallista ohjelmakehitystä ja ohjelmien kelpuutusta.
3.4.1.3

Poikkitieteelliset hankkeet

Polttoainesauvojen pullistuminen ja puhkeaminen onnettomuuksien aikana muuttaa
reaktorisydämen geometriaa ja edellyttää termohydrauliikka-mallien kehittämistä
tasolle, jossa muuttuneet virtausolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Tämä tutkimus
voidaan parhaiten tehdä yhteistyössä termohydrauliikka-asiantuntijoiden kanssa.
Polttoaineen suojakuoreen (eri tyyppien) liittyvien tekijöiden kuten mekaaniset
ominaisuudet, korroosio/vedyn absorptio/vesikemia, hapettuminen/vedyn absorptio, arvioiminen korkeissa lämpötiloissa edellyttää poikkitieteellisen ad-hoc ryhmän perustamista reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus –alueen kanssa edellä
esitettyjen ongelmien selvittämiseksi.

3.4.2

Reaktorifysiikka ja -dynamiikka

3.4.2.1

Tutkimusalueen kuvaus

Uraani ja siitä syntyvät muut fissioituvat aineet sekä fissiotuotteet sijaitsevat käytön aikana polttoaineessa. Polttoainetta kehitettäessä, uusia polttoainetyyppejä ja
polttoaineen käyttötapoja otettaessa käyttöön sekä uusia laitoksia suunniteltaessa
on varmistettava, että reaktorisydämen ominaisuudet säilyvät aina turvallisina.
Reaktorifysiikka tuottaa tiedon, jota tarvitaan neutronien vuorovaikutusilmiöiden
arviointiin. Tärkeimmät sovellutukset liittyvät reaktorin tehojakauman laskemiseen, kriittisyysturvallisuuden arviointiin, mekaanisten komponenttien neutroniannosanalyyseihin sekä käytetyn polttoaineen isotooppikoostumuksen määrittämiseen.
Käytetyn ydinpolttoaineen varastoinnin kriittisyysturvallisuusarvioinnissa on kasvava tarve varautua mahdolliseen palamahyvityksen käyttöönottoon. Tälle menettelylle on kehitettävä menetelmät ja kriteerit.
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Ydinvoimalaitosten ja ydinpolttoaineen turvallinen käyttö ja käsittely edellyttää,
että reaktorin käytönsuunnittelu, onnettomuus- ja transienttianalyysit sekä kriittisyysturvallisuustarkastelut tehdään luotettavasti ja niihin liittyvä osaaminen on
tarvittaessa viranomaisen käytettävissä.
Reaktoridynamiikkaan liittyvien laskentamallien kehittäminen vastaamaan teknisen
kehityksen asettamia tarpeita on keskeinen tutkimusalueen tavoite. Uudet polttoainetyypit ja tarve analysoida tarkemmin sydämessä tapahtuvia ilmiöitä aiheuttavat
tarpeen parantaa neutroniikkaan ja termohydrauliikkaan liittyviä malleja. Myös
polttoainemallien parantaminen lämmönsiirtomallien osalta on tärkeä kehitysalue.
Tietokoneohjelmien laskentatuloksiin liittyy sekä niihin sisältyvien mallien että
käytettyjen alkuoletusten osalta epävarmuutta. Näiden epävarmuuksien systemaattiseksi arvioimiseksi tarvitaan asianmukaiset menetelmät. Epävarmuusmenetelmien
kehittäminen näitä ohjelmia varten on työväline analyysitulosten hyväksyttävyyden
arvioimiseksi.
3.4.2.2

Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Oleellisin kansallinen osaaminen reaktorifysiikan alueella liittyy laskentaketjuun,
jolla perusydinvakiokirjastoista kehitetään lähtötietoja kriittisyysturvallisuustarkasteluihin ja koko sydämen stationääri- ja transienttilaskuihin. Ketjun nykyinen
tilanne ei kaikilta osiltaan ole tyydyttävä: erityisesti yksiulotteisissa transienttianalyyseissä käytettävän vaikutusaladatan generointimenetelmät eivät luotettavuudeltaan ja käytettävyydeltään ole riittävällä tasolla.
Determinististen ja stokastisten (Monte Carlo) säteilyn kulkeutumismenetelmien
osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä. Näitä menetelmiä tarvitaan mm. kriittisyysturvallisuuteen liittyvissä laskuissa, osittaisalbedojen laskemisessa nodaalimalleille, säteilysuojauslaskuissa, erilaisten detektorivasteiden ja sydämen ulkopuolisten neutroniannosten määrittämisessä inventaarilaskuissa. Osaamisen ylläpito ja mallien kelpuutus vaativien kolmiulotteisten säteilyn kulkeutumisongelmien mallinnuksessa on ylläpidettävissä osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin
benchmark-tehtäviin. Tämä toiminta tukee myös omien mallien kehitystyötä.
Nodaalimenetelmien ja -ohjelmien asiantuntemus on vähenemässä Suomessa mm.
asiantuntijoiden eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Näillä ohjelmilla tehdään vielä pitkälle tulevaisuuteen suuri osa reaktoreiden reaktorifysikaalisista analyyseista, joiden
avulla määritellään reaktorisydämen tila ja koostumus. Tuloksia tarvitaan lähtötietoina edelleen monissa muissa turvallisuuteen liittyvissä analyyseissä. Asiantuntemuksen säilyttäminen tällä alueella on varmistettava myös tämän tutkimusohjelman aikana.
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Reaktoripainesäiliön ja teräsheijastimen neutroniannosten ja detektorivasteiden laskentaa varten kehitetyt ohjelmistot ovat olemassa ja ne ovat asianmukaisesti validoidut. Tutkimusohjelmassa ei näiden ohjelmistojen osalta ole välitöntä kehitystarvetta. Asiantuntemuksen jatkuvuuden takaaminen tällä alueella erityisesti sukupolven vaihdoksen tapahtuessa on kuitenkin tärkeä tavoite. Parhaiten tämä toteutuu
siten, että uusi asiantuntijapolvi osallistuu kansainvälisiin benchmark-tehtäviin.
Kaikissa reaktoriin liittyvissä analyyseissa mahdollisimman tarkkojen arvojen
kehittäminen neutronivaikutusaloille sekä näiden tietojen oikea käsittely ja käyttö
ovat ensiarvoisen tärkeää tulosten oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden kannalta.
Tässä yhteydessä eräs keskeinen tavoiteltava tutkimustulos on kolmiulotteisia
transienttianalyyseja varten tarvittavan vaikutusalakondensaatioketjun kuntoon
saattaminen. Se edellyttää systemaattista mallinkehitystä, jonka pohjaksi tarvitaan
selvitys siitä, miten vaikutusalatietoa pitäisi parametrisoida eri voimalaitostyyppien transientteja varten. Tämän selvitystyön tavoitteena on saada tehtyä ohjelmat, jotka automatisoivat nykyisin runsaasti käsityötä vaativan kolmiulotteisissa
laskuissa tarvittavan vaikutusalatiedon luomisen.
Käytännön tutkimuskohde on kolmiulotteisen vaikutusalatiedon edelleen kondensointi yksiulotteisia transienttianalyyseja varten. Vaikka kehitys vie kohti kolmiulotteisten analyysien yhä laajempaa käyttöä, näyttää siltä että myös yksiulotteisia tarkasteluja tullaan tarvitsemaan suuremmassa mittakaavassa kuin aikaisemmin on arveltu. Laskentajärjestelmän kuntoon saattamiseksi tarvitaan laajahko selvitys siitä, miten eri transienteissa käytettävä tieto tulisi kondensoida niin,
että yksiulotteisen analyysin tulokset olisivat riittävän luotettavia. Tavoiteltavana
tuloksena on em. selvityksen pohjalta tehtävä kondensointiohjelmisto, joka pienentää työssä tarvittavan käsityön määrää ja tuottaa nykyistä varmemmin perustellut ja luotettavammat lähtötiedot yksiulotteisia transienttilaskuja varten.
Edellä esitettyjen konkreettisten tavoitteiden lisäksi on tarpeellista ylläpitää erityisesti polttoaineen palamalaskuihin käytettävien tietokoneohjelmien malleihin
ja käyttöön liittyvää asiantuntemusta. Tärkeä osa tätä työtä on omien mallien
kehitys ja tulosten vertailu tuotantokäytössä olevien ohjelmien kanssa.
Käytetyn polttoaineen varastointiin liittyvään mahdollista palamahyvityksen
käyttöönottoa varten on kehitettävä palamalaskentaohjelmiston yhteyteen laskentajärjestelmä, jolla voidaan laskea käytetyn polttoaineen nuklidikoostumuksia ja
niiden epävarmuuksia kriittisyyslaskuja varten.
Reaktoridynamiikassa on edellisten tutkimusohjelmien aika kehitetty omaa reaktoridynamiikkaohjelmaa TRAB3D. Ohjelma soveltuu erityisesti kiehutusvesireaktorien häiriöanalyyseihin, mutta sitä voidaan käyttää myös painevesireakto-
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risovellutuksiin. Termohydrauliikka-ryhmän puitteissa kehitetyt ohjelmistot puolestaan soveltuvat parhaiten jäähdytysmenetysonnettomuuksien analysoimiseen
kun taas kiehutusvesireaktorien häiriötilanteiden analysoimiseen niitä ei voida
käyttää. Molemman tyyppisiä ohjelmistoja on tulevassakin tutkimusohjelmassa
tarkoitus edelleen kehittää, mutta resurssien säästämiseksi on syytä tiivistää ohjelmistojen kehittäjien yhteistyötä siten, että kehitetyt ohjelmistoparannukset käytetään tehokkaasti hyödyksi molemmissa ohjelmatyypeissä.
Reaktoridynamiikka-ohjelmien kehitystyön tavoitteena on pystyä mallintamaan
Suomessa käytössä olevien ja rakennettavien ydinreaktoreiden käyttäytyminen
häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Tämä edellyttää eräiden puutteiden korjaamista
olemassa olevista ohjelmista. Tähän liittyvien mallien kehittäminen sisältää mm.
kääntyvän virtauksen, luonnonkierron ja avoimen sydämen poikittaisvirtauksen.
Myös kolmiulotteiset virtausilmiöt, esimerkiksi polttoainenipun sisäiset virtausten
kuvauksen tarpeet ja mahdollisuudet on selvitettävä. Lisäksi kehitetyt uudet ohjelmat on kelpuutettava kansainvälisten benchmark-tehtävien tai/ja koetulosten avulla.
Reaktorifysiikka/dynamiikka-ohjelmiin liittyvänä oleellisena kehityshankkeena
on laskentaan liittyvien epävarmuuksien hallitseminen ja epävarmuuksien arvioimiseen liittyvien menetelmien kehittäminen.

Kuva 3.7 Lasketun ja mitatun nippuvirtauksen vertailu kiehutusvesireaktorin
sydämessä.
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3.4.2.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Käytetyn polttoaineen nuklidikoostumuksen määrittäminen on reaktorifysiikan
osa-alue, jolla on suora kytkentä toisaalta käytetyn polttoaineen loppusijoitusanalyyseihin, toisaalta onnettomuustilanteiden lähdetermin analysointiin. Tämä kytkeytyy palamalaskuihin liittyvään omaan mallinkehitykseen, jonka tuloksena syntyviä ohjelmia ja malleja voidaan käyttää näissä analyyseissa.
Reaktoridynamiikka-mallien lämmönsiirtoon polttoainetabletista jäähdytteeseen
liittyvien mallien parantaminen vaatii yhteistyötä polttoaineasiantuntijoiden ja
termohydrauliikka-asiantuntijoiden kanssa.

3.5

Termohydrauliikka

3.5.1

Tutkimusalueen kuvaus

Termohydrauliset analyysit luovat perustan ydinvoimalaitosten turvallisuuden
arvioimiselle. Menetelmien kehittäminen vastaamaan uusiin tarpeisiin ja niiden
kelpoistus on välttämätön edellytys riippumattoman turvallisuuden arviointimenetelmän kehittämiselle. Tämä edellyttää osallistumista kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimusohjelmiin termohydraulisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja analyysimenetelmien kehittämiseksi sekä niiden kelpoistamiseksi koetulosten avulla.
Ydinvoimalaitoksiin liittyvien termohydraulisten laskentavalmiuksien laajentaminen kattamaan CFD-laskentamenetelmät (Computational Fluid Dynamics) on tärkeä tulevaisuuden tavoite. Niiden soveltaminen ydinvoimalaitoksen turvallisuusanalyyseihin on varsinkin kaksifaasialueella kuitenkin vasta alussa. Näillä malleilla voidaan saada tietoa moniulotteisista ilmiöistä esimerkiksi reaktoripainesäiliössä ja lauhdutusaltaissa.
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Kuva 3.8 LTY:n lauhdutusallaskoelaitteistolla suoritetun kokeen laskentaa
NEPTUNE CFD-ohjelmalla.

Termohydraulista tutkimusta tukevia kansainvälisiä OECD NEA/CSNI:n
koordinoimia tutkimusohjelmia, joihin tutkimusjakson aikana osallistutaan, ovat
ainakin:
•
•

ROSA (RIG Of Safety Assessment Project) kokeet
Muut mahdolliset termohydrauliset koeohjelmat, esimerkiksi PKL,
PSB-VVER-projekti ja suojarakennuksen vedynhallintaan liittyvä
THAI-koeohjelma

Kansallinen koetoiminta liittyy lähinnä Lappeenrannan teknillisen yliopiston valmiuksiin tehdä termohydraulisia kokeita omistamillaan koelaitteistoilla. Näistä
keskeisimmät tällä hetkellä käytössä olevat koelaitteet ovat PACTEL ja POOLEX.
Nykyisellä PACTEL-koelaitteistolla voidaan tehdä termohydraulisia kokeita pääasiassa VVER-440 tyyppisille laitoksille. PACTEL-koelaitteiston kehittäminen
palvelemaan myös muita laitostyyppejä kuten esimerkiksi EPR-laitosta on tärkeä
laitteiston käytön jatkamisen kannalta. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on saada
PACTEL osaksi OECD NEA/CSNI:n tutkimushankkeita.
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Koetoimintaan sekä siihen liittyvään mallien kehittämiseen osallistuminen on tuonut esiin eräitä ilmiöitä, joita ei nykyisillä malleilla osata vielä laskea riittävällä tarkkuudella. Tällaisia ilmiöitä ovat mm. lauhdutusaltaiden käyttäytymiseen vaikuttavien ilmiöiden ymmärtäminen (POOLEX-koelaitteisto), lauhtumattomien kaasujen
käyttäytyminen primääripiirissä ja suojarakennuksessa. Näiden ilmiöiden parempi
huomioon ottaminen ohjelmissa on tärkeää tulosten luotettavuuden parantamiseksi.
Termohydraulisiin ohjelmiin liittyvien epävarmuuksien parempi hallitseminen
edellyttää asiaankuuluvien epävarmuusanalyysimenetelmien kehittämistä.
Kokeellista ja laskennallista termohydrauliikka tarvitaan myös muiden tutkimusalueiden esimerkiksi rakenneanalyysien, reaktorifysiikan tai polttoainetekniikan
menetelmiin. Näihin analyysimenetelmiin tarvitaan erityisesti niihin kehitettyjä
termohydrauliikka-malleja.

