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Esipuhe

Käynnissä olevan kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman 
(SAFIR2010) johtoryhmä nimesi joulukuussa 2009 suunnitteluryhmän, jonka tehtä-
väksi annettiin laatia ehdotus ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen jatkosta 
vuoden 2010 lopulla päättyvän SAFIR2010-ohjelman jälkeen.

Työryhmän muodostivat puheenjohtajana toiminut toimistopäällikkö Risto Sai-
ranen (Säteilyturvakeskus) ja jäseninä yli-insinööri Jorma Aurela (työ- ja elinkeino-
ministeriö ja Valtion ydinjätehuoltorahasto), neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 
(työ- ja elinkeinoministeriö), ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen (Säteilyturvakeskus), 
teknologia-asiantuntija Hannu Juuso (Tekes), vanhempi tutkija Anneli Leppänen 
(Työterveyslaitos), professori Riitta Kyrki-Rajamäki (Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto), vanhempi erikoistutkija Heikki Purhonen (Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto), professori Rainer Salomaa (Aalto-yliopisto), professori Hannu Hänninen 
(Aalto-yliopisto), advisor Sami Hautakangas (Fortum), senior engineer Ritva Korho-
nen (Fortum), ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen (Fennovoima Oy), henkilöstö-
johtaja Nina Koivula (Fennovoima Oy), tutkimus- ja kehityspäällikkö Liisa Heikin-
heimo (Teollisuuden Voima Oyj), jaospäällikkö Juha Poikolainen (Teollisuuden Voima 
Oyj), teknologiapäällikkö Timo Vanttola (VTT), teknologiapäällikkö Pentti Kauppi-
nen (VTT), SAFIR2010-ohjelman johtaja Eija Karita Puska (VTT) ja TkT Kaisa Simola 
(VTT). Viimeksi mainittu toimi myös ryhmän sihteerinä.

Työryhmän työnä on ollut laatia esitys tulevan kansallisen ydinvoimalaitosten 
turvallisuustutkimusohjelman runkosuunnitelmaksi sekä ehdotus tutkimusohjel-
man organisoinnista. Työryhmä kuuli toimeksiantonsa perusteella myös muita alan 
asiantuntijoita esimerkiksi järjestämällä strategiaseminaarin. Lisäksi joku edellä 
mainituista oli aina läsnä SAFIR201o-ohjelman tukiryhmien kokouksissa, joissa käsi-
teltiin tulevan ohjelman sisältöä.

Erityisesti työryhmä esittää kiitoksensa huhtikuussa 2010 pidetyn strategiase-
minaarin asiantuntijoille sekä SAFIR2010-ohjelman projektien tukiryhmille ja tutki-
joille, jotka antoivat uuden ohjelman suunnitteluun arvokkaan asiantuntemuksensa.

Helsingissä lokakuussa 2010

Työ- ja elinkeinoministeriö
Energiaosasto  
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1 Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnistää vuosille 2011–2014 kansallisen nelivuo-
tisen ydinvoimalaitosten teknistieteellisen turvallisuustutkimusohjelman [1]. Uusi 
ohjelma on jatkoa aikaisemmille julkisille ydinturvallisuustutkimusohjelmille, joista 
on ollut hyviä kokemuksia tietämyksen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Turval-
lisuustutkimusohjelma perustuu voimakkaasti ydinenergialain lukuun 7a ”Asian-
tuntemuksen varmistaminen”. Ohjelma kattaa pääpiirteissään vuonna 2010 päät-
tyvän SAFIR2010-ohjelman aihepiirit [2,3]. Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjäte-
huoltorahaston (VYR) lisäksi muut ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaa-
tiot. SAFIR2010-ohjelman rahoitus on ollut noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Edus-
kunnan vahvistamat periaatepäätökset merkitsevät uudessa ohjelmassa merkittä-
vää VYR-rahoituksen kasvua SAFIR2010-ohjelmaan verrattuna. Uudessa ohjelmassa 
pyritään siihen, että ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden rahoitus jatkuu 
samana tai hieman korkeampana kuin SAFIR2010-ohjelmassa. Tutkimusohjelmasta 
käytetään lyhennettä SAFIR2014.

Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle 
vuoteen 2014 sisältyy useita käytössä olevien ja uusien laitosten lupaprosesseja: 
Loviisa 1 ja 2 laitosyksiköiden automaatio uudistetaan, Olkiluoto 3-laitosyksikölle 
tullaan hakemaan käyttölupaa ja uusille ydinvoimalaitoshankkeille tullaan hake-
maan rakentamislupaa. Myös käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitokselle tullaan 
hakemaan rakentamislupaa. Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen 
turvallisuustutkimukseen. Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tieto-
taitoa sovelletaan luvitusprosesseissa.

Uusien laitoshankkeiden käynnistyminen lisää asiantuntijaresurssien tarvetta. 
Uuden laitosyksikön rakentaminen on lisännyt kansainvälistä kiinnostusta Suo-
messa 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 hakeutu-
vien henkilöiden määrässä. 

Ydinturvallisuustutkimus vaatii suorittajiltaan syvällistä koulutusta ja sitoutu-
mista alueeseensa. Tutkimusohjelma toimii ympäristönä, joka takaa toiminnalle 
pitkäjänteisyyttä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa tutkijoiden keskuu-
dessa tapahtuu sukupolvenvaihdos ja uusi tutkijapolvi on saatava rekrytoiduksi ja 
sitoutetuksi. Nykyisen tutkimusohjelman kansainvälisessä arvioinnissa [4] analy-
soitiin yhdeksi tulosten hyvyyden syyksi se, että Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
(VTT) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat pitkäjänteisesti sitoutuneet 
ydinturvallisuuden tutkimukseen. Tämän tyyppisen toimintatavan jatkuminen eri 
organisaatioissa on nopeatempoisessa nykymaailmassa vaativa haaste. Esimerkiksi 
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yliopistoille tyypillinen jatkokoulutukseen liittyvä henkilöstön suuri vaihtuvuus on 
ristiriidassa tutkimusryhmän pysyvän osaamispääoman kehittämisen kanssa.  

Suunnittelujakson aikana ja sitä seuraavina vuosina nykyisten käytössä olevien 
laitosten rakentamiseen osallistuneet asiantuntijat ovat jäämässä eläkkeelle. Lai-
tosten luvitusprosessit sekä mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä turvallisuus-
tutkimushankkeisiin tarjoavat oivallisen tilaisuuden eri sukupolvien asiantuntijoi-
den työskentelyyn yhteisissä projekteissa ja näin tiedon siirtoon uudelle sukupol-
velle. Tällä myös varmistetaan, että ydinvoimalaitosten käyttökokemukset ovat hyö-
dynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen IAEA:n (International 
Atomic Energy Agency) ja OECD-järjestön NEA:n (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development/ Nuclear Energy Agency) piirissä tehty ydinvoimalaitosten 
käyttökokemusten analysointi on osoittanut, että käyttökokemusten siirron puuttu-
essa samantyyppiset tapahtumat pyrkivät toistumaan ja että käyttökokemustoimin-
nan vaikuttavuutta tulee edelleen parantaa.

Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globalisoitu-
minen ja verkottuminen. Tästä syntyy myös paineita yhdenmukaisten ydinturvallisuus-
vaatimusten ja valvontakäytäntöjen luomiseksi. Parhaillaan on meneillään useita kan-
salliseen säännöstöön sekä kansainvälisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin liittyviä hankkeita.

YVL -ohjeiden rakenneuudistus toteutetaan suunnittelujaksolla. Vuonna 1996 
alkanut IAEA:n säännöstön perusteellinen uudistus on tähdännyt aikaisemman 
minimitason sijaan ydinturvallisuuden kehittämiseen jäsenmaissa. Ydinvoimaa käyt-
tävien EU:n jäsenmaiden ydinturvallisuutta valvovien viranomaisten päälliköt perus-
tivat vuonna 1998 yhteistyöfoorumin nimeltä WENRA (Western European Nuclear 
Regulators’ Association). Sen tarkoitus on vastata kansalaisten ydinturvallisuutta 
koskeviin odotuksiin ja turvata tasavertainen toimintaympäristö ydinenergian käy-
tölle kaikissa Euroopan maissa. 

Työ ja elinkeinoministeriö valitsi uuden tutkimusohjelman hallinto-organisaation 
ja johtajan joulukuussa 2009 julkisen kilpailutuksen perusteella ja nimitti uudelle 
ohjelmalle suunnitteluryhmän ydinturvallisuustyöhön keskeisesti osallistuvien 
organisaatioiden edustajista [1]. Suunnitteluryhmän tehtävänä oli tuottaa tutkimus-
ohjelman runkosuunnitelma ja ehdotus ohjelman organisoinnista. 

Suunnitteluryhmä aloitti aktiivisen työnsä tammikuussa 2010. Suunnitteluryhmä 
on täydentänyt itseään asiantuntijoilla ja suunnittelutyöhön on osallistunut noin 50 
henkeä eri organisaatioista. Suunnitteluryhmä on työn aikana jakautunut kahdek-
saan eri ryhmään, joista muodostetaan SAFIR2014-ohjelman tutkimusalueet. Osana 
suunnittelutyötä järjestettiin VTT:ssa huhtikuussa 2010 SAFIR2014-strategiasemi-
naari, johon osallistui noin 100 henkeä [5]. Seminaarin ryhmätyöt, joita suunnittelu-
ryhmän alaryhmät ovat työstäneet vielä seminaarin jälkeen, ovat olleet tärkeä panos 
uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelman luomisessa. 
Arvokas panos suunnitteluryhmän työlle on ollut myös erillinen TEM:n tilaama 
SAFIR2010-ohjelman kansainvälinen arviointi loppuraportteineen tammi-helmi-
kuussa 2010 [4]. Arviointiryhmän suositukset tulevalle ohjelmalle olivat:
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•	 SAFIR-ohjelman yhteys muuhun Suomessa tehtävään turvallisuustutkimuk-
seen on koordinoitava aikaisempaa kiinteämmin,

•	 tulevassa ohjelmassa olisi systemaattisesti korostettava poikkitieteellistä 
tutkimusta,

•	 ohjelman joustavuutta on lisättävä uusien tutkimusaiheiden käynnistämiseen,
•	 monivuotisten tutkimusprojektien hankehakua tulisi yksinkertaistaa,
•	 tukiryhmäkokouksia on kehitettävä,
•	 hankehakukriteerejä on muokattava, siten että kansainvälisen yhteistyön 

paino kasvaa,
•	 SAFIR2014:n tulee joillakin tutkimusalueilla ottaa kansainvälistä tutkimusta 

johtava rooli
Arviointiryhmän suositukset on otettu huomioon SAFIR2014 runkosuunnitelman 
laadinnassa. Niitä hyödynnetään edelleen tulevassa hankehaussa ja toimintakäsi-
kirjaa uusittaessa. 

Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma SAFIR2014 alkaa 
julkisella hankehaulla syyskuussa 2010. TEM nimittää syksyllä 2010 tutkimusohjel-
man johtoryhmän. Ohjelma käynnistyy vuoden 2011 alusta.

Ohjelman toimintamalli on kolmitasoinen. Ylimmän eli ohjaus- ja suunnitteluta-
son 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 toiminta-
järjestelmän mukaisesti. Ohjelman hallinnoinnista vastaa ohjelman hallintohanke 
ja ohjelman johtaja.

SAFIR2014-tutkimusohjelma on jaettu kahdeksaan tutkimusalueeseen sekä tut-
kimusinfrastruktuurin kehittämisestä vastaavaan ryhmään: 
 1. Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta
 2. Automaatio ja valvomo
 3. Polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi
 4. Termohydrauliikka
 5. Vakavat onnettomuudet
 6. Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus
 7. Rakennustekninen turvallisuus
 8. Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi (PRA)
 9. Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen.
Seuraavassa esitetään ehdotus ohjelman organisoinnista, kuvataan ohjelman toi-
mintaympäristöä ja esitellään SAFIR2014-ohjelman tutkimusalueet ja kuvataan yksi-
tyiskohtaisemmin alueisiin liittyviä tutkimustarpeita. Aihealueet ja tutkimustarpeet 
perustuvat runkosuunnitelman laatimisen ajankohdan tietämykseen. Tutkimusoh-
jelma ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uusien haas-
teiden 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 seik-
kojen merkitystä. Ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden on oltava tieteellisesti 
korkeatasoisia ja niiden tulosten on oltava julkaistavissa ja tuloksien käytettävyys 
ei saa rajoittua vain yhden luvanhaltijan ydinlaitosten luvitukseen.

Ohjelma kattaa vuonna 2010 päättyvän SAFIR2010-ohjelman aihepiirit. SAFIR 
-tutkimusohjelmassa ei ole aikaisemmin tutkittu yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kan-
sallinen keskustelu ydinvoiman lisärakentamisen tarpeesta ja ydinvoimalaitosten 
suunnittelu uusille sijoituspaikoille on nostanut esiin tarpeen myös yhteiskuntatie-
teelliselle tutkimukselle. Tämän johdosta runkosuunnitelmaan on lisätty mahdolli-
suus sellaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen, joka täyttää ydinenergialain luvun 
7a vaatimukset. Aikaisemmin yhteiskuntatieteellisiä selvityksiä on tehty kansalli-
sessa ydinjätehuollon tutkimusohjelmassa KYT2010. Mahdollinen SAFIR-ohjelmassa 
tehtävä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on koordinoitava KYT-ohjelmassa tehtävän 
vastaavan tutkimuksen kanssa.  

Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut ydin-
energia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät hankkeiden rahoituk-
sen osalta itsenäiset päätöksensä. SAFIR2010-ohjelman rahoitus on ollut noin 7 mil-
joonaa euroa vuodessa. Myönteinen periaatepäätös merkitsee uuden ohjelman VYR-
rahoituksen merkittävää kasvua SAFIR2010-ohjelmaan verrattuna. Uudessa ohjel-
massa pyritään siihen, että ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden rahoitus 
jatkuu samana tai hieman korkeampana kuin SAFIR2010-ohjelmassa.

Ydinenergialain vaatimuksista johdettu tehtävä tutkimusohjelmalle on seuraava:

SAFIR2014-tutkimusohjelman tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kokeellista tut-
kimusvalmiutta sekä suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuuden arviointi-
menetelmiä ja ydinturvallisuusasiantuntemusta siten, että uusien turvallisuuteen 
vaikuttavien seikkojen ilmetessä niiden merkitys voidaan arvioida viivytyksettä. 

Tutkimusohjelman avulla luodaan yhteistoimintaa ja verkottumista niin, että Suo-
men ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus saavuttaa seuraavan tason:
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SAFIR2014-tutkimusyhteisö on kansainvälisesti arvostettu ja vahvasti verkottu-
nut osaamiskeskittymä, jolla on kattavaa asiantuntemusta sekä laitteistoja ja 
menetelmiä kansainvälisesti korkeatasoisen, suomalaisten ydinvoimalaitosten 
kannalta merkittävän ydinturvallisuustutkimuksen tekemiseksi. 

2.2 Ohjelman käynnistys 

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti uuden tutkimusohjelman valmistelun syys-
kuussa 2009 kuulutuksella kilpailusta, jossa haettiin organisaatiota vastaamaan 
uuden tutkimusohjelman hallintohankkeesta ja ohjelman johtajaa. TEM valitsi 
uuden ohjelman hallinto-organisaation ja johtajan joulukuussa 2009 (TEM päätös 
1784/811/2009). 

Joulukuussa 2009 TEM nimitti uuden ohjelman suunnitteluryhmän ydinturvalli-
suustyöhön keskeisesti osallistuvien organisaatioiden edustajista [1]. Suunnittelu-
ryhmän tehtävänä oli tuottaa uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelma ja ehdo-
tus ohjelman organisoinnista. Tarvittaessa suunnitteluryhmällä oli lupa täydentää 
itseään joko pysyvillä tai tilapäisillä asiantuntijoilla. 

Suunnitteluryhmä aloitti aktiivisen työnsä tammikuussa 2010. Suunnitteluryhmä 
on täydentänyt itseään asiantuntijoilla ja suunnittelutyöhön on osallistunut noin 50 
henkeä eri organisaatioista. Suunnitteluryhmä on työn aikana jakautunut kahdek-
saan eri ryhmään, joista muodostetaan SAFIR2014-ohjelman tutkimusalueet. Osana 
suunnittelutyötä järjestettiin VTT:ssa huhtikuussa 2010 SAFIR2014-strategiasemi-
naari, johon osallistui noin 100 henkeä [5]. Seminaarin ryhmätyöt, joita suunnittelu-
ryhmän alaryhmät ovat työstäneet vielä seminaarin jälkeen, ovat olleet tärkeä panos 
uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelman luomisessa. 

Uusi tutkimusohjelman on nelivuotinen ja se käynnistetään vuoden 2011 alusta. 
TEM nimittää syksyllä 2010 uuden tutkimusohjelman johtoryhmän ja julkaisee han-
kekuulutuksen vuoden 2011 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 toimin-
tajärjestelmän mukaisesti. Ohjelman hallinnoinnista vastaa julkisen kilpailutuksen 
perusteella valittu hallinnointiyksikkö ja ohjelman johtaja.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimeää ohjelmalle ydinturvallisuustyöhön kes-
keisesti osallistuvien organisaatioiden edustajista koostuvan johtoryhmän, joka 
edelleen nimeää tutkimusalueille tukiryhmät sekä näiden puheenjohtajat ja 
jäsenet.
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Tutkimusohjelma jaetaan tutkimusaiheittain kahdeksaan tukiryhmään, jotka ovat:
 1. ihminen, organisaatio ja yhteiskunta, 
 2. automaatio ja valvomo, 
 3. polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi, 
 4. termohydrauliikka, 
 5. vakavat onnettomuudet, 
 6. reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus, 
 7. rakennustekninen turvallisuus ja 
 8. todennäköisyyspohjainen riskianalyysi

Nämä tukiryhmät ohjaavat oman alueensa tutkimusta. Lisäksi tutkimusinfrastruk-
tuurin kehittämiselle perustetaan oma tukiryhmä (n:o 9).

Tutkimus toteutetaan projekteissa, joita johtaa projektipäällikkö. Tutkimuspro-
jektien aiheet voivat liittyä yhteen tai useampaan tutkimusalueeseen. Poikkitieteel-
liset projektit sijoitetaan hallinnollisesti johonkin edellä mainituista tukiryhmistä. 
Poikkitieteellisille projekteille perustetaan tieteellistä ohjausta varten ad hoc -ryh-
mät, joissa on asiantuntemusta eri tutkimusalueilta. Myös muille projekteille voi-
daan tarpeen mukaan perustaa projektipäällikön apuna toimivia ad hoc –ryhmiä.

Ohjelmassa noudatettavat hallintokäytännöt kuvataan yksityiskohtaisesti myö-
hemmin laadittavassa toimintakäsikirjassa.

Kuva 2.1 Tutkimusohjelman organisointi ja laadunhallinta

Projektit

Tukiryhmät ja 
ad hoc -ryhmät 

Johtoryhmä

Projektit

Tukiryhmät ja 
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mukaisesti
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2.3.1 Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtaja on Säteilyturvakeskuksesta ja sihteerinä toimii tutki-
musohjelman johtaja. Johtoryhmässä ovat edustettuina Säteilyturvakeskus, tällä 
alueella toimivat suomalaiset voimayhtiöt, tutkimuslaitokset ja yliopistot sekä TEM 
ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes). TEM:n edustaja toimii 
myös VYR:n yhdyshenkilönä. Johtoryhmä voi täydentää itseään pysyvästi tai ajoit-
tain asiantuntijoilla. Johtoryhmän toimikausi päättyy 31.3.2015. Johtoryhmän osallis-
tujaorganisaatiot 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 pää-
tökset. Johtoryhmä tekee TEM:lle esityksen seuraavan vuoden VYR-rahoitteisesta 
hankekokonaisuudesta vuosittaisessa hankekuulutuksessa ilmoitettuun määräai-
kaan mennessä. Johtoryhmä hyväksyy ohjelman vuosisuunnitelman ja vuosiraportin.

Johtoryhmä esittää TEM:lle mahdolliset suositukset osa-alueiden painottamisesta 
hankehakujen yhteydessä.

Johtoryhmän päätökset dokumentoidaan johtoryhmän pöytäkirjoihin, jotka jae-
taan SAFIR2014-tutkimusorganisaatiossa mukana oleville sekä erillisellä jakelulla 
myös muille sidosryhmille.

2.3.2 Tukiryhmät

Tukiryhmät vastaavat oman alueensa kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuus-
tutkimuksen 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 tehtävänä on seurata tutkimuksen edistymistä, tutkimuk-
sessa saavutettuja tuloksia ja tarvittaessa ottaa kantaa mahdolliseen tutkimuksen 
uudelleensuuntaukseen ja poikkeamiin. Tukiryhmän on valvottava, että tutkimus-
projektissa saavutetut tulokset ja kustannukset vastaavat rahoituspäätöstä. Tuki-
ryhmä hyväksyy tutkimushankkeen sisäiset osatehtävien painotuksen muutokset ja 
niihin liittyvät rahoitusmuutokset. Tukiryhmät käsittelevät myös tutkimushankkei-
den liitäntöjä muuhun alueen kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Tukiryhmien tehtävänä on tarpeen vaatiessa tehdä aloitteita tai esityksiä johto-
ryhmän käsiteltäväksi. Voimayhtiöiden ja Säteilyturvakeskuksen edustajat voivat 
tukiryhmän kokouksissa informoida tutkimusorganisaatioita voimalaitosten ajan-
kohtaisista ja tulevista tutkimustarpeista.

Tukiryhmien päätökset dokumentoidaan kokouspöytäkirjoissa, jotka jaetaan 
tuki- ja ad hoc-ryhmille, asianomaisille projektipäälliköille ja tiedoksi johtoryhmälle 
sekä tarvittaessa muille tahoille.
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2.3.3 Ad hoc-ryhmät

Poikkitieteelliselle projektille perustetaan ad hoc-ryhmä, jonka puheenjohtajana toi-
mii sen alueen tukiryhmän jäsen, jolle hanke on sijoitettu. Ad hoc -ryhmä voi olla 
myös useamman projektin ja tukiryhmän väliseen tiedonvaihtoon keskittyvä ryhmä. 
Ad hoc-ryhmään valitaan asiantuntijoita kaikkien hankkeeseen liittyvien tukiryh-
mien 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 kysy-
myksissä, kuten esimerkiksi päätettäessä koejärjestelyistä. 

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 hallin-
nosta, valitaan tarjouskilpailun perusteella. Ohjelman johtajan ja hallintohankkeen 
tehtävät määritellään yksityiskohtaisesti erillisessä vuosittaisessa tilauksessa ja sen 
liitteenä olevassa tarjouksessa VYR:lle/TEM:lle.

Ohjelman johtaja ja hallintohanke valmistelevat ohjelman johtoryhmän kokouk-
set ja panevat toimeen sen päätökset, ylläpitävät tutkimusohjelman yhteistä esite-
aineistoa ja verkkosivuja ja hoitavat ohjelmatasolla yhteydenpidon kansainvälisiin 
yhteishankkeisiin. Ohjelman johtaja ja hallintohanke valmistelevat tukiryhmissä 
käsiteltävät asiat yhdessä hankkeiden projektipäälliköiden kanssa ja hoitavat hank-
keiden keskinäistä koordinointia.

Ohjelman johtaja ja hallintohanke koostavat ohjelman vuosisuunnitelman ja 
vuosiraportin, edistymisraportit ja muun vaadittavan ohjelman yhteisraportoinnin 
mukaan lukien VYR-laskutuksen perustaksi tarvittavan kustannusseurannan. Ohjel-
man hallinto organisoi ministeriön ja johtoryhmän ohjeistuksen mukaisesti vuosit-
taisen VYR-hankehaun mukaisen hankkeiden valinnan.

Ohjelman hallinto järjestää johtoryhmän päätösten mukaisesti puoliväli ja -loppu-
seminaarit sekä mahdolliset muut vastaavat ohjelman yhteiset tilaisuudet.

Ohjelman johtaja ja hallintohanke avustavat ministeriötä muissa ohjelmaan liit-
tyvissä 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 hank-
keen toteuttamisesta projektisuunnitelman ja kustannusbudjetin sekä näihin 
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mahdollisesti liittyvien tukiryhmän päätösten mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa 
hankkeen asiasisällöstä (substanssista), tekee tutkimustyötä yhdellä tai useammalla 
hankkeen osa-alueella ja hoitaa yhteydenpidon omaan tutkimusryhmään, tukiryh-
mään, muihin liittyviin hankkeisiin ja ohjelman johtoon sekä vastaa näihin liitty-
vistä raportointivelvoitteista.

2.4 Hanketyypit ja hankehakumenettely

Ohjelmaan esitettävät tutkimushankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Han-
ketyypit voidaan jakaa soveltaviin tai perusosaamista ylläpitäviin ja kehittäviin 
hankkeisiin. Soveltavat hankkeet voivat olla luonteeltaan joko tieteellisiä ilmiöitä 
selittäviä, pilot-mittakaavassa toteutettavia kehityshankkeita, tai hankkeita, joissa 
tutkimustulokset yhdistetään todellisiin käyttöolosuhteisiin. Perusosaamista yllä-
pitävä hanke varmistaa, että välttämättömäksi katsottu osaaminen tai tutkimus-
laitteisto on jatkuvasti käytettävissä Suomessa. Perusosaamista kehittävät hank-
keet voivat kohdistua tutkimusvalmiuksien suunnitteluun ja varustamiseen. Perus-
osaamista kehittävänä hankkeena voidaan hyväksyä myös väitöskirjaan tähtäävä 
jatko-opintohanke. 