3.5.2

Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Nykyisin käytössä olevien termohydraulisten ohjelmien kehittäminen ja kelpoistaminen kansainvälisistä ja kotimaisista koeohjelmista saadun aineiston perusteella on jatkuvasti tärkeä tutkimuskohde. Päätavoitteena on kehittää APROSohjelmaa, jota käytetään laajasti turvallisuusanalyyseihin Suomessa myös muiden
kun viranomaisten toimesta. Tutkimusohjelmassa on myös varmistettava viranomaisen mahdollisuus tehdä riippumattomia analyyseja.
Konkreettisena kehitysalueena on koelaitteistoilla tehtyjen kokeiden simuloinneissa havaittujen puutteiden korjaaminen analyysimenetelmissä. Nykyisillä
ohjelmilla ei pystytä mallintamaan oikein tilannetta, jossa primääripiirissä on
samanaikaisesti vettä, höyryä ja lauhtumattomia kaasuja (typpeä) matalassa paineessa. Menetelmien kehittäminen tasolle, jolla reaktorilaitoksen käyttäytyminen
ylös- ja alasajojen aikana tapahtuvissa transientti- ja onnettomuustilanteissa kyetään analysoimaan riittävän luotettavasti, vaatii kokeita ja niihin läheisesti liittyvää analyysitoimintaa.
Ydinvoimalaitoksiin liittyvien termohydraulisten laskentamallien laajentaminen
kattamaan CFD-laskentamenetelmät (Computational Fluid Dynamics) on tärkeä
tulevaisuuden tavoite. Niiden soveltaminen ydinvoimalaitosten turvallisuusanalyyseihin on varsinkin kaksifaasialueella kuitenkin vasta alussa.
CFD-laskentamenetelmien käyttö on mahdollista esimerkiksi reaktoripainesäiliön
ja lauhdutusaltaan virtausten mallintamisessa. CFD-menetelmällä lasketaan virtauksen kerrostuminen (kylmä hätäjäähdytysvesi/kuuma luonnonkiertovesi tai
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boorittoman veden tulpan kulkeutuminen) reaktoripainesäiliössä ja lauhdutusaltaassa. Näiden menetelmien edelleen kehittäminen ja kelpoistaminen on tavoiteltavaa. Pidemmällä aikavälillä tulee tähdätä myös kaksifaasivirtausta mallintavien
CFD-menetelmien kehittämiseen esimerkiksi polttoainenipun tai höyrystimen
virtauksille. Tällä alueella lienee luontevaa pyrkiä kansainväliseen yhteistyöhön
esimerkiksi pohjoismaisen Northnet -verkoston kanssa. Turvallisuusanalyysiohjelmistojen (kuten APROS) ja CFD-työkalujen entistä parempi kytkentä toisiinsa parantaisi CFD-analyyseistä saatavaa hyötyä.
PACTEL-koelaitteistoon suunniteltavat uudet höyrystimet antavat mahdollisuuden
kehittää mittausjärjestelmiä, joilla voidaan saada tietoa myös CFD-mallien kelpoistamiseen. Mittausjärjestelmien parantaminen yleensäkin on tärkeä tutkimustavoite joko ottamalla käyttöön uusia tai kehittämällä olemassa olevia järjestelmiä
luotettavien mittaustietojen saamiseksi CFD-menetelmien kelpoistamiseksi.
Lauhdutusaltaiden käyttäytymiseen vaikuttavia dynaamisia ilmiöitä (esimerkiksi
kerrostuminen, lauhtuminen, sekoittuminen ja neste-rakennevuorovaikutukset) ei
toistaiseksi tunneta riittävän hyvin. Tällä alueella tarvitaan koetuloksia analyysimenetelmien kehittämiseksi.
Termohydraulisiin turvallisuusanalyyseihin liittyvänä oleellisena kehityshankkeena on laskentaan liittyvien epävarmuuksien hallitseminen ja epävarmuuksien
arvioimiseen liittyvien menetelmien kehittäminen.

3.5.3

Poikkitieteelliset hankkeet

Nopeat paineen romahtamiset esimerkiksi suuren primääripiirin putken katkon
seurauksena aiheuttavat suuria kuormituksia rakenteisiin. Toisaalta rakenteet saattavat näiden kuormitusten seurauksena muuttaa geometriaansa mikä vaikuttaa
takaisin virtausolosuhteisiin. Neste-rakenne -vuorovaikutuksen tutkimiseen käytettävien työkalujen kehittämiseen ja kelpoistamiseen ei kansainvälisestikään ole
löydettävissä paljoa tietoja. Kokeellisesti on mahdollista määrittää rakenteiden
käyttäytymistä äkillisissä paineenlaskutilanteissa. Samalla voidaan saada tarkempaa tietoa virtausolosuhteista nopeassa paineenlaskussa (veden höyrystyminen,
paineen laskunopeuden muutokset, yms.). Tutkimus edellyttää yhteistyötä reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus -alueen kanssa.
Virtauksen ja lämmönsiirron mallintaminen ohuissa raoissa (säröissä) ja mallien
kelpoistaminen koetulosten avulla on tutkimusaihe, joka vaatii myös yhteistyötä
reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus -alueen kanssa. Mallia tarvitaan LBBkriteerien (Leak Before Break) toteutumisen osoittamiseen.
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Polttoainenipun sisäisen virtausjakautuman laskeminen CFD-malleilla on tutkimusaihe, jossa yhteistyö tapahtuu polttoaine- ja reaktoridynamiikka-asiantuntijoiden sekä mahdollisesti pohjoismaisen Northnet-verkoston kanssa.

3.6

Vakavat onnettomuudet

3.6.1

Tutkimusalueen kuvaus

Kuorikerros

Kaasukuplia

Sydänsula

Sula betoni

Kiinteä betoni

Kuva 3.9 Kaavio lämmönsiirrosta sydänsulan syövyttäessä betonia.

Vakavilla onnettomuuksilla tarkoitetaan sellaisia ydinvoimalaitosten onnettomuustilanteita, joissa merkittävä osa reaktorisydämestä vaurioituu. Vakavien
onnettomuuksien todennäköisyys länsimaisilla ydinvoimalaitoksilla on hyvin
pieni, pienempi kuin 10-5 reaktorivuotta kohti. Suurten potentiaalisten seurausvaikutusten johdosta niihin varautuminen on kuitenkin tärkeää.
Suomalaisilla käyvillä ydinvoimalaitoksilla on tehty mittavia laitosmuutoksia
vakavien onnettomuuksien varalta. Muutoksilla on kyetty merkittävästi vähentämään reaktorisydämen vaurioitumisen ja suuren fissiotuotepäästön todennäköi-
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syyksiä. Olkiluoto 3 EPR-laitoksessa vakavat reaktorionnettomuudet ovat alusta
lähtien olleet suojarakennuksen suunnittelun perustana.
Vakavien onnettomuuksien kokeellinen tutkimus suuressa mittakaavassa ja aidoilla reaktorimateriaaleilla on hyvin kallista. Tämäntyyppinen tutkimus tehdään
yleensä kansainvälisenä yhteistyönä, esimerkiksi OECD NEA:n organisoimissa
tutkimusprojekteissa.
Suurten kustannusten johdosta kansainvälinen kokeellinen tutkimus kohdistuu
harvoin yksittäiseen laitostyyppiin. Useimmin tarkoituksena on perusilmiöiden
tutkimus tai mittaustulosten tuottaminen laskentamenetelmien kehitykseen ja
validointiin. Kansallinen kokeellinen tutkimus voi taas tuottaa menetelmiä ja
tuloksia, jotka ovat suoraan sovellettavissa tiettyyn ongelmaan tai laitokseen.
Keskittymällä oleellisiin yksityiskohtiin, hyvällä suunnittelulla ja läheisellä
yhteistyöllä soveltajatahojen kanssa on mahdollista saada suhteellisen pienelläkin
panoksella arvokkaita tutkimustuloksia. Kotimaisia esimerkkejä tästä ovat
Loviisan laitoksen vakavien onnettomuuksien hallintastrategian varmentamisessa
käytetyt ULPU-, COPO- ja VICTORIA-kokeet, Olkiluoto 1 ja 2 sydänmateriaalin
jäähdytettävyystutkimus STYX-koelaitteistolla sekä SAFIR-ohjelmaan kuuluvat
ruteenin kulkeutumiskokeet.
Vakavien onnettomuuksien laskentamenetelmiä on kahta perustyyppiä: ns. integraaliset laskentamenetelmät ja erillisilmiöitä mallintavat menetelmät. Integraaliset
menetelmät laskevat onnettomuusketjun kulun alkutapahtumasta päästöön asti ottamalla huomioon kaikki onnettomuustilanteeseen vaikuttavat järjestelmät ja vakavassa onnettomuudessa mahdollisesti tapahtuvat ilmiöt. Laskenta-aika pidetään
kohtuullisena käyttämällä yksinkertaistettuja laskentamalleja. Esimerkkejä integraalisista tietokoneohjelmista ovat USNRC:n rahoituksella kehitetty MELCOR,
EU:n kehittämä ASTEC sekä alun perin ydinvoimateollisuuden rahoittama MAAP.
Erillisilmiöitä, esimerkiksi vedyn kulkeutumista ja palamista mallintavat menetelmät ovat huomattavasti integraalisia menetelmiä yksityiskohtaisempia.
Laskentakapasiteetin kasvaessa on viime vuosina otettu käyttöön yhä enemmän
CFD-laskentaan perustuvia ohjelmia. CFD-ohjelmien validointi vakavien onnettomuuksien laskentaan on kuitenkin ollut hankalaa: vanhemmissa kokeissa tulossuureita ei ole mitattu tarkoituksen kannalta riittävän yksityiskohtaisesti.
Suomi on osallistunut vakavien onnettomuuksien kansainvälisiin tutkimusohjelmiin yleensä yhtenä konsortiona, siten että VTT on allekirjoittanut sopimuksen
kansainvälisen ohjelman kanssa ja välittänyt tutkimustulokset ja muun sopimusten pohjalta saadun aineiston muille suomalaisille organisaatioille. Ohjelmia on
seurattu SAFIR-tukiryhmissä.
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Tällä hetkellä Suomella tai suomalaisilla organisaatioilla on sopimus seuraavien
kansainvälisten vakavien onnettomuuksien tutkimusohjelmien kanssa:
•
•
•
•
•
•

OECD/MCCI2 (sydänsula-betonivuorovaikutus)
OECD/MASCA2 (kemialliset vuorovaikutukset sula-altaan ja paineastian välillä)
EU Phebus FP, Phebus ST (fissiotuotteiden kulkeutuminen)
PSI Artist (aerosolien pidättyminen höyrystimissä)
CSARP (USNRC:n vakavien onnettomuuksien tutkimusohjelma)
EU SARNET (EU vakavien onnettomuuksien tutkimusverkosto)

Lisäksi OECD NEA/CSNI:ssa on valmisteilla uusia yhteistyöhankkeita, joihin
liittymiseen joudutaan ottamaan kantaa suunnittelukaudella:
•
•
•
•

OECD/CORTRAN (sula-altaan muodostuminen paineastiassa)
OECD/THAI (aerosoli-, vety-, rekombinaattori- ja jodikokeita suojarakennuksessa)
OECD/SERENA2 (sula-jäähdytevuorovaikutus suojarakennuksessa)
OECD/SETH2 (vedyn jakautuminen suojarakennuksessa)