Riippumatta hanketyypistä tai kestosta hanke toteutetaan projektina, jolle on 
asetettu selkeät tavoitteet ja tehtävät. Projektien tulee olla haasteellisia ja kansain-
välisesti korkeatasoisia. Projektisuunnitelmista tulee ilmetä tutkimuksen uutuus-
arvo. Hankkeiden tulee vahvistaa suomalaista osaamista sekä edistää alan toimi-
joiden kansallista ja kansainvälistä verkottumista sekä konkreettista yhteistyötä. 
Hyviä käytäntöjä pyritään löytämään pääasiassa ydinturvallisuustutkimuksen pii-
ristä, 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 tulee esittää vuosittaisen hanke-
hakukuulutuksen mukainen päivitetty projektisuunnitelma. 

Osa vuosittain jaettavasta VYR-rahoituksesta varataan yksivuotisille hankkeille. 
Näiden hankkeiden tarkoituksena on lisätä tutkimusohjelman joustavuutta uusien 
turvallisuuskysymysten suhteen. Näillä hankkeilla on oltava merkittävää uutuusar-
voa. Hankkeiden projektisuunnitelmassa on määritettävä selkeät, mitattavissa ole-
vat, yhden vuoden aikana saavutettavissa olevat tavoitteet. Tutkimusohjelman jous-
tavuuden lisääminen oli yksi SAFIR2010 -ohjelman kansainvälisen arvioinnin suosi-
tuksista tulevalle tutkimusohjelmalle.     

Projektiesitysten valintaperusteina VYR:lle esitettävään hankekokonaisuuteen 
käytetään hankkeiden kykyä kehittää alan asiantuntemusta, menetelmiä ja kokeel-
lista toimintaa sekä verkottumista. Erityisesti kiinnitetään huomiota ydinenergia-
lain 7a luvun vaatimuksen toteutumiseen: varmistaa se, että viranomaisen käytet-
tävissä on tarvittaessa viiveettä riittävästi asiantuntemusta ja menetelmiä uusien 
turvallisuuteen liittyvien seikkojen ilmetessä arvioida niiden turvallisuusmerkitys.  
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Tutkimusohjelman tukiryhmät arvioivat hanke-esitykset edellä mainittuja kri-
teereitä vasten. 

Tutkimusohjelman johtoryhmä tekee vuosittain TEM:lle esityksen VYR-rahoitet-
tavasta tutkimushankekokonaisuudesta. Useampivuotisten hankkeiden osalta esi-
tettävä rahoitusosuus kyseiselle vuodelle voi poiketa ensimmäisenä rahoitusvuonna 
esitetystä suunnitelmasta. Syynä muutoksiin ovat mahdolliset johtoryhmän päättä-
mät painotuksen muutokset tutkimusohjelman sisällä, mahdolliset uudet johtoryh-
män tärkeiksi arvioimat hankkeet eri tutkimusalueilla, hankkeen aiempina vuosina 
saavuttamat tulokset ja hankkeen menestys vuosittaisessa tukiryhmien suoritta-
massa hankehakuun liittyvässä arvioinnissa. Johtoryhmä voi myös esittää perustel-
lusta syystä useampivuotisen hankkeen rahoituksen keskeyttämisestä.

Hankkeiden valintaprosessi kuvataan yksityiskohtaisemmin tutkimusohjelman 
toimintakäsikirjassa.

Johtoryhmän käsittelyn aikana rahoittajilla on mahdollisuus sopia keskenään 
sekä tarvittaessa hanke-esitysten tekijöiden kanssa esimerkiksi hankkeen rahoi-
tuksen tai laajuuden muuttamisesta alkuperäiseen hakemukseen nähden.  Tutki-
musohjelmaan voidaan esittää myös hankkeita, joihin ei anota VYR-rahoitusta. Joh-
toryhmä päättää tällaisten hankkeiden mukaanotosta ohjelmaan. Kriteerinä kaikille 
tutkimusohjelman hankkeille on sopivuus tutkimusohjelman runkosuunnitelmaan.  

Niistä hankkeista, joille haetaan rahoitusta VYR:lta, TEM 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 
osa-alueelle tavoitellaan useampaa kuin yhtä hanketta. Projektien kokoon vaikut-
taa merkittävästi myös hankkeelle saatu muu rahoitus. Projektin tulee muodostua 
yhtenäiseen tavoitteeseen tähtäävistä osatehtävistä.

Tutkimuslaitokset ja teknologista tutkimusta tekevät organisaatiot voivat saada 
VYR-rahoitusta maksimissaan 67 % projektin kokonaiskustannuksista sekä yliopis-
tot ja korkeakoulut maksimissaan 100 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. 
Ohjelmassa VYR-rahoitusta voivat saada yritykset, jotka ovat uskottavasti sitoutu-
neita tutkimusalueeseen. Näihin sovelletaan em. rahoituskaton lisäksi EU:n val-
tiontukisäännöstön de minimis-sääntöä. Tutkimusohjelmaa ei ole tarkoitus notifi-
oida EU: n komissiolle, mutta on mahdollista, että notifiointia harkitaan tarvittaessa.

2.5 Tutkimusohjelman vaikuttavuus ja mittarit

Tutkimusohjelmaa voidaan arvioida neljästä näkökulmasta: vaikuttavuus, resurssit 
ja uusiutuminen, prosessit ja rakenteet sekä talous.

Tutkimusohjelman vaikuttavuutta mitataan ensisijaisesti sillä, miten ohjelma on 
onnistunut perustehtävässään. Toisin sanoen ohjelman avulla on pystytty kehittä-
mään ja ylläpitämään Suomessa käytössä olevien ja Suomeen rakennettavien ydinvoi-
malaitosten turvallisuuden arviointimenetelmiä ja ydinturvallisuusasiantuntemusta 
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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. Tut-
kimusohjelmasta suoritettavat ulkopuoliset kotimaiset ja kansainväliset arvioin-
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. 

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 tutkimusoh-
jelman kansainvälistä vaikuttavuutta. Hyviä mittareita hankkeen kansainväliselle 
vaikuttavuudelle ovat kansainvälisen rahoituksen osuus hankkeen kokonaisvolyy-
mistä ja kansainvälisissä hankkeissa tehty tutkimustyö sekä tutkimushankkeen toi-
miminen osana laajempaa kansainvälistä tutkimusohjelmaa.

Tutkimusohjelma sisältää jo perustehtävänsä vuoksi erilaisia hankkeita, mikä on 
otettava huomioon sovellettaessa erilaisia mittareita ja arviointimenetelmiä tutki-
musohjelman 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 tutkimuksesta vastaavan suorittajan omaisuutta, ellei muuta 
sovita.

Tutkimustulosten julkistamisesta päätetään rahoituspäätöksessä nimetyn yhdys-
henkilön ja suorittajan kesken. Pääsääntö on, että tutkimustulosten on oltava jul-
kaistavissa (ydinenergialaki 53 d §). Tutkimusohjelman julkaisut kootaan vuosittain 
toimitettaviksi sopivalla välineellä tutkimusohjelman johtoryhmässä mukana ole-
vien tahojen sisäiseen käyttöön.

Mikäli hankkeen nimenomaisena kohteena on uuden tietokoneohjelman kehittä-
minen kokonaan tai pääosin VYR:n rahoituksella, viranomaiset ja muut tutkimusoh-
jelmaan osallistuvat tahot saavat erikseen täsmennettävin ehdoin määritellyn oike-
uden käyttää tietokoneohjelmaa. Ohjelmiston käytön veloitusperusteista sovitaan 
tapauskohtaisesti.
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Tutkimuksen suorittaja (hankehakemuksessa mainittu päävastuullinen organi-
saatio) vastaa tutkimuksen suorituksesta ja raportoinnista tilaajan (VYR tai muu 
organisaatio) ja tutkimuksen suorittajan välisen sopimuksen mukaisesti. Tutkimuk-
sen suorittajan puolella vastuuhenkilönä on hankkeen projektipäällikkö. Tutkimuk-
sen suorittajaorganisaatio on vastuussa tutkimustulosten asianmukaisesta taltioin-
nista tutkimusohjelman toimintakäsikirjan mukaisesti. Tilauksiin liitetyt rahoitus-
ehdot 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.

Kaikissa VYR:n rahoittamissa hankkeissa on suomalaisille osallistujille pyrittävä 
antamaan mahdollisimman avoin pääsy syntyviin tutkimustuloksiin.

2.7 Koulutus ja tiedonvaihto

Tutkimusohjelmalla on merkittävä rooli uuden asiantuntijapolven koulutuksessa 
ja tiedonsiirrossa. Koulutus tapahtuu esimerkiksi osallistumalla tutkimusohjel-
man hankkeissa vanhempien asiantuntijoiden opastuksella tehtävään tutkimustyö-
hön. Tutkimustyön tulokset raportoidaan tältä osin opinnäytetöinä yliopistoille ja 
korkeakouluille.

Korkeatasoinen tutkimustyö, tiivis kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusohjel-
missa syntyneet yhteydet eri tieteen- ja tekniikanalojen välille edistävät myös varttu-
neempien tutkijoiden ja asiantuntijoiden osaamisen syventämistä ja laajentamista.

Tutkijoiden asiantuntemuksen syvällinen kehittyminen edellyttää pätevöitymistä 
jatko-opinnoin, mikä sisältää monivuotisen tutkimuksen tuloksena syntyvän opin-
näytetyön, väitöskirjan. SAFIR2010-tutkimusohjelman projekteissa on tehty joitakin 
väitöskirjoja, mutta ohjelmaan ei tähän mennessä ole sisällytetty ensisijassa väitös-
kirjan laadintaan tähtääviä hankkeita. Tämä vaatii uudentyyppistä projektia, jonka 
hakukriteerit painottuvat eri tavalla kuin luvussa 2.4 kuvatuille soveltaville hank-
keille. Ohjelman hankehakua kehitetään siten, että väitöskirjan laadintaan tähtää-
vät hankkeet tulevat mahdolliseksi. Tohtorikoulutuksella on mahdollista kasvattaa 
myös ohjelman tieteellistä tasoa, julkaisumäärää ja pitkäjänteisyyttä. 

Johto- ja tukiryhmätyöskentelyllä on ohjelman hallinnollisten velvoitteiden hoi-
don ohella tärkeä tiedonvaihtorooli sekä välitettäessä tutkimuksessa saatua tietoa 
loppukäyttäjäorganisaatioille että viestittäessä loppukäyttäjäorganisaatioiden tutki-
mustarpeista tutkijoille. Ohjelman järjestämät seminaarit toimivat tehokkaina tie-
donvaihtokanavina. Niihin toivotaan sisällytettävän myös tutkimuksen loppukäyttä-
jien puheenvuoroja tutkimustarpeista.

VYR-rahoitteisen turvallisuustutkimuksen rooli on ydinenergialaissa selkeästi 
rajattu koskemaan nykyisiä ydinlaitoksia. Tutkimusohjelmassa pyritään kuitenkin 
edistämään tiedonvaihtoa sekä seuraavan sukupolven ydinreaktorien kehittämiseen 
liittyvään tutkimukseen että muuhun tähän tutkimusohjelmaan kuulumattomaan, 
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mutta joiltakin osin kytkentöjä omaavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi 
KYT2014-tutkimusohjelmaan.

2.8 Yhteydet muuhun Suomessa tehtävään 
ydinenergia-alan tutkimukseen

Suomessa ydinenergiatutkimus on jakautunut useaan eri organisaatioon. Valta-
osa julkisrahoitteisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta toteutetaan Valtion tek-
nillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT). Muita tärkeitä tutkimuslaitoksia ovat Aalto-
yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Geologian tutkimuskeskus 
(GTK), Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Jyväskylän yli-
opistot. Näiden lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK) sekä Fortum Oyj, Teollisuuden 
Voima Oyj ja Posiva Oy ovat rahoittaneet omaa tutkimusta sekä erilaisia muualla 
kuin Suomessa tehtäviä tutkimushankkeita. 

Ydinenergiatutkimuksen kokonaislaajuus Suomessa oli vuonna 2007 noin 47 mil-
joonaan euroa. Tutkimuksen rahoituksen jakautuminen on esitetty kuvassa 2.2. 

Kuva 2.2 Ydinenergia-alan tutkimuksen rahoituksen jakautuminen Suomessa 
vuonna 2007

Muut 4 %

Voimayhtiöt
70 %

Tutkimus-
rahastot
(VYR)
8 %

VTT 11 %

Tekes 3 %
EU 4 % Reaktori- 

turvallisuus
28,4 %

Muut 0,4 %

Fuusio
10 %

Ydinjätehuolto 
61,2 %

SAFIR2010
14 %

KYT2010 3 %

Ydinenergiatutkimukseen sijoitettiin vuonna 2007 noin 
47 miljoonaa euroa. Voimayhtiöt vastaavat suoraan
toteuttamistaan ja tilaamistaan tutkimuksista aiheutuvista
kustannuksista. Lisäksi kansallisten reaktoriturvallisuuden
ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmien rahoitukseen
kerätään voimayhtiöiltä varoja tutkimusrahastoihin (VYR).