3.6.2

Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Suomalaisten laitosten tilanne vakavien onnettomuuksien suhteen on jo nyt varsin
hyvä, merkittävimmät epävarmuudet kohdistuvat joihinkin laitoskohtaisiin vakavien onnettomuuksien hallinnan ilmiöihin tai toimenpiteisiin. Uuden tutkimusohjelman alkaessa tilannetta voidaan vielä systemaattisesti kartoittaa. Samalla on
mahdollista selvittää tarkemmin vakavien onnettomuuksien laskentaohjelmien
jatkokäytön tarve ja soveltuvuus, mitä SAFIR-ohjelman 2003-2006 kansainväliset arvioijat suosittelivat.
Vakavien onnettomuuksien hallinnan keskeisenä päämääränä on jäähdyttää
sydänmateriaali hallitusti. Kaikilla Westinghouse Atomin kiehutusvesireaktoreilla, mukaan lukien Olkiluoto 1 ja 2, on käytössä onnettomuuden hallintastrategia,
missä suojarakennuksen alakuivatila tulvitetaan lauhdutusaltaasta ennen paineastian rikkoutumista. Toimenpiteen seurauksena sydänsula purkautuu syvään ja suhteellisen kylmään vesialtaaseen. Sulan oletetaan vesialtaassa pirstoutuvan muutaman millimetrin kokoisiksi partikkeleiksi, jotka jäähtyvät kulkiessaan altaan läpi.
Partikkelikasan jäähdytettävyyttä on tutkittu käynnissä olevan SAFIR-tutkimusohjelman STYX-kokeissa. Kokeet ovat tuottaneet suuren määrän omakohtaista
tietoa ja osaamista erityyppisten partikkelipetien jäähdytettävyydestä. Kokeita ei
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ole tarpeen jatkaa, ennen kuin saadut koetulokset on analysoitu, ja niitä on tarkemmin verrattu vastaaviin kansainvälisiin koetuloksiin.
Partikkelikasan jäähdytettävyys riippuu aina partikkelien kokojakaumasta.
Partikkelijakauman varmentamiseksi tarvitaan lisätietoa sula-jäähdytevuorovaikutuksesta ja sen yhteydessä mahdollisesti syntyvän höyryräjähdyksen vaikutuksesta. Höyryräjähdyksen aiheuttamat kuormitukset suojarakennukselle on myös
syytä tarkentaa.
Loviisa 1- ja 2-yksiköillä vakavan onnettomuuden hallinta nojautuu sydänsulan
pidättämiseen paineastian sisäpuolella. Reaktorisydämen sulaessa sydänmateriaali kertyy paineastian alatilaan, missä se jäähdytetään paineastian ulkopuolelta.
Tasapainotilassa marginaali paineastian rikkoutumiseen on suuri. Nykyisen käsityksen mukaan rajoittava tilanne on nimenomaan tasapainotila, jolloin sydämen
koko jälkilämmöntuotto haihtuvia fissiotuotteita lukuun ottamatta on sula-altaassa. Lämmönsiirtomarginaalit riippuvat kuitenkin sula-altaan geometriasta ja sen
kerrostumisesta metalli- ja oksidikerroksiin. Sydänsulan kemiallinen käyttäytyminen ja tekijät, jotka vaikuttavat sen jakautumiseen metalli- ja oksidikerrokseen,
tunnetaan nykyisin entistä paremmin OECD NEA:n RASPLAV- ja MASCAohjelmissa saatujen kokeellisten tulosten ansiosta. Sula-altaan kerrostumisen
ennustaminen edellyttää kuitenkin, että sydänsulan eri komponenttien siirtymistapa ja -järjestys paineastian alatilaan tunnetaan. Sydänsulan siirtymistavan ja sulaaltaan muodostumiseen kohdistuvalla tutkimuksella voitaisiin tähän liittyviä jäännösepävarmuuksia pienentää ja siten mahdollistaa RASPLAVista ja MASCAsta
saatujen tulosten hyödyntämisen Loviisan tapauksessa.
EPR:n sydänsulan hallintakonsepti poikkeaa muista ratkaisuista. Sydänsula kulkeutuu useassa vaiheessa erilliseen suojarakennuksen leviämisosastoon, missä se
on mahdollista tehokkaasti jäähdyttää ja stabiloida. Varmentavaa tutkimusta voidaan tarvita joidenkin sydänsulan hallinnan vaiheiden, esimerkiksi uhrausbetonin
ominaisuuksien ja käyttäytymisen osalta.
Vakavassa onnettomuudessa syntyy suuri määrä vetyä. Olkiluoto 1 ja 2 suojarakennus on laitoksen käytön aikana inertoitu. Käytön aikana alkunsa saavassa vakavassa onnettomuudessa vetypalo ei tämän vuoksi olisi ongelma. Seisokkitilanteissa
jouduttaisiin myös Olkiluoto 1- ja 2-yksiköillä ottamaan huomioon vetypalon
mahdollisuus. Loviisan laitosyksiköille on asennettu vedynhallintajärjestelmä, jolla
vetykonsentraatio laimennetaan sekoittamalla se suojarakennuksen ilmatilaan ja
poistetaan rekombinaattorien avulla. Myös Olkiluoto 3:lle tullaan asentamaan
rekombinaattorit vedyn poistoon. Olkiluoto 3:n suojarakennus on laitoksen normaalin käytön aikana jaettu luoksepäästävään ja luoksepääsemättömään osaan, joilla on
mm. erilliset ilmastoinnit. Erottelu viivästää vedyn sekoittumista vakavan onnetto-
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muuden aikana. Vetypäästö tapahtuu useimmissa tapauksissa pienempään, luoksepääsemättömään osaan. Vetykonsentraation laimentamiseksi vedyn tulisi sekoittua
suojarakennuksen koko ilmatilavuuteen. Sekoittumisen varmistamiseksi laitokselle
on suunniteltu murtolevyistä ja avautuvista luukuista koostuvat hallintalaitteet.
SAFIR2010-tutkimuksen tavoitteena on varmentaa vedyn hallintakonseptien toimivuus kaikissa oletettavissa onnettomuustilanteissa. Vetypalojen kokeellinen tutkimus vaatii suuria resursseja, eikä sitä kannattane tehdä Suomessa. Vedyn sekoittumiseen ja rekombinaattorien toimintaan voi kuitenkin liittyä erilliskysymyksiä,
joissa kotimainen kokeellinen tutkimustoiminta on tarpeen. Vedyn sekoittumisen,
palamisen ja räjähdysten laskentamenetelminä hyödynnetään suuressa määrin
CFD-ohjelmia. Suomessa tulisi olla käytössä mahdollisuus riippumattomien analyysien tekoon.
Suojarakennuksen toimiessa suunnitellulla tavalla jäävät vakavan onnettomuuden
fissiotuotepäästöt laitokselta ympäristöön suhteellisen pieniksi. Aikainen tai suuri
päästö on mahdollinen mm. suojarakennuksen ohitusketjuissa. Fissiotuotteiden
kemia vaihtelee päästöreitin ja onnettomuusskenaarion olosuhteiden mukaan, jolloin ohitusketjujen päästöjen arvioinnissa joudutaan mallintamaan fissiotuotteiden kulkeutumista sekä aerosolimuodossa että kaasuna tai nesteenä.
SAFIR2010-ohjelmassa tavoitteena on hallita fissiotuotteiden kulkeutuminen eri
päästöreiteillä yhdistämällä omaa tarkasti suunnattua koetoimintaa ja laskentamenetelmiä kansainvälisen yhteistyön tuloksena saatavaan tietoon.
Seisokkitiloissa alkunsa saavat vakavat onnettomuudet voivat poiketa huomattavasti tehoajon tilanteista. Aikaviiveet ovat tyypillisesti pitemmät, toisaalta suojarakennus voi olla auki, ja osa laitosjärjestelmistä pois käytöstä. Tavoitteena on selvittää
seisokkitilojen onnettomuusketjujen ominaispiirteet ja merkittävimmät ilmiöt.
Onnettomuustilanteiden kartoitukseen, reunaehtojen määrittämiseen ja PSA:n
avuksi tarvitaan Suomessa ainakin yksi integraalinen vakavien onnettomuuksien
laskentaohjelma. Tällä hetkellä se on USNRC:n kanssa tehdyn CSARP-sopimuksen pohjalta saatu MELCOR. Suunnittelukaudella 2007-2010 MELCOR näyttää
olevan suomalaisten laitosten kannalta edelleen käyttökelpoisin vaihtoehto.
Useiden vakavien onnettomuuksien ilmiöiden laskennassa käytetään CFD-menetelmiä, esimerkkinä höyryräjähdykset, vedyn kulkeutuminen ja palaminen.
Laskentamenetelmät joudutaan aina validoimaan ennen niiden käyttöä laitossovelluksiin. Validoinnissa käytettäviä koetuloksia on mahdollista saada kansainvälisistä tutkimusohjelmista. Kansainvälisten koeohjelmien koematriisi ja käytetyt
olosuhteet eivät välttämättä vastaa suomalaisten laitosten tarpeita, joten täydentä-
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viä kotimaisia kokeita voidaan tarvita. Kokeiden suunnittelussa on otettava huomioon, että CFD-ohjelmien kelpoistus vaatii erittäin hyvää ja yksityiskohtaista
instrumentointia.

3.6.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Vakavat onnettomuudet muodostuvat hyvin suuresta joukosta hyvin pienen todennäköisyyden onnettomuustilanteita. Alkutapahtumien ja niitä seuraavien onnettomuusketjujen merkityksen laitoskohtainen arviointi tehdään PSA-menetelmiä
hyväksi käyttäen. Läheinen yhteistyö tutkimuksen suunnittelussa on tarpeen, jotta
vakavien onnettomuuksien tutkimus voidaan keskittää riskin kannalta olennaisiin
ilmiöihin. Vakavien onnettomuuksien laskentamenetelmät ovat toisaalta välttämätön
työkalu tason 2 PSA:lle arvioitaessa päästöreittejä ja fissiotuotepäästöjen ominaisuuksia. Esimerkiksi ohitusketjujen arvioinnissa on mahdollista paremmin hyödyntää käytössä olevaa tietoa ja kokeellista osaamista fissiotuotteiden kulkeutumisesta.
Vakavat onnettomuudet aiheuttavat suuria vaatimuksia laitteiden ja rakenteiden
kestävyydelle sekä hyvin lyhytkestoisissa dynaamisissa kuormituksissa (vetypalot, korkeapainepurkaukset, höyryräjähdykset) että pitkällä aikavälillä. Ensin mainittujen analysoimiseksi tulee edelleen kehittää automaattisia menetelmiä, joilla
tieto voidaan siirtää kuormitusta laskevasta ohjelmasta rakenteiden analyysiin.
Vakavan onnettomuuden jälkeen joudutaan suojarakennuksen jälkilämmön poisto
ja tiiveys takaamaan hyvin pitkän ajan. Suojarakennuksessa vallitsevat kemialliset
olosuhteet, säteilytaso ja lämpötila poikkeavat huomattavasti normaaliolosuhteista. Pitkän aikavälin hallinnan asettamia vaatimuksia tulee vielä laitoskohtaisesti
täsmentää.
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3.7

Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus

3.7.1

Tutkimusalueen kuvaus

Kuva 3.10 Reaktoripiirin rakenteellisen turvallisuuden hallinnan haasteet.

Ydinvoimalaitosten reaktoripiirin turvallisuuteen liittyvä tutkimus on perinteisesti ollut oleellinen osa kansallisia ydinturvallisuuteen liittyviä tutkimusohjelmia
(RATU, FINNUS, SAFIR). Tutkimusaiheet ja painopistealueet ovat luonnollisesti
vuosien kuluessa muuttuneet. Nykyisin toimivien voimalaitosten käytön alkuvaiheessa päähuomio kiinnitettiin hauraan murtuman ehkäisyyn ja siihen liittyviin
haurastumisilmiöihin sekä jännityskorroosion hallintaan. Tässä vaiheessa tutkimuksella pyrittiin lähinnä uusien laitosten rakennemateriaalien käyttäytymisen ja
niihin liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen sekä luomaan yhteydet kansainväliseen tutkimukseen.
Vähitellen painopisteeksi muodostui Suomessa erityiskysymyksiksi tunnistettujen
ilmiöiden kokeellisten tutkimusmenetelmien luonti, uuden kokeellisen tutkimustiedon kerryttäminen sekä vaurioitumiseen johtavien ilmiöiden hallinnassa käytettävien insinöörimenetelmien kehittäminen. Tehdyn työn tuloksena Suomeen on
muodostunut korkean tason osaamisympäristö, jolla on hyvät kansalliset ja kan-
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sainväliset yhteistyökanavat. Tämä luo hyvän pohjan tulevien tutkimustarpeiden
määrittelylle, jossa tulee ottaa huomioon myös vallitseva pyrkimys osoittaa jo käytössä olevien laitosyksiköiden turvallinen käyttö mahdolliseksi yli niiden alkuperäisen suunnitteluiän sekä uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen.
Tutkimusohjelman reaktoripiirin turvallisuuteen liittyvät jatkotutkimustarpeet on
määritelty toisaalta käyvien voimalayksiköiden käyttöiän hallinnan tarpeista ja
toisaalta rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitoksen jo tässä vaiheessa tunnistettujen
tutkimustarpeiden pohjalta. Ohjelman toteutusvaiheessa on edelleen syytä varautua siihen, että uuden ydinvoimayksikön rakentamisen edetessä esiin nousee
uusia, tässä vaiheessa vielä tunnistamattomia tutkimustarpeita.

3.7.2

Tutkimusalueen tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Tutkimusohjelman tämän alueen tutkimus ehdotetaan toteutettavan hankkeina,
jotka kuuluvat johonkin seuraavista eheyden hallinnan kannalta oleellisiksi tunnistetuista aihealueista:
1. Ympäristön aiheuttama rakenteiden vaurioituminen
2. Rakenteiden murtumisriskin hallinta
3. Rakenteiden eheyden monitorointi
Tutkimuksen yleiseksi tavoitteeksi on asetettu rakennemateriaalien vaurioitumista aiheuttavien ilmiöiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttavien tekijöiden hallinta.
Tämän katsotaan toteutuvan tehokkaimmin aihepiiriltään rajatuissa tutkimusprojekteissa, jossa tavoitteet on asetettu ilmiölähtöisesti.
Uusien asiantuntijoiden koulutus on määritelty tämän alueen tutkimuksen yhdeksi painopistealueeksi. Kokeellisen tutkimuksen ja sen menetelmien jatkuvan
kehittämisen katsotaan perehdyttävän nuoret tutkijat tehokkaimmin materiaalien
käytettävyyteen liittyviin ilmiöihin ja niiden mittaamiseen sekä antavan heille
mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Kokeellisen tutkimuksen rooli korostuu
myös pyrittäessä kansainväliseen yhteistyöhön, koska siitä saatavat tulokset herättävät myös muiden toimijoiden kiinnostuksen Suomessa tapahtuvaa työtä kohtaan. Myös täyden hyödyn saaminen kansainvälisistä hankkeista edellyttää merkittävää omaa työpanosta.
Kokeellinen tutkimus ja siihen tarvittavat resurssit lisäävät toisaalta tarvetta kansainväliseen yhteistyöhön. Tarve kansainväliseen resurssien yhdistämiseen korostuu
erityisesti käyttöolosuhteita simuloivissa (lämpötila, paine, vesikemia, neutronisäteily) tutkimuksissa, koska merkittäviä koeohjelmia on vaikea toteuttaa yhden tutki-
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musyhteisön voimin. Kansainvälinen yhteistyö varmistaa osaltaan myös tutkimuksen laadun, määrän ja hyödynnettävyyden. Suurin aihealueeseen liittyvä verkosto on
vuonna 2006 käynnistyvä EU NULIFE (Nuclear plant life prediction) Network.
Merkittäviä yhteyksiä kansainväliseen tutkimukseen EU-projektien lisäksi ovat:
•

Tutkimusprojektit: OECD Halden-reaktoriprojekti, jonka tavoitteena
on sisäosien materiaalitutkimus; CIR tutkimus ”Co-operative
Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking Research”, jossa tutkitaan säteilyn vaikutuksia ruostumattomiin teräksiin; USNRC ”Proactive
Materials Degradation Program” ohjelma, jonka tarkoituksena on yhdistää ennakoivan ikääntymisen hallinnan tutkimusta ja nopeuttaa raporttien saatavuutta ja tiedon siirtymistä; USNRC:n PINC projekti,
”Program for the Inspection of Nickel Alloy Components”, jossa kehitetään eripariliitosten eheyden kokeellisia arviointimenetelmiä.

•

Tiedonvaihtoprojektit: “ICG EAC, International Co-operative Group
on Environmentally Assisted Cracking” ja “IGRDM International
Group on Irradiation Damage Mechanisms in Pressure Vessel Steels”
seuraavat viimeisintä tutkimusta maailmalla ja jakavat tietoa ongelmista ja tapahtumista laitoksilla; materiaalikäyttäytymistä pitkien palamajaksojen aikana ja modifioitujen kemioiden vaikutuksia käsittelee
IAEA "Optimisation of Water Chemistry to ensure Reliable Water
Reactor Fuel Performance at High Burnup and in Aging Plant
FUWAC"-projekti. RI-ISI aiheesta on käynnissä European Network
for Inspection and Qualification ja OECD NEA/JRC Benchmark
Study on RI-ISI Methodologies, RISMET-projekti: VTT on SAFIRin
kautta mukana projektissa ja projektin puheenjohtaja on VTT:sta.
Lisäksi suunnitteilla on IAEA “Development of a methodology for
risk-informed in-service inspections based on PSA”-projekti.

•

Johto- ja työryhmätyöskentely: NKS ”Beredskap ja Reaktorsäkerhet”
-työryhmä edistää pohjoismaista yhteistyötä ydinturvallisuuden alalla
ja parantaa pohjoismaista ydinturvallisuutta ; SKI (Statens Kärnkraftinspektion) forskningsnämnd (FN) on neuvoa antava elin SKI:n tutkimustoiminnassa ja -strategiassa; SKI reaktorsäkerhetsnämnd käsittelee
mm. laitostapahtumia, joiden tietoa voidaan hyödyntää Suomessa.
NKS:n ja SKI:n elimissä on VTT:n edustaja kutsuttuna; OECD NEA:n
NDC - Committee for technical studies on nuclear energy development
and the fuel cycle (NDC) työryhmät mm. ”Expert Group on Nuclear
Power Plant Life Management” toimivat jäsenmaiden yhteistyöfoorumeina.
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3.7.2.1

Ympäristön aiheuttama rakenteiden vaurioituminen

Ydinvoimalaitosten käyttöiän hallinta rakenteellisen eheyden alueella perustuu vaurioitumismekanismien tunnistamiseen, niiden mahdollisesti synnyttämien vaurioiden löytämiseen ja koon määrittämiseen sekä syntyneiden vikojen kasvunopeuden
arviointiin. Tämän kaltaisissa tarkasteluissa on oleellista tuntea erilaisien rakennemateriaalien alttius vaurioitumiseen sekä valmistustekniikoiden vaikutukset vaurioitumisherkkyyteen. Lisäksi on tunnettava vaurioiden syntymiseen vaikuttavat
ympäristöolosuhteet sekä rakenteiden kuormitukset. Viime kädessä käyttöiän hallinnan tavoitteena on estää vaurioiden syntyminen.
Tämän alueen tutkimuksessa korostuu tarve ymmärtää vaurioitumiseen johtavien
ilmiöiden luonne ja niiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät. Tärkeimmiksi tutkimusta edellyttäviksi kohteiksi on tunnistettu:
•
•
•
•

jännityskorroosio (ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset materiaalit)
neutronisäteilyn aiheuttama jännityskorroosio (reaktoripainesäiliöiden
sisäosien säröytyminen)
väsyminen ml. ympäristön vaikutus väsymiseen
korroosioilmiöt, vesikemia ja hapettuminen reaktoripiirin olosuhteissa

Austeniittisten ruostumattomien terästen herkistymisestä aiheutuva raerajakorroosio runsashappisessa vesiympäristössä on sinänsä jo melko hyvin tunnettu
ilmiö. LWR-laitoksilla on kuitenkin edelleen tarve tuntea paremmin jännityskorroosioilmiön eri muodot ja niiden esiintymisen materiaalitekniset raja-arvot (esim.
hiilipitoisuus, kylmämuokkauksen määrä, koostumus, käyttölämpötila) käyttöiän
hallinnan ja perusparannusten suunnittelun tueksi.
Nikkelipohjaisten rakennemateriaalien jännityskorroosio on mahdollista sekä
PWR- että BWR-ympäristöissä. Suomessa ei ole toistaiseksi kokemusta näiden
materiaalien käyttäytymisestä PWR-ympäristössä. Olkiluoto 3-laitoksen materiaalitekniset ratkaisut synnyttävät näin Suomen oloissa uuden tutkimustarpeen.
Jännityskorroosiosärön ydintymiseen altistavat materiaaliominaisuudet ja ympäristötekijät eivät ole riittävän hyvin tunnettuja. Nykyistä tarkemmat arviot jännityskorroosiosäröjen kasvunopeudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä mahdollistavat
laitosten turvallisen ja kustannustehokkaan käyttöiän hallinnan. Tutkimustuloksia
hyödynnetään nykyisin nikkelipohjaisilla hitsauslisäaineilla tehtyjen eripariliitosten
eheyden hallinnassa ja tulevaisuudessa esimerkiksi Olkiluoto 3-yksikön höyrystimien lämpöpintaputkien käyttöiän hallinnassa.
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Neutronisäteilyn on todettu vaikuttavan austeniittisten ruostumattomien terästen
jännityskorroosioalttiuteen. Täsmällistä kuvausta tämän vaikutuksen mekanismista ei kuitenkaan tunneta. Tämän alueen kokeellinen tutkimus on erittäin haastavaa
ja vaatii erityisesti varusteltuja laboratoriotiloja sekä resursseja. Kansallisen toiminnan ohella tällä alueella korostuu tarve kansainväliseen yhteistyöhön.
Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään reaktoripainesäiliöiden ja niiden sisäosien
käyttöiän hallinnassa ja niihin liittyvien käytön aikaisten ainetta rikkomattomien
tarkastusten optimaalisessa kohdentamisessa.
Rakennemateriaalien väsymisen hallinta korostuu laitosten ikääntyessä.
Väsymistutkimuksessa yhdistyvät materiaalin syklinen käyttäytyminen ja eri lähteistä syntyvät kuormitukset, joita tarkastellaan kokonaisuutena. Lisätietoa on tunnistettu tarvittavan ympäristön ja kuormitustekijöiden (esimerkiksi yhdistetty
matala- ja korkeataajuinen kuormitus ja terminen väsyminen) yhteisvaikutuksesta
väsymissäröjen ydintymiseen ja kasvuun. Toinen ajankohtainen tutkimuskohde on
rakenteita kuormittavien (lähinnä) syklisten kuormitusten määrittäminen (esimerkiksi väsyttävät termiset kuormat kerrostumis- ja sekoittumistilanteissa). Tällä alueella on luontevaa tehdä poikkitieteellistä yhteistyötä mm. termohydraulisten laskentakoodien (CFD, computational fluid dynamics) käytön kehittäjien kanssa.
Vesikemialla on merkittävä vaikutus rakennemateriaalien oksidikerroksen muodostumiseen. Oksidikerroksen muodostuminen ja sen ominaisuudet ovat merkittävässä
roolissa ympäristövaikutteisten vaurioiden syntymisessä. Vesikemiaan liittyvän tutkimuksen tavoitteena on kehittää oksidifilmin mallinnusta siten, että sen avulla kyetään ennustamaan jännityskorroosion riskiä eri materiaaleissa ja ympäristöissä.
Käyttöolosuhteissa syntyvät oksidikerrokset ja niiden vuorovaikutus reaktoripiirissä kiertävien epäpuhtauksien kanssa on avainasemassa reaktoripiirin pintojen aktivoitumisen ja polttoaineen pinnoille kertyvän oksidikerroksen (crudin) hallinnassa.
3.7.2.2

Rakenteiden murtumisriskin hallinta

Rakenteiden murtumisriskin hallinta on ydinvoimalaitosten rakenteellisen turvallisuuden kulmakivi. Murtumiseen vaikuttavat rakenteiden kuormitus, rakennemateriaalien ominaisuudet ja rakenteissa olevat viat. Rakenteiden vaurioitumista ja
niihin syntyviä vikoja tarkastellaan edellisessä tutkimusalueessa. Tällä tutkimusalueella painopisteenä ovat:
•
•
•

kuormitusten määrittäminen
rakennemateriaalien ominaisuuksien muutokset käyttöiän aikana
rakenteiden murtumisriskin hallinnan edellyttämät murtumismekaaniset tutkimus- ja analyysimenetelmät.
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Kuormitusten määrittämisessä tärkeimmäksi tutkimuskohteeksi nähdään termohydraulisten ja rakenneanalyysien yhdistäminen. Tällaisten nesteen ja rakenteiden
vuorovaikutusta kuvaavien analyysimenetelmien avulla on mahdollista määrittää
erilaisten prosessitilanteiden aiheuttamat kuormitukset rakenteille nykyistä realistisemmin. Lupaavaksi tutkimusalueeksi on tunnistettu pyrkimys termohydraulisten CFD-laskentakoodien ja rakenteiden käyttäytymistä kuvaavien FE-laskentakoodien kaksisuuntainen kytkentä. Näiden yhdistettyjen analyysien avulla voitaisiin määrittää esimerkiksi onnettomuustilanteissa rakenteille syntyvät kuormitukset (paineiskut, paikalliset paine-lämpötilamuutokset) ja kuormitusten rakenteisiin synnyttämät muodonmuutokset nykyistä tarkemmin.
Käyttöolosuhteet saattavat muuttaa rakennemateriaalien ominaisuuksia käytön
aikana. Tämän kaltaisia ydinvoimalaitoksissa tunnistettuja materiaalien vanhenemismekanismeja ovat säteilyhaurastuminen ja terminen vanheneminen.
Säteilyhaurastuminen on kriittiseksi tunnistettu vanhenemismekanismi Loviisan
laitoksen reaktoripainesäiliöissä (RPS). Säteily nostaa ferriittisen teräksen lujuutta ja pienentää sen sitkeysominaisuuksia. Tämä nostaa materiaalin murtumissitkeyden transitiolämpötilaa, jolloin haurasmurtuma tulee mahdolliseksi korkeammissa lämpötiloissa. Säteilyhaurastumista on pienennetty Loviisa 1:n reaktoripainesäiliön hehkutuksella 1996. Neutronisäteilyn aiheuttaman haurastumisnopeuden luotettava ja tarkka määrittäminen ennen ja jälkeen hehkutuskäsittelyn on
Loviisan reaktoripainesäiliöiden käyttöiän hallinnan ja turvallisen käytön kannalta avainasemassa. Myös Olkiluoto 3:n käyttö edellyttää luotettavaa arviota sen
reaktoripainesäiliön haurastumisen nopeudesta.
Rakennemateriaalien terminen vanheneminen johtaa myös muutoksiin materiaalien murtumissitkeydessä. Ferriittisillä materiaaleilla tärkeimmäksi murtumissitkeyden muutoksiin mahdollisesti johtavaksi mekanismiksi on tunnistettu fosforin suotautuminen raerajoille (päästöhauraus). Sen on todettu vaikuttavan haitallisesti varsinkin hitsausliitoksien lämpövyöhykkeen (HAZ) ominaisuuksiin.
Austeniittisilla ja austeniittis-ferriittisillä ruostumattomilla teräksillä sekä nikkelipohjaisilla rakennemateriaaleilla terminen vanheneminen on tavallisesti seurausta erilaisista erkaumista, joiden syntymisen ja kasvun korotettu lämpötila
tekee mahdolliseksi. Terminen vanheneminen korostuu käyttölämpötilojen noustessa, joten tämänkaltaiset ilmiöt voivat muodostua merkittäviksi varsinkin
Olkiluoto 3-laitoksella.
Rakenteiden murtumisriski hallitaan murtumismekaanisilla menetelmillä ja analyyseillä. Aiemmissa tutkimusohjelmissa kehitettyyn Master-käyrään perustuvat
tarkastelut ovat vakiintumassa reaktoripainesäiliöiden turvallisuusanalyysien
perusmenetelmäksi, tosin menetelmä edellyttää vielä jatkokehittelyä (esimerkiksi
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särön kärjen jännitystilan vaikutuksen huomioon ottaminen ja monimetallirakenteet) ja varmentamista. Lisäksi vaurion syntymistä realistisesti kuvaavien murtumismekaanisten tarkastelujen tekeminen austeniittisille rakenteille (RPS:n sisäosat), austeniittisella teräksellä pinnoitetuille ferriittisille rakenteille (pinnoitteen
vaikutus RPS-analyyseihin) sekä eripariliitoksille (safe end -rakenteet) edellyttää
vielä merkittävää kehitystyötä.
Säteilytetyn austeniittisen teräksen murtumismekaanista käyttäytymistä ei vielä
täysin tunneta. Materiaalin murtumisvastukseen perustuva lähestymistapa tuntuu
tämän hetkisen käsityksen mukaan lupaavalta. Materiaaliparametrien tuntemus on
kuitenkin toistaiseksi puutteellista ja se vaikeuttaa laskentamenetelmien varmentamista. Kokeellisen tiedon tuottaminen säteilytettyjen austeniittisten materiaalien
käyttäytymisestä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Reaktoripainesäiliöiden
turvallisuusanalyyseissä pinnoite on perinteisesti otettu huomioon vain läpimenevän
särön jännityksiä lisäävänä tekijänä. Todellisuudessa pinnoite suhteellisen sitkeänä
materiaalina vaikeuttaa särön liikkeelle lähtöä. Nykyisissä turvallisuusanalyyseissä
käytettävissä laskentamenetelmissä näitä pinnoitteen särön ydintymistä ehkäiseviä
ominaisuuksia ei oteta huomioon. Pinnoitteen realistista huomioon ottamista vaikeuttaa myös se, että neutronisäteilyn vaikutukset pinnoitteen ominaisuuksien muutoksiin tunnetaan puutteellisesti.
Yhteiden safe end-rakenteiden osalta tutkimustarpeet aiheutuvat erityisesti niihin
liittyvien rajapintojen vaikeasta hallinnasta ja rajapintoihin mahdollisesti syntyvien
vikojen heikosta havaittavuudesta. Materiaalin ominaisuudet vaihtelevat erittäin
voimakkaasti hitsin lähistössä, jolloin relevanttien materiaaliominaisuuksien määritys on vaativaa. Epäjatkuvuus aiheuttaa myös monimutkaisen kuormitustilan, joka
ilmenee mm. vaikeasti arvioitavina jäännösjännityksinä ja termisinä kuormituksina.
Yhtenä mahdollisena ydinvoimalaitosten rakenteellisen eheyden hallinnan työkaluna ovat analyysit, joilla pyritään osoittamaan, että painerunkoon syntyy hallittu
vuoto ennen murtumaa (LBB). Tämän tyyppisiä analyysejä ei ole toistaiseksi
sovellettu Suomessa kovinkaan laajasti. Pyrkimys riskitietoisten menetelmien
nykyistä laaja-alaisempaan käyttöön edellyttää kuitenkin myös osaamista tämän
näkökohdan huomioon ottamiseksi. Tästä syystä myös LBB-analyysien tarpeisiin
olisi hyödyllistä kehittää edellä kuvattuja, vaurion syntymistä nykyistä tarkemmin
kuvaavia laskentamenetelmiä.
3.7.2.3

Rakenteiden eheyden monitorointi

Ydinvoimalaitosrakenteisiin käytön aikana kohdistuvat kuormitukset aiheuttavat
riskin rakenteiden vaurioitumisesta laitoksen pitkän käyttöiän aikana. Vuosihuoltojen aikana tehtävillä määräaikaistarkastuksilla pyritään rikkomattomia aineen-
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koetusmenetelmiä käyttäen löytämään rakenteiden eheyttä uhkaavat viat ennen niiden muodostumista kriittisiksi. Tarkastusten oikea ajoitus ja kohdistus sekä käytettävien menetelmien luotettavuus ovat rakenteiden eheyden hallinnan avaintekijöitä.
Määräaikaistarkastusten ohella on käytettävissä rakenteiden jatkuvaan monitorointiin soveltuvia menetelmiä, joilla rakenteiden tilaa voidaan seurata myös laitoksen käytön aikana. Tarkastusten ja monitoroinnin kautta saatavat tulokset täydentävät ja varmistavat kahdessa edellisessä tutkimusalueessa (3.7.2.1 ja 3.7.2.2)
tehtävää työtä. Tarkastus- ja monitorointitekniikoiden sekä mittausmenetelmien
jatkuva kehittäminen muodostaakin tärkeän osan rakenteellisen eheyden hallintaan tähtäävää tutkimusta. Tämän alueen tärkeimmiksi tutkimuksellisiksi painopistealueiksi on tunnistettu:
•
•
•
•

riskitietoisien menetelmien käyttö (RI-ISI)
vikojen havaitsemisen luotettavuuden parantaminen: tarkastusmenetelmän optimointi sekä pätevöinti vauriotyypin mukaan
jatkuva monitorointi ja automatisoitujen menetelmien kehitys
ryhmäanturitekniikan (Phased Array) kehittäminen