Ydinenergiatutkimuksen rahoituksen jakautuminen
eri osa-alueille. Tutkimusrahoituksen kokonais-
summa oli 47 miljoonaa euroa vuonna 2007.
Osuuteen ’’muut’’ sisältyvät ympäristövaikutukset
ja säteilysuojelu.

Lähde: VTT

Tutkimusrahoituksesta yli puolet kohdistui ydinjätehuollon tutkimukseen. Pää-
osa siitä oli Posiva Oy:n omistajayhtiöiden rahoittamaa tutkimusta, joka kohdis-
tuu ydinjätteen turvallisen loppusijoitukseen. Merkittävässä roolissa tässä on Olki-
luodossa sijaitseva ONKALO-tutkimustila. Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusoh-
jelma KYT2010 (2006–2010) toteuttaa edellisen vaiheen teknisluonnontieteellisiä 
hankkeita, joilla vahvistetaan ydinjätealan kansallista osaamispohjaa. Tavoitteena 



	 	 2222	 	 	 23

on kehittää ja ylläpitää perusvalmiuksia, joita Suomessa tarvitaan ydinjätehuollon 
suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Tutkimukset on jaettu stra-
tegisiin selvityksiin ja käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen pitkäai-
kaisturvallisuutta varmistaviin hankkeisiin. KYT2010 ohjelman tutkimushankkei-
den toteutukseen osallistuvat VTT, GTK sekä useat yliopistot.

Reaktoriturvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR2010 oli volyymiltään noin puolet 
kartoitetusta reaktoriturvallisuuden tutkimuksesta Suomessa. Muu reaktoriturval-
lisuuden tutkimus koostuu voimayhtiöiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen oma- 
tai yhteisrahoitteisesta tutkimuksesta. Fortumin oma tutkimus on keskittynyt Lovii-
san VVER-440 tyyppisten laitosten kysymyksiin esimerkiksi materiaalien ikäänty-
miseen, termohydrauliikkaan, ydinpolttoaineeseen sekä reaktoritekniikkaan ja lai-
tostekniikkaan. TVO:n oma tutkimustoiminta keskittyi mm. polttoaineeseen ja Olki-
luoto 1 ja 2 laitosyksiköiden erityiskysymyksiin. VTT on tehnyt SAFIR2010-ohjelman 
ulkopuolella reaktoriturvallisuustutkimusta erityisesti Euratomin hankkeissa. Muu 
VTT:n omarahoitteinen tutkimustoiminta pitää sisällään uuden sukupolven reakto-
rien (GenIV) tutkimusta sekä sellaista VTT:n omien valmiuksien kehittämistä, joka 
aiheeltaan ei sovellu kansallisiin tutkimusohjelmiin. 

Suomen Akatemian tutkimusohjelmaan ”Kestävä Energia (SusEn, 2008–2011)” 
sisältyy hanke ”Kriittinen analyysi uuden sukupolven reaktoreista (NETNUC)”, jonka 
toteutuksesta vastaa tutkimuskonsortio, johon kuuluvat Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto (LUT), teknillinen korkeakoulu (TKK) sekä VTT. NETNUC projektin tavoit-
teena on varmistaa kolme pääväittämää: 
1. Uuden sukupolven ydinreaktorien erityispiirteet tunnetaan luotettavasti nii-

den systemaattisten turvallisuuskriteerien luomiseksi (Turvallisuus). 
2. Kehittyneillä reaktoreilla polttoaineen käyttötehokkuus paranee ja niiden 

ydinjätemäärä vähenee (Polttoainevarat). 
3. Uusien reaktorityyppien sähköinen hyötysuhde paranee ja niillä voidaan kil-

pailukykyisesti tuottaa myös prosessilämpöä ja synteettisiä polttoaineita 
(Tehokkuus). 

Fuusioenergian tutkimusyhteistyön (2007–2011) keskeisenä päämääränä on kehit-
tää ITER-koereaktorille suomalaista teollisuutta kiinnostavaa teknologiaa ja osallis-
tua fokusoidusti ITERin rakentamisen rinnalla toteutettavaan EU:n fuusiotutkimuk-
seen. FUSION teknologiaohjelman tutkimusalueet ovat: 
1. Fuusioplasmatutkimus, 
2. Plasma-seinämävuorovaikutukset, 
3. Fuusioreaktorien materiaalitutkimus, 
4. Suprajohtavien lankojen kehitys,
5. Kauko-ohjatut huoltojärjestelmät ja 
6. Systeemitutkimukset. 
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Suomalaisen fuusioenergiatutkimuksen painopisteet arvioidaan EU:n fuusiotutki-
musohjelman painopisteiden mukaan, jolloin hyöty suomalaisten yritysten toimi-
tuksille ja osaamisen kehittymiselle on myös parhain.

2.9 Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen ja välttämätön osa ydinturvallisuuden tut-
kimusta. Huomattava osa ydinenergia-alan tutkimustoiminnasta on kansainvä-
listä pääosin OECD NEA:n puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jossa useat osallistu-
jamaat rahoittavat suuria pitkäkestoisia jopa useiden kymmenien miljoonien euro-
jen laajuisia koeohjelmia. Suomi on tällä hetkellä mukana 16 OECD NEA:n koe- ja 
tiedonvaihtoprojektissa. 

Kansainvälisten hankkeiden runsaudesta johtuen tutkimusohjelmalla on tärkeä 
rooli päätettäessä, missä hankkeissa voidaan olla mukana siten, että ne hyödyttävät 
kotimaista ydinturvallisuustutkimusta mahdollisimman tehokkaasti.

Kokeellisten tutkimusohjelmien tyypilliset osallistumismaksut ovat 10 000–
30 000 € vuodessa. Osallistumismaksut maksaa joko suoraan TEM, tutkimusoh-
jelman VYR-rahoitus tai suomalaisten voimayhtiöiden ja Tekesin muodostamat 
yhteenliittymät.

Tutkimusohjelma on tärkeä kanava välitettäessä näiden kansainvälisten hank-
keiden tuloksia kotimaisille osapuolille. Kansainvälisistä koeohjelmista saatava 
hyöty moninkertaistuu, jos hankkeeseen voidaan osallistua Suomessa tehtävin 
kokein tai Suomessa osallistutaan muualla tehtävien kokeiden suunnitteluun ja 
tulkintaan. 

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 North-
net-verkoston (Nordic Thermal-Hydraulic Network) puitteissa. EU:n tutkimusprojek-
teissa suomalaisilla on pysynyt vakaa osanotto ja tulevassa Euratom fission 8. puite-
ohjelmassa pyritään samaan. 

Euratom-ohjelman Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE TP) tek-
nologiayhteisön tavoitteena on säilyttää Euroopassa fissioenergiateknologia kilpai-
lukykyisenä vaihtoehtona samaan aikaan kun Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform (IGD TP) kehittää pitkäaikaisia jätehuollon 
ratkaisuja. SNE TP toteuttaa tutkimuksen keinoin eurooppalaisen energiapolitiikan 
ydinenergiatekniikalle asettamia haasteita.
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Kuva 2.3 Euratom Sustainable Nuclear Energy Technology Platform tavoit-
teet ja toiminta

SNE TP tavoitteet ja toiminta rakentuvat kolmen pilarin, 
•	 toisen ja kolmannen sukupolven kevytvesireaktorien (LWR GenII/III), 
•	 uuden sukupolven reaktorien (GenIV) ja 
•	 prosessilämmön sekä vedyn yhteistuotannon varaan. 
Näiden lisäksi on tunnistettu kolme merkittävää poikittaista aihealuetta: materiaali- 
ja polttoainekehitys, simulointi ja koetekniikan hyödyntäminen ja kehitys sekä tut-
kimus- ja kehityshankkeiden infrastruktuuri. 

SAFIR2014 ohjelman kannalta tärkein on perusteilla oleva GenII/III työryhmä. 
Työryhmän tavoitteena on tukea laitosten eliniän pidentämistä ja uusien laitosten 
rakentamisprojekteja sekä lisensiointiprosesseja, lisäksi tuetaan uusien valmistus-
tekniikoiden kehittämistä. Työryhmän alueella toimii myös kaksi laajaa Euratomin 
verkostoa: Nuclear Plant Life Prediction (NULIFE) sekä Severe Accident Research 
NETwork of Excellence (SARNET). GenII/III työryhmän kautta on mahdollista lisätä 
ja tehostaa SAFIR2014 ohjelman eurooppalaista tutkimusyhteistyötä sekä luoda 
linkkejä kansainvälisiin ohjelmiin.

Uuden tyyppisten reaktorien tutkimuksessa kotimaisen NETNUC-projektin ja 
SNE TP-teknologiayhteisön tavoitteet ovat varsin samansuuntaiset. Aktiivinen osal-
listuminen teknologiayhteisön toimintaan tehostaa verkostoitumista eurooppalais-
ten toimijoiden kanssa.

Tutkimusohjelma kannustaa pyrkimään sellaisiin hankkeisiin, jotka 
edistävät konkreettista kansainvälistä yhteistyötä erityisesti eri maiden 
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ydinturvallisuusviranomaisten kanssa. Tältä osin kansainvälinen yhteistyö on paitsi 
rahoitusta tiettyyn hankkeeseen ja sen ohjausryhmissä toimimista myös entistä 
parempaa molemminpuolista tiedonvaihtoa. Kuvassa 2.4 on esitetty SAFIR2014-tut-
kimusohjelman kotimainen ja kansainvälinen toimintaverkko. 

Kuva 2.4 SAFIR2014-toimintaverkko
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3 Tutkimus

3.1 SAFIR2014 toimintaympäristö, haasteet ja 
tarpeet

Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle vuo-
teen 2014 sisältyvät käytössä olevien laitosten ja uuden rakenteilla olevan laitoksen 
lupaprosessit tai lupaehtoihin liittyvät turvallisuuden kokonaisarvioinnit: 
•	 Olkiluoto 3 -laitosyksikölle tullaan hakemaan käyttölupaa
•	 Olkiluoto 4 -laitosyksikölle tullaan hakemaan rakentamislupaa
•	 Fennovoima 1- laitosyksikölle tullaan hakemaan rakentamislupaa

Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen turvallisuustutkimukseen. 
Kuvassa 3.1 esitetään Suomessa käytössä olevien tai rakennettavien ydinlaitosten 
käyttölupien hakemisen tai uusimisen ajankohdat.

Kuva 3.1 Ydinlaitosten lupaprosessit 2008–2018

Lo2 RPV Lo1 RPV
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rakentamislupa
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FIR käyttölupa

Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tietotaitoa voidaan soveltaa 
käytännössä luvitusprosesseissa. Uusien laitoshankkeiden käynnistyminen lisää 
asiantuntijaresurssien tarvetta. Uuden laitosyksikön rakentaminen on lisännyt 
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kansainvälistä kiinnostusta Suomessa tehtävää ydinturvallisuustyötä ja -tutkimusta 
kohtaan. Uuden laitoksen rakentaminen on myös lisännyt alan kiinnostavuutta työn-
antajana, 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 henki-
löitä turvallisuustutkimushankkeisiin tarjoavat oivallisen tilaisuuden eri sukupol-
vien asiantuntijoiden työskentelyyn yhteisissä projekteissa ja näin tiedon siirtoon 
uudelle sukupolvelle. Tällä myös varmistetaan, että ydinvoimalaitosten käyttöko-
kemukset ovat hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen 
IAEA:n ja OECD NEA:n piirissä tehty ydinvoimalaitosten käyttökokemusten ana-
lysointi on osoittanut, että käyttökokemusten siirron puuttuessa samantyyppiset 
tapahtumat pyrkivät toistumaan, joten käyttökokemustoiminnan vaikuttavuutta 
tulee edelleen parantaa.  

Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globali-
soituminen ja verkottuminen. Tästä syntyy myös paineita yhdenmukaisten ydintur-
vallisuusvaatimusten ja valvontakäytäntöjen luomiseksi. Parhaillaan on meneillään 
useita kansalliseen säännöstöön sekä kansainvälisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin liitty-
viä hankkeita. Uudet valtioneuvoston asetukset on saatettu voimaan vuonna 2008. 
YVL -ohjeiden rakenneuudistus toteutetaan suunnittelujaksolla.  Vuonna 1996 alka-
neen IAEA:n säännöstön perusteellinen uudistus on tähdännyt aikaisemman mini-
mitason sijaan ydinturvallisuuden kehittämiseen jäsenmaissa. 

Ydinvoimaa käyttävien EU:n jäsenmaiden ydinturvallisuutta valvovien viran-
omaisten päälliköt perustivat vuonna 1998 yhteistyöfoorumin nimeltä WENRA (Wes-
tern European Nuclear Regulators’ Association). Sen tarkoitus on vastata kansalais-
ten ydinturvallisuutta koskeviin odotuksiin ja turvata tasavertainen toimintaympä-
ristö ydinenergian käytölle kaikissa Euroopan maissa. Vuoden 2006 alussa WENRA 
sai valmiiksi nk. eurooppalaiset referenssivaatimukset, jotka on pääjohtajien kes-
ken sovittu vietäviksi kansallisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin vuoden 2010 loppuun 
mennessä. 