Monitoroinnin ja tarkastusten kohdentamisessa riskitietoisien menetelmien käyttö
(RI-ISI) on osoittautunut lupaavaksi menetelmäksi korvata perinteinen ASME XIpohjainen määräaikaistarkastusohjelma. Kun tarkastukset kohdennetaan ensisijaisesti rakenteisiin, joissa vaurioitumisriski on arvioitu suurimmaksi tai joiden vaurioitumisella on vakavimmat seuraukset, voidaan reaktoripiirin eheyden suhteen
saavuttaa vähemmillä tarkastuksilla sama tai parempi turvallisuustaso kuin laajaan
otantaan perustuvalla perinteisellä tarkastusohjelmalla. Kohdentamisessa voidaan
hyödyntää myös jatkuvan monitoroinnin menetelmillä saatavaa tietoa rakenteissa
tapahtuvista muutoksista käytön aikana. Riskitietoisiin menetelmiin liittyvä vaurioitumisriskin määrittely kärsii kuitenkin menetelmien kehittymättömyydestä.
Tällä hetkellä vaurioiden seurauksien todennäköisyyspohjainen arviointi on huomattavasti kehittyneempää ja tarkempaa kuin vaurioitumisen todennäköisyyden
määrittely. Jotta RI-ISI- menettelyjen avulla saataisiin esille tarkastusten kohdentamisen vaikutus riskin kvantitatiiviseen muutokseen, olisi vaurioitumiseen liittyvä tieto pystyttävä käsittelemään nykyistä kehittyneemmillä menetelmillä. Tässä
yhteydessä kehitettävää on myös todellisten kuormitustietojen määrittämisessä.
Nykyisin käytössä olevat erittäin konservatiiviset rakenteiden mitoittamiseen ja
vaurioiden ehkäisemiseen tähtäävät laskentamenetelmät eivät suoraan tue vaurioitumistodennäköisyyden määrittämistä. Kun tarkastuskohteet valitaan vaurioitumisriskin perusteella ja vaurioitumismekanismit tunnetaan, voidaan vikojen
havaitsemisen luotettavuutta parantaa optimoimalla käytettävä tarkastusmenetelmä
kyseiselle vauriotyypille.
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Tarkastusten luotettavuuden parantamiseksi on tehty voimakasta kehitystyötä
rakennettaessa järjestelmää ja toimintatapoja, joiden avulla käytettävät tarkastustekniikat, -laitteet ja -henkilöstö voidaan pätevöidä. Pätevöinnin tavoitteena on
osoittaa, että tietylle tarkastuskohteelle valitulla tarkastusjärjestelmällä (menetelmä, laite, henkilöstö) kyetään käytännön tarkastustilanteessa luotettavasti havaitsemaan kohteesta etsittävät viat. Pätevöintiin liittyy olennaisesti tekninen perustelu, minkä lisäksi tarkastusjärjestelmän toimivuus osoitetaan käytännön kokeessa tarkastuskohdetta ja siitä etsittäviä vikoja edustavalla koekappaleella.
Tässä yhteydessä kehitystarvetta on havaittu pätevöintikokeessa tarvittavien, keinotekoisia vikoja sisältävien koekappaleiden valmistuksessa. Valmistettavien
vikojen on vastattava todellisessa kohteessa esiintyviä vikoja siinä määrin, että
keinovioilla tehtävässä pätevöintikokeessa saadaan luotettava osoitus todellisten
vikojen havaitsemisesta. Koekappaleissa käytettävien vikojen vastaavuus todellisiin vikoihin on verifioitava ennen niiden käyttöönottoa.
Tarkastettavaa rakennetta ja siinä mahdollisesti esiintyviä vikoja edustavien koekappaleiden valmistus on hyvin vaativa tehtävä ja kappaleiden lukumäärä on käytännön syistä (materiaalien saatavuus, valmistustekniset rajoitukset jne.) aina
rajallinen. Käytännön kokeista saatavaa tietoa voidaan täydentää käyttämällä tarkastustilanteen matemaattista mallinnusta ja simulointia. Simuloinnilla voidaan
esimerkiksi erilaisten vikaorientaatioiden ja vikojen sijainnin vaikutus niiden
havaittavuuteen selvittää huomattavasti kattavammin ja kustannustehokkaammin
kuin valmistamalla käytännön koekappaleita. Tarkastustilanteen simulointi antaa
arvokasta tietoa myös tarkastusmenetelmien kehittämiseen. Tutkimustarvetta on
sekä itse ultraäänisimuloinnissa että sen luotettavuuden verifioinnissa.
Jatkuvaan monitorointiin soveltuvien menetelmien kehityksen ohella on tarpeen
kehittää myös automatisoituja mittausmenetelmiä inhimillisten tekijöiden vaikutuksen minimoimiseksi rakenteellisen eheyden monitoroinnissa. Automatisointi
kattaa sekä vikojen etsinnän että mittaustulosten rekisteröinnin ja analysoinnin.
Tulosten esittäminen havainnollisessa muodossa tukee vaurioitumisriskin hallintaa.
Reaktoripiirin eripariliitosten tarkastuksen kehittämiseen on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Perinteiset ultraäänitekniikat soveltuvat näihin kohteisiin yleensä huonosti mm. liitosten voimakkaan vaimennuksen ja usein hankalan tarkastusgeometrian takia. Ryhmäanturitekniikan (Phased Array) kehittäminen antaa uusia mahdollisuuksia parantaa tarkastuksen kattavuutta ja luotettavuutta vaikeissa eripariliitoksissa. Tekniikan kehittäminen, pätevöinti ja luotettavuuden selvittäminen edellyttävät kuitenkin edelleen tutkimusta. Tältä osin kansainvälinen yhteistyö on tarpeen.
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3.7.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Reaktoripiirin turvallisuuden hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistä.
Tällöin merkitykselliseksi muodostuu eri tekniikan alueiden osaamisen yhdistäminen. Monia edellä tarkemmin esitettyjä tutkimusaiheita onkin perusteltua tarkastella samanaikaisesti usean eri tekniikan alueen kannalta.
Tällä hetkellä ajankohtaisimmiksi poikkitieteellistä yhteistyötä edellyttäviksi tutkimusaiheiksi on tunnistettu komponenttien kuormitusten realistinen määrittäminen
(CFD- ja FE-koodien kytkentä) ja rakenteiden eheystarkastelujen yhdistäminen riskitietoisten menetelmien kanssa (RI-ISI, LBB). Tällaisten hankkeiden ohjaus edellyttää
todennäköisesti laajempaa osaamista kuin millään yksittäisellä tukiryhmällä on käytettävissään. Tästä syystä näiden poikkitieteellisten projektien sisällöllinen ohjaus
tulisi toteuttaa ad hoc-tyyppisen projektikohtaisesti nimettävän ohjausryhmän avulla.
Näiden ohjausryhmien tulisi edustaa asiantuntemusta ainakin seuraavilla alueilla:
•
•
•

Neste-rakenne vuorovaikutus; termohydrauliikka, rakenneanalyysit
Riskitietoinen käytön aikainen tarkastus; PSA, NDE (Non Destructive
Examination), rakenneanalyysit
LBB; rakenneanalyysit, NDE, PSA, termohydrauliikka

3.8

Rakennustekninen turvallisuus

3.8.1

Tutkimusalueen kuvaus

Suojarakennuksen tehtävänä on suojata ympäristöä ydinvoimalan sisällä tapahtuvalta onnettomuudelta ja toisaalta suojata ydinvoimalaa ulkoisilta kuormituksilta.
Valtioneuvoston päätös ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevista yleisistä
määräyksistä 14.2.1991/395 (VNp 395/91) 17 §:n mukaan suojarakennus on
suunniteltava siten, että se kestää luotettavasti odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden ja oletettujen onnettomuuksien aiheuttamat paine- ja lämpötilakuormitukset,
suihkuvoimat ja lentävien esineiden vaikutukset. Lisäksi primääri- ja sekundäärisuojarakennukset tulee suunnitella siten, että ne muodostavat riittävän fyysisen
suojan reaktorille ja siihen liittyville järjestelmille ulkoisia tapahtumia vastaan.
Teräsbetonirakenteita käytetään myös muissa rakennuksissa kuin varsinaisessa
suojarakennuksessa suojaamaan tärkeitä toimintoja ja laitteita ulkoisilta kuormituksilta, jotka voivat olla sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia. Luonnonilmiöitä
ovat ainakin lämpönielun toimintaa haittaava jäätyminen tai muusta syystä johtu-
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va tukkeutuminen, ukonilma, maanjäristys, myrskytuuli, tulva, poikkeuksellisen
kylmä tai lämmin sää, poikkeuksellinen sade tai kuivuus ja merenpinnan korkeus.
Ohjeen YVL 1.0 mukaan ulkopuolisia tapahtumia ovat ainakin sähkömagneettiset
häiriöt, öljyvuodot, lentokonetörmäys, räjähdykset, myrkyllisten kaasujen vapautuminen ja luvaton tunkeutuminen laitosalueelle.
Teräsbetonirakenteita käytetään lisäksi myös merivesijärjestelmässä, joka koostuu
pääosin massiivisista teräsbetonirakenteista, kuten erilaisista kanavista, tunneleista,
välppä- ja suodatintilojen rakenteista. Rakenteita ympäröivien olosuhteiden johdosta niihin kohdistuu rasituksia, jotka ikääntymisen myötä aiheuttavat huolto- ja korjaustarpeita. Pääasiallisimpina vaurioina esiintyvät yleensä kloridien käynnistämä
teräskorroosio ja eroosio. Näiden betonirakenteiden kunto, kunnonseuranta ja suunnitteluperusteiden mukainen toiminta on turvallisuuden ja käytön kannalta tärkeää.
Koko laitoksen käyttöikä riippuu hyvin pitkälti suojarakennuksen käyttöiästä.
Muita järjestelmiä, rakenteita ja laitteita tai niiden osia voidaan yleensä korjata tai
vaihtaa suhteellisen helposti aiheuttamatta ydinlaitoksen toiminnalle suuria keskeytyksiä, mutta betoniset suojarakennukset eivät ole taloudellisesti uusittavissa.
Kunnonseurannan, korjausten ja huoltojen oikea-aikaisella toteutuksella varmistetaan rakenteiden säilyvyys ja riittävä käyttöikä.
Teräsbetonirakenteiden ja erityisesti esijännitettyjen betonirakenteiden analysointiin nykyaikaisilla numeerisilla menetelmillä pitää perehdyttää nuoremman sukupolven tutkijoita. Näin turvataan riittävä asiantuntemus ja uusi asiantuntijasukupolvi myös tulevaisuudessa VTT:n, voimayhtiöiden ja STUK:n tarpeisiin.
Betonirakenteiden kunnonseurantaan ja ikääntymiseen liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa yhteistyössä tiehallinnon kanssa.
SAFIR-tutkimusohjelman lentokonetörmyskokeiden puitteissa on tehty yhteistyötä TKK:n, TTY:n ja FORTUMin kanssa. Monilta osin ainutlaatuinen ja uraauurtava koetoiminta on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Koeprojektiin
on otettu mukaan aiheesta kiinnostuneita ulkomaalaisia maksavia partnereita.
Ranskalaisen IRSN:n (l´Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) kanssa allekirjoitettiin sopimus jo vuoden 2005 lopussa.
Kansainvälisenä yhteistyönä osallistutaan tällä hetkellä OECD NEA/CSNI/IAGE
(Integrity and Aging) -työryhmään. IAGE-työryhmä jakaantuu kolmeen alatyöryhmään: IAGE Seismic, IAGE Metal ja IAGE Concrete, joista viimeksi mainittu
käsittelee ydinvoimaloiden betonirakenteiden vanhentumisilmiöitä ja niihin liittyviä turvallisuuskysymyksiä. IAGE Concrete-työryhmän mandaattiin kuuluvat
betonisten suojarakenteiden (betonin, tavanomaisten raudoitteiden, jänneterästen
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ja terästiivistyslevyjen) vanhentumisilmiöt, niiden määritysmenetelmät, vaikutukset käyttöikään, korjausmenetelmät ja vanhentumisen hallintajärjestelmät.
Euratomin Conmod-projektin osana on toteutettu Barsebäckin käytöstä poistettujen ydinvoimalaitosten betonirakenteiden materiaalitutkimukset. Projektille on
suunniteltu jatkoa erityisesti jänneterästen ja jännitettyjen rakenteiden alueelle.
Suomalaisena osapuolena hankkeessa on mukana TVO, joka on ilmoittanut aikovansa osallistua myös hankeen jatkoon. Ruotsin laitosten lisäksi hankkeessa on
mukana Lundin teknillinen korkeakoulu, jossa aiheesta on väitöstyö tekeillä.
Nordic Owners Group-yhteistyön puitteissa on meneillään laitostoimittajan
(nykyisin Westinghouse Atom) vetämä projekti, jossa on tarkoitus kerätä suojarakennusten alkuperäiset suunnitteluperusteet ja kuormitukset sekä ikääntymisilmiöt ja kunnonvalvonta omistajan "käsikirjaksi". Ajatuksena on kerätä myös ns.
hiljainen tieto laitosten jo ikääntyneiltä suunnittelijoilta.

3.8.2

Tutkimusalueen tutkimustarpeet ja tavoitteet

3.8.2.1
Menetelmiä teräsbetoni- ja jännebetonirakenteiden
ikääntymisen hallintaan
Keskeisiä tutkimushaasteita alueella ovat käyttöiän hallintajärjestelmän luonti,
korjausmenetelmät ja materiaalit ja katodisen suojauksen hallinta.