Reaktoriturvallisuustutkimuksen keskeisiä laitteistoja ovat tutkimusreaktorit, 
joissa polttoaineen käyttäytymistä ja rakennemateriaalien säteilynkestävyyttä sekä 
vikaantumismekanismeja voidaan tutkia reaktorikäyttöä vastaavissa olosuhteissa. 
EU:ssa on käynnistynyt uuden, nykyaikaiset vaatimukset täyttävän tutkimusreakto-
rin rakennushanke. Jules Horowitz tutkimusreaktori (JHR) rakennetaan Cadarachen 
tutkimuskeskukseen Ranskaan. Uuden reaktorin on määrä valmistua noin vuonna 
2014. Suomi on VTT:n kautta mukana jo JHR rakennusvaiheessa toimittamalla reak-
toriin vaativia mittauslaitteistoja. Uusi tutkimusreaktori tarjoaa valmistuttuaan suo-
malaisille ensiluokkaiset tutkimusvalmiudet, joita pelkästään omin voimin olisi mah-
dotonta saavuttaa. Laitteiston käyttömahdollisuuksiin on varauduttava lähivuosina.
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VTT:n Otaniemessä sijaitsevien kokeellisen ydintekniikan tilojen ja laitteistojen 
uudistaminen on tullut välttämättömäksi laitteiston ikääntymisen, käytettävyyden 
ja säteilysuojelun vuoksi. Keskeisiä tutkimusaihepiirejä ovat aktiivisten rakennema-
teriaalien karakterisointi ja murtumismekaniikka, radiokemia, ydinjätteen loppusi-
joitus, dosimetria ja muu ydintekninen koetoiminta, fuusioreaktorien ensiseinämä-
materiaalitutkimus ja jodisuodatintestaus. Suunniteltu tutkimus vaatii tilojen varus-
tamista kuumakammioin. 

VTT on selvittänyt ydinteknisten laboratorioiden sijoittamista uusiin tiloihin niin, 
että niihin keskitettäisiin myös alan mallinnustyötä. Hankkeen ajateltu rakennus-
aika on noin 2011–2014, minkä jälkeen laiteasennukset vielä jatkuisivat jonkin aikaa. 
Hankkeen huomattavat kustannusvaikutukset vaativat laajaa rahoituspohjaa, johon 
alan keskeisten toimijoiden ja rahoittajien toivotaan osallistuvan. Maan laajeneva 
ydinvoimaohjelma ja toisaalta ikääntyvien laitosten tarpeet sekä osallistuminen alan 
kansainvälisiin hankkeisiin (mm. JHR) ovat tutkimusinfrastruktuurin uudistuksen 
keskeisiä perusteita. 

Hankkeen toteutuminen edistää aktiivisten materiaalien kokeellista toimintaa 
Suomessa. Tällä on merkittävä positiivinen kerrannaisvaikutus muuhun ydinvoima-
laitosten materiaalitutkimukseen ja mallintamiseen. 

Ydinturvallisuuden varmistaminen voidaan yleisesti esittää kuvan 3.2 nelikent-
tään ryhmiteltyinä tehtävinä. Ydinturvallisuus toteutuu vain osa-alueiden välisen 
vuorovaikutuksen toimiessa siten, että teknisessä suunnittelussa sekä organisaa-
tioiden ja ihmisten toiminnassa toteutuu syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate: 
ennaltaehkäisevä taso, suojaava taso sekä vaikutuksia lieventävä taso. 

Kuva 3.2 Ydinturvallisuuden varmistaminen ja siihen liittyvät tehtävät
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Kuvassa 3.3 esitetään keskeisiä laitosten suunnitteluun, käyttökuntoisuuden var-
mistamiseen, turvallisuuden analysointiin ja organisaatioiden toimintaan liittyviä 
tutkimushaasteita.

Kuva 3.3 Turvallisuustutkimuksen haasteita
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(termohydrauliset kokeet, CFD-menetelmät,
polttoaineen korkea palama, ...) 

– riskitietoinen turvallisuuden hallinta (living PRA
sovellutukset, sisäiset ja ulkoiset uhat, automaatio
ja inhimilliset tekijät

– laitoksen elinkaari ja turvallisuuden arviointi
kokonaisvaltaisesti 

Ikääntymisen hallinta
– Loviisa 1 ja 2 laitosyksiköille myönnetty 50 vuoden

käyttöikä

– Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköiden käyttölupa ~ 40
vuoden ikään. Arvioidaan 2018

– Olkiluoto 3 suunnitteluperusteena 60 vuoden
käyttöikä 

– Uusien laitosten suunnitteluperusteena yleisesti 60
vuoden käyttöikä 

Turvallisuuskulttuuri, organisaation toiminta ja
inhimilliset tekijät 

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

Suomessa on jo 1970-luvulta alkaen noudatettu periaatetta, jonka mukaan turvalli-
suutta pitää pyrkiä jatkuvasti parantamaan. Tämä vaatimus koskee niin laitoksen 
suunnittelua ja käyttötoimintaa kuin myös turvallisuusvalvontaa. Turvallisuuden 
parantamiseksi tulee toteuttaa sellaiset toimenpiteet, joita voidaan pitää perustel-
tuina ottaen huomioon käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen 
ja teknologian kehitys. Laitosten suunnitteluun liittyvistä haasteista voidaan ottaa 
esille erityisesti vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvät kysymykset. Varau-
tuminen suuren lentokoneen törmäykseen sekä luvattomiin yrityksiin vaikuttaa 
ydinvoimalaitosten toimintaan tai turvallisuuteen ovat tuoneet esille uudentyyppi-
siä tutkimushaasteita.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelun tasapainoisuuden arvioimiseksi tarvitaan toisi-
aan täydentävästi sekä determinististä että todennäköisyyspohjaista lähestymista-
paa. Varmentaviin turvallisuusanalyyseihin käytettävien mallien on muodostettava 
kokonaisuus, jolla riippumattomasti voidaan arvioida laitostoimittajan ja luvanhal-
tijan esityksiä. Mallien oikeellisuus tulee voida varmistaa kokeilla, mikä edellyttää 
osallistumista kansainvälisiin hankkeisiin sekä omien koemahdollisuuksien varmis-
tamista. Nykyistä korkeamman polttoaineen palaman voidaan ennustaa nousevan 
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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 lai-
tosten ja niiden muutosten arvioinnissa kuin käyttötoiminnan kehityshankkeissa. 
Toistaiseksi ei ole vielä kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä tapaa mallintaa digi-
taalista tekniikkaa tai inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä todennäköisyyspoh-
jaisiin malleihin. Sisäisistä uhkatekijöistä tulipalot ovat edelleen tärkeä alkutapah-
tuma. 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 on myönnetty käyttölupa vuosiin 2027 
ja 2030 asti, 50 vuoden käyttöikään. Olkiluoto 1- ja 2-laitosyksiköille on myönnetty 
käyttölupa vuoteen 2018 saakka, jolloin laitokset saavuttavat noin 40 vuoden käyt-
töiän. Rakenteilla olevalle Olkiluoto 3-laitosyksikölle on suunnitteluperusteissa esi-
tetty 60 vuoden käyttöikää. Ikääntymisen hallintaan liittyvä tutkimus on merkittä-
vää niin käytössä olevien laitosten kuin rakenteilla olevan laitoksen kannalta. 

Lähtökohtana laitosten turvalliselle käytölle ja toimintakuntoisuudelle on niiden 
käyttäminen suunnitteluperusteiden mukaisissa olosuhteissa. Merkittävä osa tur-
vallisuustutkimuksesta liittyy onnettomuuksien alkutapahtumien hallintaan, siten 
että onnettomuusketjuja käynnistäviä alkutapahtumia pyritään rajoittamaan. Tur-
vallisuusjärjestelmien toimintakunnon varmistamisella varaudutaan niiden alkuta-
pahtumien varalle, joiden estämisessä on syystä tai toisesta epäonnistuttu. Turvalli-
suusjärjestelmien suunnitteluperusteet johdetaan turvallisuusanalyyseistä. Turval-
lisuusjärjestelmät varmistavat tärkeiden turvallisuustoimintojen –  reaktiivisuuden 
hallinta, jälkilämmön poisto ja radioaktiivisuuden hallinta - toteutumisen. 

Koko voimayhtiön organisaation tulee toimia niin, että laitoksen turvallisuus var-
mistetaan kaikilla tasoilla. Organisaatiossa vallitsevan kulttuurin merkitys turvalli-
suudelle on todettu huomiota vaativaksi tutkimuskohteeksi vuoden 1986 Tshernoby-
lin onnettomuuden jälkeen. Tämän jälkeen on pyritty kehittämään kriteereitä ja tun-
nusmerkkejä sille, mikä on hyvää turvallisuuskulttuuria ja kuinka sitä voidaan edel-
leen vahvistaa. Organisaation toiminnan ja kulttuurin arviointimenetelmien kehi-
tystyö on edelleen ajankohtainen. Yhä enemmän verkottuvassa toimintaympäris-
tössä ja sukupolven vaihtuessa turvallisuusjohtamisen ja organisaation muutosten 
hallinnan merkitys korostuu. Tutkimusta tarvitaan selvittämään kuinka parhaalla 
mahdollisella tavalla voidaan varmistua siitä, että turvallisuusvaatimukset välite-
tään edelleen tehokkaasti organisaatioiden erilaisten rajapintojen yli ja varmiste-
taan vaatimusten toteutuminen koko liiketoimintaverkossa. 

SAFIR -tutkimusohjelmassa ei ole aikaisemmin tutkittu yhteiskunnallisia kysy-
myksiä. Kansallinen keskustelu ydinvoiman lisärakentamisen tarpeesta ja ydinvoi-
malaitosten suunnittelu uusille sijoituspaikoille on nostanut esiin tarpeen myös 
yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Ydinturvallisuuteen liittyvät päätökset ovat 
viimekädessä yhteiskunnallisia ja osa Suomen kestävää kehitystä.
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Ydinvoimalaitosten käyttökokemuksista pyritään oppimaan mahdollisimman pal-
jon. Tyypillisesti tapahtumien käsittelyn yhteydessä tekniset korjaavat toimenpiteet 
toteutetaan hyvin nopeasti tapahtuman jälkeen. Organisaation toimintoja koske-
vien suositusten toteutuminen vie yleensä pidemmän ajan. Käyttökokemukset voi-
vat tuoda esille myös uusia tutkimustarpeita, kun asioita tarkastellaan laajemmin 
myös suunnitteluperusteiden ja niiden varaan rakennettujen analyysien sekä suun-
niteltujen kehitystoimenpiteiden kannalta.

SAFIR2014-tutkimusohjelma on jaettu kahdeksaan tutkimusalueeseen sekä tut-
kimusinfrastruktuurin kehittämisestä vastaavaan ryhmään: 
1. Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta
2. Automaatio ja valvomo
3. Polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi
4. Termohydrauliikka
5. Vakavat onnettomuudet
6. Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus
7. Rakennustekninen turvallisuus
8. Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi (PRA)
9. Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen

Näihin tutkimusalueisiin sisältyy sekä oman alueen tutkimushankkeita että eri alu-
eiden kanssa poikkitieteellisiä yhteishankkeita. 

Seuraavassa esitellään SAFIR2014-ohjelman tutkimusalueet ja kuvataan yksi-
tyiskohtaisemmin alueisiin liittyviä tutkimustarpeita. Aihealueet ja tutkimustar-
peet perustuvat runkosuunnitelman laatimisen ajankohdan tietämykseen. Tutki-
musohjelma ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uusien 
haasteiden ilmetessä siihen voidaan sisällyttää näistä yleisistä haasteista johdettuja 
ohjelman tavoitteita tukevia tutkimuksia. 

3.2 Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta

3.2.1 Tutkimusalueen kuvaus

Ydinvoimalaitosten turvallisuus riippuu laitosten suunnitteluun, rakentamiseen, 
käyttämiseen ja viranomaisvalvontaan osallistuvista organisaatioista ja niissä toi-
mivista ihmisistä. SAFIR -tutkimusohjelmien kautta Suomeen on kehittynyt inhi-
millisiin ja organisatorisiin tekijöihin perehtyneiden asiantuntijoiden verkosto voi-
mayhtiöiden ja viranomaisten käyttöön.

Aikaisemmissa ohjelmissa tutkimusalueen pääpaino on ollut organisaatioiden 
turvallisuuskulttuurin kehittämisen ja mittaamisen menetelmissä. IAEA on määri-
tellyt turvallisuuskulttuurin INSAG-4 raportissaan (1991) seuraavasti: ”Turvallisuus-
kulttuuri muodostuu organisaation toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten asen-
teista, joiden tuloksena ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat 
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kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä”. SAFIR 
-tutkimusohjelmassa tehty tutkimus on täydentänyt tätä määritelmää lisäämällä 
asenteiden ja organisaation toimintatapojen joukkoon ymmärryksen ja tiedon mer-
kityksen riskien tunnistamisessa.