Kuva 3.11 Käyttöiänhallintajärjestelmän rakenne.
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Käyttöiänhallintajärjestelmällä vastataan ohjeessa YVL 1.1 esitettyyn vaatimukseen, jonka mukaan ydinlaitoksen ikääntymiseen varautumiseksi on esitettävä
suunnitelma siitä, kuinka rakenteiden suunnittelu ja kelpoistaminen, käyttö ja
käyttökokemusten hyödyntäminen, määräaikaistarkastukset ja -testaukset ja kunnossapito integroidaan kokonaisvaltaiseksi ikääntymisen hallintaohjelmaksi.
Käyttöiän hallintajärjestelmä käsittää rakenteiden säännölliset tarkastukset, kunnon ennakoinnin, turvallisuusrajojen valvonnan, käyttövarmuuden varmistamisen
sekä mahdollisten toimenpiteiden ennakoinnin ja ajoituksen. Käyttöiän hallintajärjestelmällä taataan rakenteiden turvallisuus, toimivuus ja käyttövarmuus voimalan käytön aikana.
Käyttöiän hallintajärjestelmä voidaan yhdistää rakenteiden tarkastusjärjestelmään, jonka välityksellä rakenteiden kuntotiedot tulevat osaksi käyttöiän ennakointia ja toimenpiteisiin liittyvää päätöksentekoa. Järjestelmään voidaan liittää
myös kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia riskianalyyseja, taloudellisia ja ekologisia
elinkaarianalyyseja, sekä moniulotteisia optimointianalyyseja päätöksenteon
tueksi. Käyttöiän hallintajärjestelmän prosessi ja menetelmällisiä perusteita on
kehitetty esimerkiksi EU:n tutkimushankkeessa LIFECON (2001-2003). SAFIR
2003-2006-tutkimusohjelman aikana laadittiin ydinvoimaloiden käyttöiänhallintajärjestelmän kuvaus ja toteutussuunnitelma.
Käyttöiän hallintaan kuuluu elimellisenä osana arvioida mitä vaikutusta rakenteen
toimintaan ja toimivuuteen on rakenteissa havaituilla vioilla, vaurioilla ja muilla
ikääntymisilmiöillä. Arvioita voidaan tehdä numeerisilla menetelmillä. Erityisesti
esijännitysterästen esijännitysten relaksoituminen ja betonin materiaaliominaisuuksien muuttuminen materiaalin ikääntyessä vaikuttaa rakenteen toimivuuteen.
Betonin, terästen ja jänneterästen realistisiin pitkäaikaismateriaaliominaisuuksiin
vaikuttaa säteily, lämpötila (myös palo- ja onnettomuustilanteet) ja viruminen.
Aihepiiristä on hyvä tehdä aluksi kirjallisuusselvitys. Betonin vaurioitumismekanismien tarkastelu kemian näkökulmasta voi tuoda uutta ja tarpeellista tietoa hankalasti hallittavan materiaalin vaurioitumiskäyttäytymisestä.
Teräsbetonirakenteiden ja erityisesti jänneterästen kunnon arvioinnissa tarvitaan
ainetta rikkomattomia menetelmiä. Paksun betoniseinän sisällä olevien jänneterästen kunnon arviointi on haastava, mutta myös hyvin tärkeä tehtävä.
Korjausmateriaalit ja menetelmät, katodisen suojauksen hallinta
Suomen ydinvoimalaitokset sijaitsevat merivesiympäristössä, joka aiheuttaa osalle laitosten betonirakenteista kloridirasituksen. Betonirakenteiden ikääntymisen
hallinnassa kloridit ovat ongelmallisia, koska niiden aiheuttamat vauriot saattavat
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edetä pitkällekin ennen näkyviä muutoksia. Vedenpinnan alapuolisia ja ilmavaraisia rakenteita voidaan suojata joko aktiivisesti tai passiivisesti. Vaurioiden ennalta ehkäisynä on yleisesti käytetty katodista suojausta. Tämän suojauksen mitoitusperusteiden normitus ja keinot suojatun geometrian tarkalle määritykselle on
hyödyllinen tutkimuskohde. Toinen käytännön kannalta tärkeä alue on sopivien
korjausmassojen selvittäminen merivedessä tai meriveden vesirajassa olevien
kohteiden korjaukselle. Kotimainen tarjonta ja osaaminen näillä alueilla on tällä
hetkellä rajoitettua.
Betoniterästen katodisten suojausten toimivuutta tarkasteltaessa on olennaista
seurannan testitulosten luotettavuus ja niiden analysointi. Menetelmissä, tulosten
analysoinnissa ja erityisesti tulosten tulkinnassa käytettävissä kriteereissä on kehitystarpeita.
3.8.2.2
Menetelmiä rakenteellisen eheyden arviointiin
poikkeuksellisissa olosuhteissa
Numeerisilla menetelmillä voidaan arvioida rakenteen eheyttä ja toimivuutta olosuhteissa, joissa suunnittelukuormat ylitetään ja rakenteen vaste on epälineaarinen. Rakenteiden analysointi tulipalo- ja räjähdyskuormituksissa edellyttää voimakkaasti epälineaarisia numeerisia tarkasteluja. Tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat sekä kuormituksen että kyseisen materiaalin käyttäytymisen realistinen
mallinnus. Erityisesti ikääntyneen esijännitetyn teräsbetonin materiaaliominaisuuksien realistinen arviointi on haastavaa. Suuria epävarmuuksia laskennassa
aiheutuu kuormitusten mallinnuksesta. Jotta numeerisen mallin tulokset olisivat
luotettavia, on tulosten oikeellisuutta ja menetelmien sovellettavuusalueita todennettava mahdollisuuksien mukaan kokeellisia tuloksia ja analyyttisia menetelmiä
hyväksi käyttäen.
Ulkopuoliset kuormitukset
Lentokonetörmäykset
Lentokonetörmäyksien vaikutuksia on selvitetty jo SAFIR-tutkimusohjelman
aikana. Tavoitteena on ollut luoda teoreettista ja kokeellista osaamista, jolla voidaan arvioida lentokonetörmäyksen aiheuttamia kuormituksia ja rakenteiden vasteita. Olennainen kysymys on ollut nesteen (polttoaineen) vaikutus törmäyksen
kulkuun ja mahdollinen tunkeutuminen rakenteen läpi. Lisäksi pitää selvittää
polttoaineen leviämistä rakenteen ulkopuolella. Missiilin aiheuttaman iskun,
rakenteen eheyden ja polttoaineen käyttäytymisen arviointiin käytetään numeerisia ja analyyttisiä laskentamenetelmiä, joiden käyttökelpoisuuden ja tarkkuuden
arviointi on olennainen haaste uudessa ohjelmassa.
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Kokeiden avulla voidaan arvioida laskennallisten menetelmien käyttökelpoisuutta,
mitata malleissa tarvittavia parametreja, ja kehittää edelleen malleja ja menetelmiä.
Kokeiden suunnittelun avuksi tarvitaan kokeiden esilaskentaa. Ulkomaisen kiinnostuksen ja rahoituksen turvin on mahdollista tehdä alun perin ajateltua kattavammat koesarjat laitteistolla, joka on rakennettu SAFIR-ohjelman aikana. Kokeet
ja jälkilaskenta on syytä saattaa loppuun SAFIR2010-tutkimusohjelman puitteissa.
Luonnonkuormien vaikutusten arviointi
Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös
äärimmäisten sääilmiöiden ja muiden ympäristöolosuhteiden aiheuttamat riskit
(VNp 395/1991, 20 §). Voimalaitoksen turvalliselle toiminnalle merkityksellisiä
ovat mm. jäähdytysveden ottamo, suurjännitelinjat ja muut sellaiset järjestelmät ja
rakenteet, joiden pettäminen voi suoraan tai välillisesti johtaa toiminnallisiin häiriöihin tai vaarantaa niiden hallinnan.
Ydinvoimalaitosten turvallisuutta mahdollisesti vaarantaville äärimmäisille sääilmiöille ja muille ympäristöolosuhteille on tyypillistä, että niiden esiintymisestä on
vähän tai ei ollenkaan kokemuksia. Ydinturvallisuuden yhteydessä on kuitenkin
tarpeen tarkastella huomattavasti pidempiä toistuvuusvälejä, eli pienempiä esiintymistodennäköisyyksiä, kuin mistä on kokemusperäistä tietoa. Sääriskianalyyseihin
liittyy siksi edelleen erittäin suuria epävarmuuksia. Myös ääri-ilmiöitä käsittelevissä tilastollisissa menetelmissä on ongelmia, joita viime aikoina on selvitetty
VTT:ssa. Koska sääilmiöt ja muut ympäristöilmiöt riippuvat tarkasteltavasta maantieteellisestä alueesta, on Suomessa tarpeellista tehdä aiheesta omia selvityksiä.
Meteorologisiin ääri-ilmiöihin liittyvä tärkeä kysymys on globaalin ilmastonmuutoksen vaikutus niiden esiintymiseen. Ilmastonmuutoksen ennustetaan Suomessa
olevan varsin merkittävää jo lähimmän sadan vuoden aikana. Tähän liittyy muutoksia myös myrskyjen ym. ääri-ilmiöiden esiintymistodennäköisyyksissä.
Ydinvoimalaitoksen pitkähkön suunnittelu- ja rakennusajan sekä käyttöiän huomioon ottaen, ilmastotilastot esimerkiksi nykyhetkeä edeltävän 50 vuoden ajalta
eivät siten kuvaa hyvin käytön aikaista todellista riskitasoa. Tämän vuoksi on tarpeellista selvittää, miten laitosten turvallisuuden kannalta merkittävien ääriilmiöiden esiintyminen muuttuu ilmastonmuutoksen myötä.
Ulkopuoliset uhat, räjähdyskuormat
Ulkopuolelta rakenteisiin voi kohdistua joko vahingossa tai tahallisesti aiheutettuja räjähdyskuormituksia. Räjähdyksen aiheuttaman painekuormituksen vaikutusta rakenteen kestävyyteen ja tiiviyteen voidaan simuloida numeerisilla menetelmillä. Aluksi on syytä kartoittaa kyseeseen tulevat kuormitustyypit ja arvioida
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käytössä olevien menetelmien soveltuvuus rakenteen kestävyyden ja siihen kohdistuvan kuormituksen laskennassa.
Vakavien onnettomuuksien aiheuttamat kuormitukset
Vakavissa onnettomuuksissa esiintyy sekä lyhytaikaisia, dynaamisia, että pitempikestoisia kuormituksia. Kuormitustyyppi on laitos- ja onnettomuusskenaariosta
riippuva. Lyhytkestoisia kuormituksia syntyy energeettisistä ilmiöistä, esimerkkinä sulapurkaus korkeassa paineessa olevasta piiristä, vetyräjähdys tai höyryräjähdys. Sydänsulan jäähdyttämien tuottaa vesihöyryä, jonka kertyminen suojarakennukseen saa aikaan hidasta paineistumista. Paineistumista seuraa myös lauhtumattomien kaasujen muodostumisesta. Jäähdyttämätön sula sekä vetypalot voivat
aiheuttaa merkittäviä lämpökuormia.
Suojarakennuksen ja sen osien rakenteellisen eheyden arviointi vaatii hyvin toimivaa tiedonsiirtoa kuormia laskevista analyyseistä rakenneanalyyseihin.
Kuormitukset arvioidaan yhä useammassa tapauksessa CFD-menetelmin, jolloin
tieto sadoista tuhansista CFD-laskentakopeista on siirrettävä rakenneanalyysiin.
Rakenteen vaste muuttuu lineaarisesta epälineaariseksi kuormitusten kasvun ja
erityisesti lämpötilan kohoamisen myötä. Epälineaariset rakenneanalyysit, jotka
edellyttävät esimerkiksi lämpötilan ja muodonmuutosnopeuden vaikutuksen huomioonottamista materiaaliominaisuuksia mallinnettaessa, ovat usein haaste laskentamenetelmille ja edellyttävät hyvää teoreettista perehtyneisyyttä rakenneanalyysin suorittajalta.

3.8.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

3.8.3.1

Turvallisuuskulttuuri alihankintaverkostossa

Tutkimustarpeena ovat alihankintaverkoston turvallisuuskulttuurin syntymekanismit ja hyvät käytännöt. Muiden korkean riskin toimialojen kokemukset saattavat olla hyödyllisiä myös ydinvoima-alan kannalta. Tätä aihepiiriä on käsitelty
luvussa 3.2.
3.8.3.2

Automaatio

Rakenteisiin kohdistuvista kuormituksista ja niiden vaikutuksista saadaan tietoa
myös laitokseen asennetun monitoroinnin, kuten esim. värähtelyvalvonnan, avulla (luku 3.3).
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3.8.3.3

Vakavien onnettomuuksien aiheuttamat kuormitukset

Onnettomuuksien rakenteisiin aiheuttamia kuormituksia lasketaan sekä ns. integraaliohjelmilla että CFD-menetelmällä. Tällaisia kuormituksia ovat mm. vetyräjähdykset, höyryräjähdykset ja tulipalon aiheuttamat lämpökuormitukset.
Vakavien onnettomuuksien aiheuttamia kuormituksia on käsitelty luvussa 3.6 ja
termohydraulisia analyysejä ja kokeita luvussa 3.5.
3.8.3.4

Rakenteisiin kohdistuvat ja rakenteiden välittämät kuormitukset

Mekaanisista komponenteista voi aiheutua rakenteisiin dynaamisia rasituksia,
jotka on huomioitava rakenteiden kestävyyttä arvioitaessa. Tällaisia kuormituksia
ovat esimerkiksi komponenttien värähtelyt ja putkikatkojen aiheuttamat suihkuvoimat ja iskukuormat (luku 3.7). Vastaavasti komponenttien kestävyyttä ja kiinnityksiä tarkasteltaessa on huomioitava rakennuksen välittämät globaalit värähtelyt, jotka ovat seurauksena maanjäristyksestä tai lentokonetörmäyksestä.
Betonirakenteiden pitkäaikaismuodonmuutokset saattavat vaikuttaa komponenttien tuentoihin.
Teräsbetonirakenteiden ja jänneterästen kunnon arviointiin tarvitaan ainettarikkomattomia menetelmiä, joita on käsitelty luvun 3.7 aihealueessa 3: Rakenteiden
eheyden monitorointi.
3.8.3.5

PSA

Osa kuormituksista, joiden vaikutuksia rakenteisiin tulee tarkastella, määritellään
luvun 3.9 PSA tutkimusalueessa. Rakenteiden ikääntymis-, tiiviys- ja kestävyysanalyysien tuloksia hyödynnetään PSA-tarkasteluissa.