Osaamisen ja ymmärryksen merkitys ydinturvallisuuden varmistamisessa on tul-
lut ilmeiseksi tutkittaessa esimerkiksi organisaatioita, joissa merkittävä osa koke-
neesta henkilöstöstä on jäänyt eläkkeelle. SAFIR -tutkimusohjelmassa on tutkittu 
ydinvoima-alan asiantuntemuksen säilymistä, kehittymistä sekä hiljaisen tiedon 
jakamista.

Kansallisen kiinnostuksen ja ohjauksen vuoksi ydinvoiman rakentamis- ja käyttö-
organisaatioiden toimintaan vaikuttavat tavanomaista enemmän ympäröivän yhteis-
kunnan arvot, odotukset ja rajoitukset. Ydinturvallisuuden ylläpidon ja kehittämi-
sen taustalla on siis yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita, joita SAFIR -tutki-
musohjelmissa ei ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimukset muilla teollisuudenaloilla 
osoittavat, että asiantuntijat hyötyvät aktiivisesti osallistuvien kansalaisten kiinnos-
tuksesta turvallisuustyöhön. Lisäksi kasvavana kansalaisodotuksena on, että myös 
ydinvoima-alan viranomaiset ja teollisuus omaksuisivat sellaisia uusia toimintata-
poja, jotka aktiivisesti rohkaisisivat kansalaisia osallistumaan, ilmaisemaan näke-
myksiään ja tekemään turvallisuuteen liittyviä aloitteita.

Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta - tutkimusalue on kansainvälisesti vahvasti 
verkostoitunut. Pohjoismaiseen yhteistyöhön on useita reittejä. Tärkeä yhteistyöfoo-
rumi on Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus, NKS, joka on aktiivisesti rahoit-
tanut inhimillisiin tekijöihin ja turvallisuusjohtamiseen liittyvää tutkimusta. Tuk-
holman yliopistossa on Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisen SSM:n (Strålsäker-
hetsmyndigheten) sponsoroima organisaatiopsykologian professuuri. Kungliga Tek-
niska Högskolanissa (KTH) tehdään puolestaan ruotsalaisten voimayhtiöiden spon-
soroimaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia avaa 
ydinvoima-alalla toimivien organisaatioiden muodostama HUSC (Human Perfor-
mance and Safety Culture) –verkosto, jonka tehtävänä on kehittää ja jakaa parhaita 
käytäntöjä.

Euroopan unionin seitsemäs puiteohjelman Euratom Programme for Nuclear 
Research and Training Activities tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaisiin yhteis-
projekteihin. Kansainvälisesti IAEA ja OECD/NEA –yhteistyö ovat tärkeitä kanavia 
tutkimustulosten jakamiseen.
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Kuva 3.4 Inhimillisiä tekijöitä voidaan tutkia monella eri sosioteknisen järjes-
telmän tasolla

Inhimilliset tekijät (HF) on monitasoinen tutkimuskohde Muokaten Rasmussen 1997, 
Reiman & Oedewald, 2008

Hallittava työn kohde: fysiikka, kemia, aiemmin 
tuntemattomat ilmiöt

Fysiologia: ihmisen suorituskyvyn rajat; työn psyykkinen 
ja fyysinen kuormittavuus, havaitseminen, motoriikka

Yksilöpsykologia: asiantuntemus, muisti, motivaatio, 
työvälineiden hallinta, jaksaminen…

Työryhmät/tiimit: työnjako, normit,  tilannekohtainen 
päätöksenteko, kommunikointi…

Organisaatiot: toiminnan johtaminen, tavoitteiden 
asettaminen, työn organisointi virallinen vastuunjako, 
työympäristö ja - välineinvestoinnit, ohjeistaminen…

Yhteiskunta: lait, viranomaistoiminta, kansalaisjärjestöt, 
arvot, markkinat

Väsymysvaikutukset ja stressi

Päätöksenteko monitavoitteisissa tilanteissa

Humanperformance tools turvallisuuden hallinnassa;
käyttö ja perusoletukset

Turvallisuuskulttuurin hallinta ja turvallisuus-
ymmärryksen varmistaminen urakoinnissa
Tapahtumatutkinnan menetelmien ja työkalujen
arviointi ja vertailu

Tiedonkulku ja yhteistyö eri organisaatiotasoilla
sekä erityyppisissä projekteissa

Inhimilliset virheet, virheille altistavat 
tilanteet, tyypilliset virheet

Osaamisen hallinta, koulutuksen sekä turvallisuus-
interventioiden vaikuttavuuden arviointi

Turvallisuuskulttuurin monitorointi laitoksen 
elinkaaren eri vaiheissa

Tiedon esittäminen ja käyttöliittymät

Ymmärryksen hallinta; oppiminen, tietovirrat, tiedon-
kulun pullonkaulat, käsitykset tarvittavasta tiedosta

Asiantuntijuus ydinvoima-alalla

Ydinvoiman yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Johtaminen ja esimiestoiminta turvallisuustyössä

3.2.2 Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

SAFIR2014 -tutkimusohjelman aikana Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta -tutki-
musalueen tavoitteena on tukea ydinvoimalaitosten turvallisuutta laitosten elin-
kaaren eri vaiheissa. Tutkimusohjelman aikana Suomessa on laitoksia suunnittelu-, 
rakentamis-, käyttöönotto- ja käyttövaiheissa, joten elinkaareen liittyvää tutkimusta 
on mahdollista tehdä. Ydinvoimalaitosten elinkaaren eri vaiheisiin liittyvien ajat-
telu- ja toimintatapojen tekeminen tutkimuksen avulla näkyväksi mahdollistaa nii-
den arvioinnin ja kehittämisen turvallisuuden kannalta suotuisiksi.

Ohjelman tavoitteena on myös ydinvoima-alan inhimillisten, organisatoristen 
ja yhteiskunnallisten tekijöiden suomalaisen asiantuntemuksen ylläpitäminen ja 
kehittäminen. Tutkimushankkeiden tulee tuottaa paitsi uutta tietoa, myös tukea sen 
soveltamista ydinvoima-alan organisaatioissa esimerkiksi kehittävän työn tutkimuk-
sen menetelmien ja käytännöllisten työkalujen kautta.

Tutkimusalueen painopisteet ovat turvallisuuden hallinnassa verkostoituneessa toi-
mintaympäristössä sekä ydinturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja turvallisuuskulttuu-
rin kehittämisen käytännöissä. Lisäksi tutkimusalueen uusi tulokas, yhteiskunnallinen 
tutkimus, kutsutaan avaamaan uusia näkökulmia ydinturvallisuuden kehittämisen.
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3.2.2.1 TurVAlliSuudEn hAllinTA ToiMiTuSVErKoSToiSSA

Kun ydinvoimalaitoksen rakentamiseen, modernisointiin ja ylläpitoon osallistuu 
useista organisaatioista ja yleensä myös eri kulttuureista tulevia henkilöitä, turval-
lisuuden hallinta on tavanomaista käyttöä haasteellisempaa. Aihetta korostettiin 
myös SAFIR2010 kansainvälisessä arvioinnissa [4]. Turvallisuusmerkityksen tun-
nistaminen ja osaamistason varmistaminen tehtävän luonteen mukaisesti on yhtä 
tärkeää niin ydinvoimaloiden omien työntekijöiden kuin ulkopuolisten työtekijöi-
den osalta. Sama koskee turvallisten toimintatapojen hallintaa ja motivaatiota nii-
den soveltamiseen.

Tutkimusta tarvitaan selvittämään, kuinka ydinturvallisuuteen liittyvät vaati-
mukset ja havainnot saisivat tarvitsemansa huomion pitkissä toimitusketjuissa. Tut-
kimuksen avulla voidaan tunnistaa ja poistaa esteitä turvallisuuteen liittyvässä tie-
donkulussa. Tutkimuksessa on otettava huomioon, että ydinturvallisuus ja turvalli-
suuskulttuuri voivat olla käsitteinä vieraita joillekin niistä työntekijöistä, jotka toi-
mivat ydinvoimalaitoksen toimitusverkostossa eli insinööritoimistoissa, huolto- ja 
kunnossapito-organisaatioissa, rakennustyömaalla tai komponenttien valmistuk-
sessa. Tutkimuksen tulisi myös huomioida monikulttuurisen työyhteisön asetta-
mat haasteet.

Tämä tutkimushaaste liittyy myös laajempaan kysymykseen organisaatioraken-
teiden turvallisuusvaikutuksista sekä organisaatiomuutosten toteuttamisesta tur-
vallisuuden huomioivalla tavalla. Uudet tavat organisoida työtä asettavat haasteita 
työnjohdolle. Ne voivat tuoda mukanaan mahdollisuuksien lisäksi myös uusia, vai-
keasti ennakoitavissa olevia riskejä. Erityinen haaste on siis uusien toimintatapojen 
ja rakenteiden sovittaminen yhteen vanhojen toimintatapojen ja asenteiden kanssa. 
Näitä työn organisointiin liittyviä riskejä pitäisi tutkimuksen keinoin pyrkiä enna-
koimaan ja tutkimuksen tulisi auttaa varautumaan riskien toteutumiseen.

3.2.2.2 oSAAMiSEn JA TurVAlliSuuSKulTTuurin KEhiTTäMiSEn 
KäYTännöT

Osaamisen ja turvallisuuskulttuurin edistämiseen tähtäävien kehitysmenetelmien 
vaikuttavuuden arviointi ja uusien menetelmien kehittäminen on keskeinen tut-
kimustarve. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulee huomioida mm. hiljaisen tiedon ja 
osaamisen siirtyminen uusille asiantuntijoille sekä käytäntöjen sopivuus ydinvoi-
malaitosten elinkaaren eri vaiheisiin. Tutkimushankkeiden tulee antaa suosituksia 
menetelmien kehittämiseksi.
Ydinvoima-alalla on käytössä lukuisia osaamisen kehittämisen ja arvioinnin käy-
täntöjä. Ydinvoimalaitosten koulutustoiminnalla pyritään varmistamaan kaikkien 
voimalaitoksilla työskentelevien pätevyys ja riittävä osaaminen. Näiden menetel-
mien arviointi ja kehittäminen on ajankohtaista sekä rakennusprojekteissa että käy-
villä laitoksilla sukupolven vaihtuessa. Lisäksi alueen tutkimuksen tulisi tukea ydin-
voima-alan ammatillisen koulutuksen vahvistumista henkilöstötarpeen lisääntyessä 
uusien laitosten myötä.
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Paitsi yksilöiden, myös organisaation oppimiseen tähtäävien menetelmien vaikut-
tavuutta on tarpeen tutkia ja kehittää edelleen. Esimerkiksi ydinvoimalaitosten käyt-
tötapahtumien inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistaminen tarjoaa 
turvallisuuden kannalta tärkeitä mahdollisuuksia oppimiseen ja toiminnan kehit-
tämiseen. Haasteena on myös ydinturvallisuuden kannalta välttämättömän turval-
lisuutta korostavan päätöksenteon ja asiantuntijoiden osaamista ja motivaatiota 
tukevan innovatiivisen ilmapiirin yhdistäminen. Tutkimushankkeet voivat tuottaa 
tietoa, miten johtamisjärjestelmien menettelyt vaikuttavat organisaatioiden oppimi-
seen ja toiminnan laatuun.

Erilaiset ihmisen toimintatapoihin vaikuttamaan pyrkivät työkalut - Human Per-
formance Tools - ovat saaneet kansainvälisesti huomiota esimerkiksi USA:ssa ja 
Isossa-Britanniassa. Jotta työkaluja voisi oikealla tavalla hyödyntää myös Suomessa, 
tarvitaan tutkimusta niiden taustaoletuksista ja sopivista käyttökohteista. Tutki-
mus voisi tarjota myös keinoja kehittää alun perin yksilölähtöisiä työkaluja organi-
saatiolähtöisemmiksi, koko työyhteisön toimintaa, asenteita ja turvallisuusymmär-
rystä avaavaan suuntaan.

Turvallisuuskulttuurin systemaattisen ja voimayhtiöiden omaan käyttöön sovel-
tuvan arviointi- ja seurantamenettelyn kehittäminen on merkittävä tutkimustarve. 
Jatkuva tietoisuus turvallisuuskulttuurin tilasta on keskeinen organisaation toimin-
nan ja tehtyjen päätösten tarkoituksenmukaisuuden edellytys. Jotta ”ydinvoima-
laitosten turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän 
huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä” (IAEA 1991) on vallitsevan turvalli-
suuskulttuurin mahdollistettava näiden tekijöiden tunnistaminen ja käsittelemi-
nen. Liian itsetyytyväinen asenne voi johtaa esimerkiksi joidenkin asioiden merki-
tyksen vähättelyyn tai sivuttamiseen kokonaan. Samoin vähitellen tapahtuvat muu-
tokset ja toimintatapojen ajelehtiminen jäävät usein organisaatiolta itseltään huo-
maamatta. Organisaation on toisin sanoen tiedettävä minkälaisille taustaoletuksille, 
käsityksille ja asenteille sen tekemät päätökset perustuvat. Tässä keskeisessä ase-
massa on turvallisuuskulttuurin jatkuva monitorointi ja erilaiset turvallisuuskult-
tuurin tilasta kertovat indikaattorit.

3.2.2.3 YdinTurVAlliSuudEn YhTEiSKunnAllinEn TuTKiMuS

Ydinvoimalaitosten sidosryhmien käsitykset ydinturvallisuudesta ja siihen vaikut-
tavista asioista ovat tärkeitä ydinturvallisuuden ylläpitämisen ja kehittämisen kan-
nalta. Menneet vuosikymmenet useissa eurooppalaisissa maissa ovat osoittaneet, 
että yhteiskunnan kielteinen suhtautuminen ydinvoimaan pitkällä tähtäimellä hei-
kentää voimalaitosten kykyä huolehtia ydinturvallisuudesta, koska se vähentää alan 
koulutusohjelmien resursseja ja nuorten hakeutumista alan koulutukseen.

Ydinvoimalaitokset ovat kaikissa vaiheissaan tarkan institutionaalisen valvon-
tajärjestelmän piirissä. Kansalaisten näkemyksiä ydinturvallisuudesta on selvitetty 
niin kansallisissa asennetutkimuksissa kuin Euroopan unionin kattavassa tutki-
muksessa. Kuitenkin myös paikallisten näkemyksien tutkiminen on tärkeää. Huolet 
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ydinvoimalaitosten turvallisuudesta saattavat aiheuttaa erityisesti laitosten lähei-
syydessä asuville merkittävää psykofyysistä stressiä. Suomessa tarjoutuu ainutlaa-
tuinen mahdollisuus kerätä valvovilta viranomaisilta ja kansalaisilta kokemuksia, 
tietoa ja näkemyksiä ydinturvallisuudesta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa. Esi-
merkiksi Eurajoen ja Loviisan osalta on olemassa aikasarjoja siitä, kuinka kansalais-
ten ydinturvallisuusasenteet ovat kehittyneet.

Turvallisuusvalvonnan kohde on tietenkin itse ydinlaitos ja sen toiminta, mutta 
tavoitteena on estää terveyshaitat väestölle sekä erilaiset ympäristö- ja omaisuusva-
hingot. Ydinturvallisuuden valvonnan lisäksi STUK on asettanut itselleen tavoitteen 
”… ylläpitää kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan ja siten osaltaan 
vaikuttaa kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Tähän pyritään avoimen, 
rehellisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen kautta.” Turvallisuuden ja luottamuksen 
kokeminen ja toimijoiden tarve vastata tähän on tärkeä tutkimuskohde.

3.2.3 Poikkitieteelliset tutkimustarpeet

SAFIR2014 -tutkimusohjelman alueen Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta tutki-
mushankkeissa on tärkeää hyödyntää poikkitieteellistä yhteistyötä muiden tutki-
musalueiden kanssa. Varsinaisia poikkitieteellisiä tutkimushankkeita ei ole aikai-
semmissa tutkimusohjelmissa perustettu, mutta teknisten asiantuntijoiden tukea 
tarvitaan ydinturvallisuuden kannalta keskeisten tutkimuskohteiden tunnistami-
sessa ja aineiston keräämisessä.

Esimerkki tavoitellusta poikkitieteellisestä tutkimushankkeesta on luotettavuus-
analyysiosaamisen soveltaminen organisaatioteorioihin. Todennäköisyyspohjaisen 
riskianalyysin piirissä tutkitaan inhimillisten riskien osuutta ja merkitystä turval-
lisuudelle. Ydinvoimatoiminnassa tuotteiden ja toimintojen laatu- ja laadunvarmis-
tusvaatimuksia määritettäessä tulee huomioida ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitys 
sekä laitteilta tarvittava luotettavuus. Vaatimuksia määritettäessä tulee huomioida 
myös laitteen, järjestelmän tai toiminnon riskimerkitys. Vaatimusten, riskien, turval-
lisuusmerkityksen ja luotettavuuden välisistä riippuvuuksista olisi hyvä saada sel-
laista tutkimustietoa, jota voidaan käyttää hyväksi laatu- ja laadunvarmistusvaati-
muksien määrittelyssä.

3.3 Automaatio ja valvomo

3.3.1 Automaatio

3.3.1.1 TuTKiMuSAluEEn KuVAuS

Turvallisuuskriittisen ydinvoimalaitosautomaation ongelmana on pidetty nykyaikai-
sen ohjelmistopohjaisen teknologian käyttöä. Ohjelmistopohjainen teknologia on 
kuitenkin syyttä syntipukki. Ohjelmistopohjainen digitaaliteknologia tarjoaa lukui-
sia etuja, mahdollisuuksia ja myös teknologiaan liittyvät riskit ovat hallittavissa. 
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Ongelmiksi koettujen piirteiden perussyyt löytyvät lähes aina tutummilta alueilta: 
projektinhallinnasta, toimintatavoista, toimintaprosessien hallinnasta ja riittävästä 
panostamisesta. Olennaista on monimutkaisten ja laajojen teknisten kokonaisuuk-
sin hallinta, johon liittyvät kysymykset ohjelmistopohjainen teknologia on nostanut 
aiempaa selkeämmin esille. 

Inhimillisen toiminnan – etenkin suunnitteluprosessin toiminnan – merkitys 
korostuu, kun tarkastellaan päätöksenteon tueksi saatavan evidenssin luonnetta. 
Perinteisessä teknologiassa luotetaan primääriseen evidenssiin: testeillä, tarkas-
tuksilla ja esimerkiksi mekaanisilla koepaloilla tehtyihin kokeisiin perustuvaan evi-
denssiin. Ohjelmistopohjaisten laitteiden vastaava testaus on vähänkin monipuoli-
semman laitteen kyseessä ollessa mahdotonta. Luottamus laitteen riittävään laatu-
tasoon perustuu välilliseen informaatioon, siihen kuinka hyvin valmistaja on suunni-
tellut ja valmistanut laitteensa. Mikäli halutaan painottaa testausta tai suorittaa lisä-
testejä, on tarkasteltava nimenomaan testauksen järkevyyttä. Kysymys ei ole niin-
kään testauksen yksittäisistä tuloksista, vaan itse testausprosessista: ovatko kaikki 
relevantit testitapaukset tulleet käytyä läpi? Onko testauksen kattavuus riittävä?

Ydinvoimalaitosten turvallisuusajattelussa automaatio on toisinaan mielletty 
vähemmän tärkeäksi tukiteknologiaksi. Nykyaikainen ohjelmistopohjainen tekno-
logia on kuitenkin kasvattanut automaation merkitystä poikkitieteellisenä turval-
lisuustekijänä. Perinteisellä teknologialla toteutetuissa sovelluksissa toiminnot ja 
niitä toteuttavat järjestelmät ovat olleet toiminnallisessa mielessä luontaisesti riip-
pumattomia. Moderni digitaaliteknologia mahdollistaa sekä järjestelmien verkottu-
misen että laitteiston monipuolisen käytön eri tarkoituksiin.  Kyseessä on suunnit-
telun tradeoff-tilanne jossa lisäämällä järjestelmien välisiä vuorovaikutuksia saavu-
tetaan hyötyä toiminnallisuudessa ja laitekustannuksissa, mutta vastaavasti kasva-
tetaan riskiä yhteisvioille ja vikaantumisten leviämisille. Harppausta analogiatek-
nologiasta ohjelmistopohjaiseen automaatioon voidaan leikillisesti verrata kehityk-
seen tikapuuhermostosta keskitettyyn aivotoimintaan.

Ohjelmistopohjainen digitaaliteknologia ei ole globaalisti ajateltuna uutta. Van-
haan, ”kokemukseen ja konkretiaan” tottuneelle ydinvoima-alalle se on. Alan stan-
dardisointi, ohjeistot ja jopa viranomaisohjeistot eivät ole ajan tasalla, eivätkä anna 
riittävän käytännönläheisiä suuntaviivoja toimittajille, luvanhaltijoille ja viranomai-
sille toimintansa kehittämiseen. Tutkimustarpeen kannalta keskeinen kysymys 
onkin, missä määrin tarvitaan varsinaista automaation tutkimusta, ja missä mää-
rin asiantuntemuksen kasvattamista, vuorovaikutusta ja koulutusta. Olisiko tehok-
kaampaa tuoda alalle jo tutkittua, olemassa olevaa tietotaitoa sovellettavaksi kuin 
keksiä pyörää uudelleen? On lisäksi huomioitava, että ohjelmistopohjainen tekno-
logia ei poista jo olemassa olevia ilmiöitä. Esimerkiksi vanhenemisen aiheuttamat 
ongelmat tulevat säilymään ohjelmistopohjaisuudesta huolimatta, minkä johdosta 
myös olemassa olevien toteutusten turvallisuutta on seurattava. 
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3.3.1.2 TuTKiMuSTArPEET JA TAVoiTElTAVAT TuloKSET

Automaatiotutkimukselle on tunnistettavissa useita tarpeita, joissa lähes kaikkien 
taustalla vaikuttava peruskysymys on yksiselitteinen: miten tuotetaan riittävä evi-
denssi esimerkiksi käyttöönotto- ja hyväksyntätilanteisiin?

Soveltava tutkimus

Kokemukset käynnissä olevista automaatioprojekteista viittaavat siihen, että kohda-
tut vaikeudet eivät välttämättä johdu teknologiasta, vaan liian kapea-alaisesta asian-
tuntemuksesta ja organisatoristen tekijöiden riittämättömästä tunnistamisesta. Ver-
kottunut, ohjelmistopohjainen digitaaliteknologia on tuonut mukanaan uuden mah-
dollisuuksien ja monimutkaisuuksien dimension, jossa ylätason suunnittelun, koko-
naisuuksien hallinnan ja toiminnan kontrolloinnin merkitys on kasvanut yksittäisen 
suunnittelijan asiantuntemuksen sijaan. Muutos ei ole pelkästään teknologinen; jo 
pienikin automaatiohankinta luo monitoimijakentän, johon kuuluu useita organisaa-
tioita, alihankintaketjuja ja muita eri roolien toimijoita. 

Käytännön tarpeelliseksi osoittama kysymys on, missä määrin ydinvoima-auto-
maation tulee oppia teknistä projektinhallintaa alan ulkopuolelta. Informaatio- ja 
kommunikaatioteknologiamaailmassa on jo tutkittu runsaasti käytäntöjä vaatimus-
tenhallintaan, konfiguraationhallintaan, verifikaatio ja validointi (V&V) -prosessei-
hin ja niiden hallintaan ja niitä on otettu myös vakiintuneeseen käyttöön. Avaruus-
teknologiassa sovelletaan ISO 15504 johdannaista S4S:ää (Spice for Space). Olisiko 
mahdollista kehittää S4N, Spice For Nuclear Applications, tai joku muu vastaava toi-
mijoiden kyvykkyyttä tarkasteleva menetelmä? Vaikka edellä mainitut alueet eivät 
tarjoakaan varsinaista tieteellistä huippututkimusta, tarvetila ydinvoima-automaa-
tioalalla on selkeä, ja esimerkiksi puhtaasti koulutuksellisista lähtökohdista muo-
dostettavan selkeän ja kuvaannollisen oppimateriaalin luominen tutkimusohjelman 
hankkeiden puitteissa on vahvasti perusteltua. 

Toimialalla on myös sisäisen tarkastelun tarvetta. Viranomaisvalvonta on doku-
mentaatiovetoista. Onko kaikki tässä käytettävä dokumentaatio tarpeellista? Toi-
saalta, tehdäänkö elämästä vielä hankalampaa yritettäessä minimoida dokumentaa-
tio, tai, luodaanko dokumentaatiota kompromissina kehitys-, käyttö- ja lisensiointi-
tarpeisiin jolloin dokumentaatio ei palvele ketään vaikka sen tulisi palvella kaikkia? 
Olisiko päätöksentekoon tarvittavaa evidenssiä mahdollista kerätä muuten, kuin 
erillisellä dokumentaatiolla? Missä määrin erillinen hyväksyntädokumentaatio voi-
taisiin korvata luottamuksella toimijoiden toiminnan tasoon, ja mihin tämä luotta-
mus voisi perustua? Toimiiko viranomaisen, luvanhaltijan ja toimittajien viestintä?