3.9
Todennäköisyyspohjainen
turvallisuusanalyysi (PSA)
3.9.1

Tutkimusalueen kuvaus

Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysitutkimusalueen tavoitteena on
parantaa ydinvoimalaitosten turvallisuuden hallintaa ja STUK:n tarkastusvalmiutta kehittämällä niitä tukevia menetelmiä. Turvallisuuden kokonaishallinnan parantamiseksi arvioidaan seuraavien alueiden tutkimustarpeita lähtökohtana PSA:n
toimiminen yhteisenä nimittäjänä:
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•
•
•
•
•
•

riskianalyysin menetelmien kehitys
uusi automaatio
inhimilliset tekijät ja organisaatiot
paloriskit
sääilmiöt ja muut ulkoiset riskit
ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutukset

STUK ohjaa PSA:n käyttöä voimayhtiöissä ohjeen YVL 2.8 avulla, joka määrittelee Living PSA:n yleiset raamit, tavoitteet ja sovellutusalueet. Ohjeen YVL 2.8
mukaan PSA:ta tulee käyttää ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevien päätösten tukena mm. seuraavilla alueilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laitoksen suunnitteluperusteiden riittävyyden varmistaminen
erityisesti ulkoisten tapahtumien ja tulipalojen aiheuttamat riskit
turvallisuustavoitteiden saavuttamisen osoittaminen
turvallisuusluokituksen oikeellisuuden arviointi ja Graded QA
turvallisuusteknisten käyttöehtojen arviointi ja laatiminen
laitteiden testausohjelmien laatiminen
putkistojen tarkastusohjelmien laatiminen
ennakkohuolto- ja kunnonvalvontaohjelmien laatiminen
käyttöhenkilökunnan koulutusohjelmien laatiminen
hätätilanne- ja häiriöohjeiden laatiminen
laitosmuutostarpeiden arviointi
laitostapahtumien riskin jälkiarviointi

PSA:n hyväksikäytön kannalta on oleellista, että laadittu malli sisältää tärkeät
ilmiöt oikealla tavalla mallinnettuna. Ulkoisista tapahtumista (esimerkiksi tulvat,
äärimmäiset sääilmiöt ja suuret öljyvuodot) johtuvat ilmiöt ja laitoksella tapahtuvat tulipalojen mallinnus vaativat vielä menetelmänkehitystä, jotta niihin voitaisiin
varautua nykyistä täydellisemmin. Nämä ja muutamat muut tekijät vaativat myös
dynaamisempaa käsittelytapaa kuin nykyisillä PSA-malleilla voidaan soveltaa.
Vaikka monet PSA:n sovellutukset ovat jo vakiintuneita, eräät sovellutuksista tarvitsevat lisää kehitystyötä. Tällaisia sovellutuksia ovat erityisesti automaation luotettavuus sekä inhimillisten ja organisatoristen virheiden mallintaminen. Monet
PSA-sovellukset, kuten riskitietoiset in-service inspection (RI-ISI) ja in-service
testing (RI-IST) ja turvallisuustekniset käyttöehdot (RI-TTKE), ovat voimayhtiöissä käyttöönottovaiheessa. Turvallisuustavoitteiden asettamiseen ja tulosten
tulkintaan tarvitaan kuitenkin selkeitä sääntöjä, joiden kehittäminen ja sitominen
turvallisuuden hallintaprosesseihin vaativat vielä lisätyötä.
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Yhteydet kansainvälisiin projekteihin ovat PSA:n alueella perinteisesti vahvat.
Osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden toimintaan (OECD NEA, EU,
IAEA) ja monipuoliset kahdenväliset yhteydet sekä osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin hyödyttävät tässä raportissa esitettyjä tutkimuksia. Osa
riskianalyysiin liittyvästä tutkimuksesta on perinteisesti tehty pelkästään pohjoismaisena, lähinnä suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä.
Vuosien 2007-2010 tutkimuksen ohjauksessa periaatteena on, että tehtävän tutkimuksen on tuotettava konkreettisia työkaluja, jotka voidaan ottaa tuotantokäyttöön tutkimusohjelman aikana. Laitosten riskianalyysien puutteet ja epävarmuudet ohjaavat tutkimuskohteiden valintaa.

Kuva 3.12 Tason 1 ja 2 PSA-periaatekaavio.

3.9.2

Tutkimusalueen tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

3.9.2.1

Tason 2 PSA:n jatkokehitys

Tason 2 PSA:n tavoitteena on tunnistaa radioaktiiviseen päästöön vaikuttavien
tekijöiden merkitys ja määrittää niiden tärkeysjärjestys ottaen huomioon päästöjen suuruus, ajoitus ja todennäköisyys, sekä kaikkiin em. tekijöihin liittyvä epävarmuus.
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Tason 2 PSA muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat:
1) Prosessin käyttäytyminen onnettomuustilanteissa sekä vakaviin
onnettomuuksiin liittyvät fysikaaliset ilmiöt ja niiden aiheuttamat
kuormitukset.
2) Turvallisuudelle tärkeät järjestelmät, laitteet ja rakenteet ja niiden
kestävyys vakavien onnettomuuksien olosuhteita ja kuormituksia vastaan.
3) Todennäköisyysperustaiset menetelmät vakavien onnettomuuksien
tapahtumaketjujen ja epävarmuuksien analysointia varten.
Tason 2 PSA-osaamista on viimeisten viidentoista vuoden aikana kehitetty sekä
voimayhtiöissä, STUK:ssa että VTT:ssa, mutta osaajien määrä on etenkin todennäköisyysperustaisten menetelmien osalta hyvin rajallinen. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa tason 2 PSA:n asiantuntemusta, seurata kansainvälistä kehitystä sekä etsiä menetelmää, jonka avulla voidaan entistä paremmin arvioida erilaisten tekijöiden tärkeyttä tason 2 PSA:ssa. Tason 2 PSA:n kehityskohteena tulisi
olla myös inhimillisen luotettavuuden arviointi (HRA). Perinteiset suoraviivaiset
aikariippuvat HRA-mallit soveltuvat yleensä huonosti tason 2 skenaarioihin.
Suojarakennuksen käyttäytymisen mallintaminen erilaisissa vakaviin onnettomuuksiin liittyvissä tapahtumaketjuissa auttaa paremmin ymmärtämään vakaviin
onnettomuuksiin liittyviä ilmiöitä ja hallitsemaan niiden seurausvaikutuksia.
Tason 2 PSA tarjoaa vakavien onnettomuuksien ja suojarakennuksen tutkimukselle keinon hallita ilmiöihin liittyviä epävarmuuksia ja priorisoida erilaisten tekijöiden tärkeyksiä.
3.9.2.2

Ulkoiset tapahtumat

Ulkoiset tapahtumat saattavat vaikuttaa samanaikaisesti useisiin rinnakkaisiin turvallisuusjärjestelmiin, vaikka ne olisi toteutettu eri toimintaperiaatteella.
Esimerkiksi lumimyrsky voi uhata samanaikaisesti ulkoista verkkoyhteyttä ja dieselgeneraattorien toimintaa. Jotkut ulkoiset tapahtumat voivat lisäksi vaikeuttaa
myös vastatoimenpiteiden toteuttamista laitoksella. Ulkoisten tapahtumien välillä
on myös selviä riippuvuuksia, esimerkiksi voimakas tuuli ja korkea merivesi
esiintyvät usein samanaikaisesti.
Kun sisäisistä syistä aiheutuvia riskejä on poistettu laitosmuutoksin ja rinnakkaisuus-, erilaisuus- sekä erotteluperiaatteita soveltamalla uuden laitosyksikön suunnittelussa, on ulkoisten tapahtumien suhteellinen merkitys selkeästi korostunut.
Ulkoisten tapahtumien aiheuttamia riskejä on suhteellisen helppoa vähentää jo
laitoksen perussuunnittelussa, jos riskit on sitä ennen tunnistettu.
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Äärimmäisten ulkoisten olosuhteiden voimakkuuksiin ja esiintymistaajuuksiin liittyy suuria epävarmuuksia. Luotettavia mittaustietoja on tyypillisesti muutaman
vuosikymmenen tai enintään noin sadan vuoden ajalta, kun ydinturvallisuuden kannalta kiinnostavia ovat tapahtumat, joiden todennäköisyys vastaa jopa yli 100 000
vuoden toistuvuusaikaa.
Relevantteja ulkoisia tapahtumia ovat äärimmäiset sääilmiöt (korkea ja matala
ulkoilman lämpötila, voimakas tuuli, salamat, lumisade, huurre, jäänmuodostus),
meriveteen liittyvät ilmiöt (korkea lämpötila, alijäähtyminen/suppo, levä, korkea
ja matala meriveden pinta), ihmisen normaaliin toimintaan liittyvät riskit (öljy ja
kemikaalipäästöt merellä, palavien ja myrkyllisten kaasujen päästöt) sekä näiden
yhdistelmät.
Tutkimuksen tavoitteena on koota äärimmäisten ulkoisten tapahtumien voimakkuuksia ja esiintymistaajuutta koskevia tietoja ja arviointimenetelmiä. Ilmiöiden tutkiminen edellyttää ilmiökohtaista asiantuntemusta ja riskianalyytikon tehtävä on löytää
asiantuntijat ja hankkia tieto. Tavoitteena on määrittää laitospaikoille soveltuvat taajuudet vaadituille ilmiöille käytettäväksi sääriskitarkasteluissa. Mahdollisuuksia
yhteistyöhön ja tilastotietojen vaihtoon erityisesti Ruotsin kanssa on syytä selvittää.
Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on kasvanut huomattavasti viimeisten viiden vuoden kuluessa ja kuljetusten määrän arvioidaan vielä kasvavan noin 50 %
vuoteen 2010 mennessä. Merellä tapahtuvien öljypäästöjen aiheuttama riski ydinvoimalaitoksille on erityisesti öljytankkereiden reittien läheisyydessä merkittävä.
Öljyriskien arviointiin liittyviä osatehtäviä ovat erisuuruisten öljypäästöjen taajuus, öljyn leviäminen, öljypuomien ym. torjunnan tehokkuus mahdollisesti vaikeissa olosuhteissa, sekä öljyn vaikutukset laitoksella. Arvioita varten on tarpeen
selvittää myös vuodenaikojen, jään ja muiden olosuhteiden vaikutusta sekä eri
öljylaatujen käyttäytymistä.
Ilmatieteen laitos on arvioinut, että trombeissa ja harvinaisissa maahan iskeytyvissä
syöksyvirtauksissa tuulen nopeus saattaa kohota jopa noin sataan metriin sekunnissa. Tällaiset virtausnopeudet ylittävät huomattavasti ydinvoimalaitosten rakennusten
ja sähkölinjojen suunnitteluperusteet. Koska ilmiöt ovat harvinaisia ja hyvin rajuja,
varsinaisia mittaustuloksia ei ole käytettävissä, vaan arviot on tehty ilmiön aiheuttamien metsätuhojen ja rakennusvaurioiden perusteella. Toisaalta niiden vaikutusalueet rajoittuvat tyypillisesti korkeintaan muutamaan kymmeneen hehtaariin. Näihin
ilmiöihin liittyvien riskien tutkiminen on syytä aloittaa uudessa ohjelmassa.
Uusien ydinvoimalaitosten käyttöiäksi on arvioitu 50 - 60 vuotta. Näin pitkän
käyttöiän aikana ympäristössä saattaa tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat oleellisesti ulkoisten tapahtumien aiheuttamia riskejä koskeviin laitoksen
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suunnitteluvaiheen arvioihin. Alkavassa tutkimusohjelmassa on syytä tehdä tutkimus mahdollisen ilmastomuutoksen vaikutuksesta ulkoisten riskien arvioinnissa.
3.9.2.3
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE)
riskiperustainen arviointi
Varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestaus- ja kunnonvalvontamenetelmien tehokkuutta tulisi analysoida ja vertailla erilaisten laitevikojen, vanhenemisen ja muunlaisen rappeutumisen tunnistamisessa. Huonosti toisiinsa nähden ajoitetut testaukset ja liian pitkät testivälit voivat jättää viat pitkäksi aikaa piileviksi, ja siten heikentää järjestelmän käytettävyyttä. Liiallinen tai vääräntyyppinen testaus saattaa puolestaan kuluttaa laitetta ja lisätä sen vika-alttiutta. Eräissä
testeissä, kuten eristysventtiilien tiiveyskokeet, sovelletaan testin tulokseen perustuvaa testiväliä. Tällaisen menettelyn laajempaa soveltamista tason 1 PSA:ssa
mallinnettuihin järjestelmiin pitäisi tutkia.
Tutkimusohjelmassa on tarpeen vertailla menetelmiä, joiden avulla pystytään tunnistamaan erityisesti sellaisia vikatilanteita, joissa laitoksen käyttötilan muutos
saattaa aiheuttaa suuremman riskin kuin käytön jatkaminen ja laitoksen korjaus
tehokäytön aikana. Erityisesti on tarpeen tutkia mahdollisuuksia Living PSA:n tai
riskimonitorin soveltamiseen TTKE:n tukena.
3.9.2.4

Tason 3 PSA:n tutkimus

Ohjeessa YVL 2.8 vaaditaan tason 1 (sydänvaurio) ja tason 2 (radioaktiiviset päästöt) PSA sekä vanhoille että uusille ydinvoimalaitoksille. Tason 3 PSA:ta (vaikutukset ympäristölle) ei vaadita. Ohjeen YVL 2.8 esittämä tason 2 PSA:n päästön suuruuden hyväksymiskriteeri perustuu deterministisissä analyyseissä käytettyyn kriteeriin. Se on puolestaan jopa useita kertaluokkia pienempi kuin muissa maissa
PSA:n yhteydessä käytetyt ns. aikaisen suuren päästön kriteerit. Asiasta on NKS:n
rahoituksella tehty selvitys ”Validity of Safety Goals”. Päästöjen seurausvaikutusten
analysoimiseksi tason 3 PSA tulee saada toimimaan nykyisten käytössä olevien
tason 1 ja 2 PSAn yhteydessä. Tason 3 PSA:n osaamista on syytä sekä kehittää ja
ylläpitää Suomessa.
3.9.2.5

Yli 24 h riskimenetelmät

Luotettavuuden arviointimenetelmiä tulee kehittää järjestelmille, joilta edellytetään pitkää toiminta-aikaa onnettomuustilanteissa. Kirjallisuustutkimuksella on
kartoitettu käytettävissä olevia menetelmiä. Uudessa tutkimusohjelmassa tulee
kehittää menetelmiä, joita voidaan käyttää PSA:ssa analysoitaessa järjestelmien
pitkää toiminta-aikaa vaativia onnettomuusskenaarioita.
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3.9.2.6

Tulva

Voimayhtiöissä on 1990-luvun alkupuolella tehty tulvariskianalyysit, joita on täydennetty 2000-luvulla mm. höyryvuodoilla. Tulvariskianalyysin menetelmät kaipaavat päivittämistä erityisesti vuototaajuuksien ja laippavuotojen käyttäytymisen
osalta.

3.9.3

Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

3.9.3.1

Riskitietoinen putkistojen ja laitteiden testaus (RI-ISI)

Riskitietoisen tarkastustoiminnan menetelmäkehityksen tulee tukea voimayhtiöissä kehitteillä olevia sovelluksia, ja keskittyä niiden täydennyksiin. Tutkittavia täydennyksiä valittaessa on pidettävä huolta siitä, että niistä on mahdollista kehittää
käyttökelpoisia sovelluksia.
Putkivuotojen ja -katkosten taajuuden arvioimista pelkästään käyttökokemusten
perusteella ei voida tehdä riittävän tarkasti, sillä käyttökokemuksia on niukasti.
Siksi tulisi lisäksi kehittää rakenteiden varmuuden menetelmiä, kuten todennäköisyysperusteisen murtumismekaniikan sovellukset, sekä asiantuntijapaneelimenettelyä. Luokituksen kehittämisessä pitäisikin yhdistää murtumismekaniikka, asiantuntija-arviot ja käyttökokemukset. Käyttökokemuksia olisi myös syytä täydentää olemalla mukana kansainvälisten putkivauriotietokantojen kehittämishankkeissa.
Putkivaurioiden todennäköisyyksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös tarkastusten vaikutus. Vaurioitumispotentiaalin arvioimisessa merkittävimmät ydinvoimaloiden putkistoissa vaikuttavat vaurioitumismekanismit ovat jännityskorroosio ja väsyminen eri muodoissaan, sekä näiden yhteisvaikutus, joka voi olla
niiden suoraa summaa suurempi. Siksi pääpaino rakenteiden varmuuden menetelmäsovellusten kehittämisessä tulisi olla näissä vaurioitumismekanismeissa. Olisi
myös kehitettävä vaurioitumispotentiaalille hienojakoisempia ja kvantitatiivisempia luokitteluasteikkoja kuin yleisesti käytetty EPRI:n kvalitatiivinen asteikko:
High, Medium, Low. Kehitettävää riskiarviointimenetelmää olisi myös tarpeellista soveltaa johonkin käytännön kohteeseen ja verrata tuloksia toisiin saatavilla
oleviin ja vertailukelpoisiin sovellustuloksiin.
3.9.3.2

Tulipalo

Palotutkimuksessa selvitetään savun ja lämmön vaikutusta erityisesti sähköteknisiin laitteisiin, kuten elektroniikkaan ja kaapeleihin. Tutkimuksessa tulee hyödyntää kansainvälistä kehitystyötä. Tutkimusohjelmassa on tarkoitus myös täydentää
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tulipalojen analyysiohjelmistoa siten, että savun leviämisen vaikutusta henkilöstön oleskeltavuuteen ja toimintakykyyn tulipalon aikana voidaan arvioida.
Tulipalojen laskentaohjelmistolla on syytä analysoida muutamia tyypillisiä PSA:n
paloskenaarioita, jotta saavutetaan riittävä käytännön kokemus tulipalojen leviämisen arvioimisesta palo-PSA:n rutiinikäyttöä varten.
Kansainvälisessä tulipalojen tutkimusprojektissa (OECD NEA:n PRISME) on
käytettävissä ainutlaatuiset kaasutiiviit huonetilat, joissa tehtävät palokokeet antavat mahdollisuuden tutkia sellaisia paloskenaarioita, joiden tutkimiseen ei
Suomessa ole mahdollisuuksia. Käytössä olevien laskentatyökalujen kyvykkyyttä
voidaan testata simuloitaessa PRISMEssä tehtäviä palokokeita.
3.9.3.3

Riskitietoisen palotilanteiden hallinnan kehittäminen

Palotilanteiden riskitietoisen hallinnan kehittäminen edellyttää hallintaan osallistuvien henkilöiden tehtävien muodostaman yhteistoiminnallisen kokonaisuuden
ymmärtämistä ja hyvää organisointia. Aiemmissa tutkimuksissa on tuotettu tietoa,
joka tukee palontorjuntaan osallistuvien laitosohjaajien, laitoksen palontorjuntahenkilöstön ja ulkopuolisen palokunnan toiminnan ohjeistuksen ja koulutuksen
kehittämistä tavalla, joka auttaa välttämään palotilanteissa helposti syntyvät vaaratilanteet ja hoitamaan palon sammuttamisen oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
Kaikki toimenpiteet ja päätökset on tehtävä nopeasti, mikä edellyttää selkeää
ohjeistusta, tehtävien tehokasta koordinointia ja hyvää tiedonkulkua.
Palotilanteen hoitamista auttaisi tulipalojen hallintaa koskevan yhteisen turvallisuuskonseptin kehittäminen laitokselle. Konsepti auttaa tunnistamaan ja havainnollistamaan osapuolten toiminta- ja yhteistoimintatapojen turvallisuusmerkityksen. Tämän pohjalta laitoksilla voidaan täydentää nykyistä ohjeistusta ja koulutusta tavalla, joka tukee hallintaa yhteistoiminnallisena kokonaisuutena.
Palotilanteiden hallinnan kehittämistyössä on ollut olennaista laitosten välinen
tiedonvaihto. Jatkossa tutkimuksessa voisi pyrkiä yhteistyöhön myös ruotsalaisten
laitosten kanssa, koska yhteistoimintaa paloalueella muutenkin jo on.
3.9.3.4

Organisaatio ja inhimilliset tekijät

Organisaation mallintaminen ja sen toimintakyvyn arviointi
Organisaatiota ja sen toimivuutta analysoidaan PSA:ssa vain ihmisen toimintoihin
liittyvien virheiden näkökulmasta. PSA:n avulla voidaan analysoida johtamisen ja
organisatoristen kysymysten turvallisuusvaikutuksia ainoastaan epäsuorasti.
Huono kunnossapito/huolto/ korjaustoiminta näkyy laitevikojen yleistymisenä
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(vikataajuus kasvaa) tai laitoksella on sattunut toistuvia vikoja / yhteisvikoja, laitoksen transienttitaajuus on kohonnut yms. Tällaiset vaikutukset sisältyvät sinänsä implisiittisesti PSA:n tuloksiin.
Operaattoriohjeistoja voidaan parantaa PSA:n tulosten perusteella analysoimalla
onnettomuusketjuja ja niihin liittyviä operaattoritoimintoja. Suoraviivaisia tehtäviä kuten esimerkiksi kunnossapitoa, voidaan mallintaa ja selvittää datan perusteella heikot kohdat sekä tehdä parannuksia. Huonot käytännöt lisäävät laitoksen
alkutapahtumien määrää eli laitos joutuu useammin pois stabiilista tehotilasta, jolloin myös alkutapahtumien taajuus kasvaa. Laitoksen pysäyttäminen itsessään on
jo riski, ja siihen joudutaan sitä useammin, mitä useammin organisaatio epäonnistuu ylläpitämään normaalia käyttöä.
Organisaatiotutkimusta tehdään suurimmaksi osaksi kvalitatiivisesti keskittyen
johtamiseen ja organisaation ylätason toimintaan. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä johtamisen ja organisaation toimintojen mittaaminen esimerkiksi organisaatiokulttuurin ja -käytäntöjen suhteen (aluksi esimerkiksi indikaattorien avulla).
Mallintaminen saattaa olla parasta tehdä PSA- mallintamisesta erillisenä, vain
organisaatiotoimintoihin keskittyvänä tehtävänä. Tutkimukseen liittyviä osatekijöitä voisivat olla mm. organisaatiokulttuurin ja -käytäntöjen mittarit.
Oirepohjainen inhimillisen luotettavuuden arviointi (HRA)
Oirepohjaiset ohjeistot edellyttävät, että aiemmat tapahtumapohjaisille ohjeistoille kehitetyt HRA-menetelmät (Human Reliability Analysis) tulee kehittää uusia
ohjeistoja vastaaviksi. Tulisi tehdä kansainvälinen kartoitus käyttökelpoisista
HRA-menetelmistä, jotka sopivat oirepohjaisten ohjeistojen yhteydessä käytettäväksi PSA:ssa. Tutkimuksessa tulisi myös selvittää, miten aikariippuvuuden puuttuminen oirepohjaisista menetelmistä vaikuttaa menetelmien käytettävyyteen ja
voisiko aikariippuvaa mallintamista ja oirepohjaisia menetelmiä integroida
paremman käytettävyyden saavuttamiseksi.
3.9.3.5

Ohjelmoitavan automaation luotettavuus

Ohjelmoitavien laitteiden ja järjestelmien osuus kasvaa jatkuvasti suomalaisissa
ydinvoimalaitoksissa. Samalla niiden merkitys laitosten turvallisuuteen kasvaa.
Turvallisuusmerkityksen kasvaessa tarve ohjelmoitavien laitteiden yksityiskohtaisempaan mallintamiseen PSA:ssa lisääntyy. Erityisiä haasteita ohjelmoitavien
laitteiden kohdalla on todenmukaisten kvantitatiivisten luotettavuusarvioiden löytäminen sekä yhteisvikatodennäköisyyksien selvittäminen. Molempia numeerisia
arvoja tarvitaan, jotta PSA-mallien avulla saadaan mahdollisimman realistinen
kokonaiskuva laitoksen turvallisuudesta.
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Suunnitteluvirheistä aiheutuvat, harvinaiset ja usein piilevät vikamekanismit tekevät ohjelmoitavien laitteiden luotettavuusarvioinnista erityisen haastavan.
Toisaalta ohjelmoitava laite vikaantuu vastaavassa tilanteessa kyseisellä herätteellä joka kerta ellei vian aiheuttajaa korjata.
Perinteinen keino luotettavuuden arvioimiseksi on ollut testaus. Kattava tilastollinen testaus on kuitenkin käytännössä mahdollista toteuttaa vain automatisoidussa
testausympäristössä. Testitapausten generointi ja testitulosten analysointi vaatii
yleensä merkittävää työmäärää, joka kasvaa luotettavuusvaatimustason noustessa.
Tärkeän panoksen luotettavuuden arvioinnille voivat antaa esimerkiksi ohjelmoitavien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun osallistuneet asiantuntijat.
Asiantuntijoiden tietämyksen liittäminen osaksi luotettavuusarviointia vaatii erityisten asiantuntija-arviointimenetelmien sekä menetelmiä tukevien työvälineiden
ja -tapojen kehittämistä. Toinen tärkeä luotettavuustiedon lähde on ohjelmoitavalle laitteelle mahdollisesti kerätyt käyttökokemukset. Käyttökokemusten hyödyntäminen vaatii yksityiskohtaista analysointia, jossa arvioidaan erilaisissa käyttöympäristöissä toimivien samanlaisten laitteiden merkitystä luotettavuusarvioinnin
kannalta. Tutkimuksessa on syytä huomioida myös ohjelmoitavista järjestelmistä
ja laitteista aiheutuvat yhteisvikariskit ja kehittää menetelmiä niiden mallintamiseksi ja arvioimiseksi.
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4. Yhteenveto
Kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelman 2007-2010, työnimeltään
SAFIR2010, tarkoituksena on ydinenergialain vuonna 2004 voimaan tulleen
luvun 7a mukaisesti varmistaa, että jos ilmenee ydinlaitosten turvallisen käytön
kannalta uusia seikkoja, joita ei ole ollut mahdollista ottaa ennalta huomioon,
viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita käyttäen voidaan tarvittaessa viivytyksettä selvittää tällaisten seikkojen merkitystä. Ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden
on oltava tieteellisesti korkeatasoisia ja niiden tulosten on oltava julkaistavissa ja
tuloksien käytettävyys ei saa rajoittua vain yhden luvanhaltijan ydinlaitoksiin (so.
luvitukseen).
Ohjelma kattaa pääpiirteissään vuonna 2006 päättyvän SAFIR-ohjelman aihepiirit. Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät hankkeiden rahoituksen osalta itsenäiset päätöksensä. SAFIR-ohjelman rahoitus on ollut noin 5 miljoonaa euroa vuodessa ja uudessa ohjelmassa pyritään samaan tai hieman korkeampaan suuruusluokkaan.
Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle vuoteen 2010 sisältyvät käytössä olevien laitosten ja uuden rakenteilla olevan laitoksen lupaprosessit tai lupaehtoihin liittyvät turvallisuuden kokonaisarvioinnit:
Loviisa 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupa uudistetaan ja Olkiluoto 1- ja 2-laitosyksiköiden käyttölupaehtoihin sisältyvä turvallisuuden määräaikainen arviointi
toteutetaan sekä Olkiluotoon rakenteilla olevalle Olkiluoto 3-laitosyksikölle tullaan hakemaan käyttölupaa. Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen turvallisuustutkimukseen.
Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tietotaitoa voidaan soveltaa
luvitusprosesseissa. Samanaikaisesti kohdataan haasteita asiantuntijaresurssien
riittävyydessä erityyppisiin tehtäviin.
Ydinturvallisuuden tutkimus vaatii suorittajiltaan syvällistä koulutusta ja sitoutumista alueeseensa. Tutkimusohjelma toimii tässä tärkeänä ympäristönä siten, että
se takaa toiminnalle tietyn pitkäjänteisyyden. Suunnittelujakson aikana ja sitä
seuraavina vuosina nykyisten käytössä olevien laitosten rakentamiseen ja käyttöön osallistuneet asiantuntijat ovat jäämässä eläkkeelle. Laitosten luvitusprosessit sekä mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä tutkimushankkeisiin tarjoavat
oivallisen tilaisuuden eri sukupolvien asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisissä
projekteissa ja näin tiedon siirtoon uudelle sukupolvelle.
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Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globalisoituminen ja verkottuminen. Tässä kansallinen turvallisuustutkimusohjelma on
tärkeä tiedonvälityskanava ja se luo myös mahdollisuuden suunnata entistä määrätietoisemmin rajalliset kansalliset panokset hyödyllisimpiin kansainvälisiin tutkimusohjelmiin.
Tutkimusohjelman runkosuunnitelman tekoon on osallistunut aktiivisesti noin 30
hengen ryhmä, jossa ovat olleet mukana kaikki kotimaiset loppukäyttäjätahot
(Säteilyturvakeskus, Fortum ja Teollisuuden Voima Oy) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön, Tekesin, Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisen (SKI), Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Teknillisen
korkeakoulun ja Työterveyslaitoksen edustajat.
Suunnitteluryhmä on hyödyntänyt työssään mm. tieto-taitotyöryhmän työn päivityksen aineistoa sekä nykyisen SAFIR-ohjelman johto- ja tukiryhmille ja projektipäälliköille suunnatun helmikuussa 2006 toteutetun kyselyn tuloksia. Arvokas
panos tausta-aineistona suunnitteluryhmän työlle on ollut myös erillinen KTM:n
tilaama nykyisen SAFIR-ohjelman kansainvälinen arviointi loppuraportteineen
maalis-huhtikuussa 2006.
SAFIR2010-tutkimusohjelma on jaettu kahdeksaan tutkimusalueeseen, jotka ovat
Organisaatio ja ihminen, Automaatio ja valvomo, Polttoaine ja reaktorifysiikka,
Termohydrauliikka, Vakavat onnettomuudet, Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus, Rakennustekninen turvallisuus ja Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA). Näihin sisältyy sekä oman alueen tutkimushankkeita että
eri alueiden poikkitieteellisiä yhteishankkeita. Tutkimusohjelmaan kuuluvat hankkeet valitaan vuosittain julkisen hankehakukuulutuksen perusteella.
Runkosuunnitelman tarkoituksena on opastaa hanke-esitysten tekijöitä: mistä
aihepiireistä tutkimusohjelmaan toivotaan hanke-esityksiä ja mitkä ovat eri aihepiirien keskeisimmät haasteet ja tutkimustarpeet. Uuden tutkimusohjelman kokonaisuus muotoutuu viime kädessä sen mukaisesti, kuinka hyviä hanke-esityksiä
ohjelmaan saadaan ja kuinka ne palvelevat tutkimusohjelman tarkoitusta.
Runkosuunnitelman aihealueet ja tutkimustarpeet perustuvat suunnitelman laatimisen ajankohdan tietämykseen. Tutkimusohjelma ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uusien haasteiden ilmetessä siihen voidaan
sisällyttää näistä haasteista johdettuja ohjelman tavoitteita tukevia hankkeita.
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