Menetelmätutkimus

Kvantitatiivisten menetelmien puute tai huono sovellettavuus ohjelmistopohjaiseen 
teknologiaan on selkeä ongelma ja tutkimushaaste. Siinä missä perinteinen luo-
tettavuustekniikka pohjaa tilastoitavissa oleviin satunnaistapahtumiin, ohjelmistot 
ja ohjelmistopohjaiset järjestelmät pohjautuvat  systemaattiseen vikaantumiseen. 
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Suoran lähestymistavan lisäksi ongelmaa voi lähestyä myös epäsuorasti. Standardi 
IEC 61508 tarjoaa lähestymistavan, jossa kvantitatiivisen tarkastelun perusteella 
kategorisoidaan tarkasteltavalle kohteelle luotettavuusarvo. Mittateoreettisilta omi-
naisuuksiltaan näkökulma on kuitenkin ongelmallinen – esimerkiksi vertailua tai 
herkkyystarkastelua saman kategorian sisällä ei pysty käytännössä tekemään. Toi-
nen mahdollinen näkökulma on siirtää huomiota varsinaisesta tuotteesta suunnit-
telu- ja valmistusprosessiin; kuinka paljon suunnittelu- ja valmistusorganisaation 
toiminnan kvantitatiivista luotettavuutta (johon inhimillisenä toimintana voidaan 
helpommin soveltaa tilastollisia menetelmiä) voitaisiin käyttää itse lopputuloksen 
kvantitatiivisen luotettavuuden arviointiin? 

Aiheeseen liittyvä erikoiskysymys on käyttökokemusten soveltaminen. Millaista 
sovellettavan käyttökokemusdatan tulee olla, jotta sitä voidaan uskottavasti käyttää 
ohjelmistopohjaisen laitteen laadun tai luotettavuuden arviointiin? Asettaako sovel-
lettavuuden rajat teoria (onko tämä lainkaan mahdollista?) vai käytäntö? (onko riit-
tävän tarkkuustason datan kerääminen mielekästä, esimerkiksi tarkasteluissa tar-
vittavien käyttöprofiilien suuren määrän ja vaihtelevuuden takia?)

Ydinvoimalaitosten turvallisuuskriittisistä toimilaitteista kerättävä runsas mitta-
usdata tarjoaa potentiaalisen lähteen erilaisille analyysimenetelmille. Esimerkiksi 
suojausta toteuttavien toimilaitteiden ennakoiva kunnossapito perustuu pitkälti 
määräaikaiskokeisiin ja -kalibrointeihin, mutta olemassa olevan datan monipuoli-
sempi tarkastelu vikaantumisindikaatioiden varhaiseksi havaitsemiseksi olisi jo nyt 
mahdollista. Tarvittavien määräaikaiskokeiden määrä ja kattavuus, sekä menetel-
mät näiden määrittämiseksi, ovat etenkin alustapohjaisen keskitetyn automaatio-
teknologian osalta luonnollinen tutkimuskysymys. 

Yhteisvikaantuminen ja erilaisuusperiaatteen soveltaminen muodostavat myös 
oman tutkimustarpeensa. Yhteisvikamahdollisuuksien, ja tarvittavan erilaisuuden 
(diversiteetin) syvyyden arviointiin ei ole tällä hetkellä riittävän täsmällisiä menetel-
miä. Myös näkökulmissa on puutteita: Diversifioinnissa keskitytään monesti yhteen 
yksittäiseen diversifioinnin osa-alueeseen kokonaisuuden kustannuksella. On var-
sin yleistä käsitellä diversifiointia puutteellisesti, määrittelemättä yhteisvikame-
kanismia, jota vastaan diversifiointia ollaan suunnittelemassa. Diversifioinnin eri 
dimensiot (esim. organisatorinen, suunnitteluratkaisuihin perustuva, valmistustek-
niikka jne.), vaikuttavuus ja tarvittava syvyys muodostavat selkeän tutkimustarpeen.

Yksi SAFIR2010 -ohjelman selkeistä menestystarinoista on ollut formaalien mal-
lintamismenetelmien hyödyntäminen ydinvoimalaitosautomaatiossa. Formaalin 
mallintamisen tutkimusta tulee selkeästi jatkaa. On myös huolehdittava siitä, että 
näkemys pysyy riittävän laaja-alaisena. Siinä missä menetelmät ovat osoittaneet 
tehonsa tietyissä järjestelmätason sovelluksissa, tulee miettiä mallintamisajattelun 
laajentamista myös uusiin kohteisiin, esimerkiksi automaation arkkitehtuuritasolle. 
Turvallisuusnäkökulmasta erityisen hyödyllisiä ovat menetelmät, joilla pystytään 
arvioimaan laajoja kokonaisuuksia sekä materia-, energia- että tietovirtoja koko-
naisuutena. Formalismi matemaattisine vahvuuksineen luo uusia mahdollisuuksia, 
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esimerkiksi järjestelmien ja järjestelmäkokonaisuuksien ominaisuuksien mittaami-
seen ja verifioinnin ja testauksen kattavuuden arvioimiseen. Selkeitä ja konkreet-
tisia jatkotutkimustarpeita ovat esimerkiksi menetelmien kehittäminen tukemaan 
laajojen mallien hallinnassa tarvittavaa mallien modularisointia sekä asynkronisten 
järjestelmien ajastukseen liittyvien ongelmien hallinta. 

Teknologian kehitystä seuraava tutkimus

Uuden sukupolven teknologiat (esimerkiksi multicore-prosessorit) tai jo vakiintu-
neemmat mutta muutoin ydinvoima-alalla toistaiseksi harvinaisemmat teknologiat 
(esimerkiksi field-programmable gate array FPGA) ovat kysymyksiä, joiden tilan-
teen, niihin liittyvän menetelmäkehityksen ja käytäntöjen seuraaminen on tarpeel-
lista. Siinä missä teknologian ja sen tuomien mahdollisuuksien ja uhkien seuranta 
on ollut perinteisesti alan toimijoiden harrastuksen varassa, on myös mahdollista 
pohtia keskitettyä teknologista tarkkailua ja tilannekuvan ylläpitoa tutkimusohjel-
man puitteissa. 

3.3.1.3 PoiKKiTiETEElliSET TuTKiMuSTArPEET

Poikkitieteellisiä tutkimustarpeita on tunnistettavissa selkeästi. Automaation ongel-
miksi koettujen seikkojen taustalla olevat perussyyt johtavat monissa tapauksissa 
teknisen projektinhallinnan yleisiin ongelmiin, eivätkä ne  ole pelkästään ohjelmis-
topohjaisen automaatioteknologian piirteitä. Vaatimustenhallinta ja konfiguraation-
hallinta ovat esimerkkejä suunnittelun tukiprosesseista, joita tulee hallita teknii-
kanalasta riippumatta. 

Ihmisten ja organisaatioiden toimintaa on perinteisesti totuttu ajattelemaan 
käyttö- ja operaattoritoiminnan kautta. Tätä tietämystä voitaisiin käyttää hyväksi 
myös suunnitteluorganisaatioiden, tai vielä laajemmin monitoimittajaorganisaati-
oiden ja alihankintaketjujen hallintaan. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään organi-
satorisesta inhimillisten tekijöiden näkökulmasta, sillä laajojen monitoimittajaor-
ganisaatioiden laadunhallintaan ja sitä kautta turvallisuuden varmistamiseen liit-
tyy myös lukuisia taloudellisia ja juridisia piirteitä. Tällaista laajojen kokonaisuuk-
sien hallintaan liittyvää tutkimusnäkökulmaa ei ole aikaisemmissa SAFIR- hank-
keissa ollut. 

Erilaisten mallintamismenetelmien integroinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä 
hyötyjä. Tällä hetkellä eri menetelmien käyttöön luodaan yksittäisiä erillisiä mal-
leja. Olisiko mahdollista luoda moninkertaisen mallintamistyön välttämiseksi yhtei-
siä malleja eri menetelmien, esimerkiksi mallintarkastuksen, simuloinnin ja luotet-
tavuusanalyysin tarpeisiin? Voisiko ydinvoimalaitokselle luoda automaation suun-
nittelun ja lisensioinnin kehysmallin, jolla eri menetelmien tarvitsemaa ja tuottamaa 
tietoa voitaisiin välittää? Voitaisiinko esimerkiksi PRA- tyyppisessä luotettavuusmal-
lintamisessa käyttää hyväksi verifioivassa mielessä suoritetun mallintarkastamisen 
malleja ja tuloksia? 
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3.3.2 Valvomo ja käyttäjäliityntä

3.3.2.1 TuTKiMuSAluEEn KuVAuS

Valvomosuunnittelu on usein huonosti tunnettu ydinvoimalaitossuunnittelun osa-
alue, jonka näkökulma eroaa selvästi muusta automaatiosuunnittelusta. Valvomo-
suunnittelussa keskitytään pääasiassa prosessia (ja sen automaatiota) ohjaavien 
ihmisten kokemaan käytettävyyteen sekä ergonomiaan. Suunnittelussa pyritään 
ottamaan huomioon inhimillisen tiedonkäsittelyn sekä kommunikaation rajallisuus 
sekä tuottamaan ratkaisuja, jotka minimoivat inhimillisten virheiden todennäköisyy-
den. Inhimillisten tekijöiden huomioon ottaminen on tärkeää paitsi ohjaus- ja valvon-
tanäyttöjen suunnittelussa, myös esimerkiksi hätätilanneohjeiden kehittämisessä.

Vanhoilla laitoksilla analogisen automaation päivitys digitaaliseksi muuttaa dra-
maattisesti laitoksen ohjaajien työympäristöä sekä työkaluja. Uusia ydinvoimalai-
toksia, joissa olisi kokonaan digitaalitekniikkaan nojaava valvomo, ei ole vielä käy-
tössä eikä niistä siten ole riittävästi kokemuksia.

Vaikka prosessinhallinnan tehtävät eivät automaation sukupolvenvaihdoksessa 
välttämättä oleellisesti muutu, on muutoksella huomattavia vaikutuksia laitoksen 
operointikonseptiin, ts. ohjaajien toimintatapoihin eri tilanteissa sekä esimerkiksi 
tiimityöhön ja prosessitilanteen hahmottamiseen. Lisäksi käyttöliittymätekniikan 
muuttuminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia esimerkiksi kunnossapitoerotus-
ten ja huoltotilanteen valvontaan. Ydinturvallisuuden kannalta merkittävä kysy-
mys on myös hätätilanneoperoinnin ja -ohjeiden sovittaminen digitaaliautomaation 
valvomojärjestelmiin.

Merkittävä digitaalivalvomoiden kehitykseen vaikuttava teknologinen kehitys-
suunta on esitysteknologian huima kehittyminen. Erilaisten suurikokoisten näyttö-
laitteiden valmistusteknologian kehitys on laskenut niiden hintaa alas ja tuonut ne 
saataville jopa kotitalouksiin. Suuret kuvapinnat yhdistettynä kosketusnäyttö- tai 
3D-toimintoihin ovat toteutettavissa varsin edullisin kustannuksin. Kauempana tule-
vaisuudessa uudet esitystekniikat ja uudenlaiset ohjaustavat mahdollistavat uuden-
laisten interaktiivisten valvomosovellusten käyttämisen. Tämän kehityksen vaiku-
tus valvomoiden suunnitteluun ja laitoksen ohjaajien työhön lyhyellä sekä pitem-
mällä aikavälillä on mielenkiintoinen kysymys. 
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Kuva 3.5 Havainnekuva tulevasta Loviisan voimalaitoksen valvomosta

3.3.2.2 TuTKiMuSAluEEn TArPEET JA TAVoiTElTAVAT 
TuloKSET

Nykyaikaisessa ydinvoimalaitosautomaatiossa turva-automaation arkkitehtuuriin 
vaikuttaa voimakkaita erillisyys- ja erotteluvaatimuksia. Vaatimukset johtavat sellai-
siin ratkaisuihin, joissa turvakäyttöliittymien digitaalisten valvomopäätteiden luku-
määrät nousevat suuriksi, ja eri turvatoimintoja varten tulee useita erillisiä käyttö-
liittymiä. Yhteisvikariskin vähentämiseksi tiedon siirto näiden eri käyttöliittymien 
välillä täytyy olla voimakkaasti rajoitettua. Tällä suojataan turvallisuusautomaa-
tion toimintavarmuutta. Haasteeksi muodostuu tällöin se, miten laitoksen ohjaa-
jille luodaan erillisistä osista yksi integroitu ja ergonominen käyttöliittymäkokonai-
suus. Toimintojen jako eri järjestelmien kesken tulisi pyrkiä toteuttamaan niin että 
se tukisi kognitiivista ergonomiaa mahdollisimman hyvin. Tätä kysymystä tulisi sel-
vittää tutkimuksella.

Operaattorityön kannalta edellä kuvattu tilanne on vaativa, sillä eri toimintoja 
täytyy valvoa ja ohjata eri käyttöliittymistä ja mahdollisesti jopa eri työpisteistä. Täl-
laisen arkkitehtuurin vaikutus operointikonseptiin, operaattorityön tehokkuuteen, 
virhealttiuteen ja sitä kautta laitoksen turvallisuuteen on alue, josta ei ole kokemuk-
sia eikä tutkittua tietoa. Tähän asiaan kohdistuvan tutkimuksen avulla tulisi kar-
toittaa sitä, millaisia riskejä erottelu- ja erillisyysvaatimukset täyttävä automaatio-
arkkitehtuuri aiheuttaa valvomotyöskentelyssä ja miten näitä riskejä pitäisi hallita 
oikean tyyppisen koulutuksen avulla. 

Hätä- ja häiriötilanneohjeiden rooli laitosten erilaisissa onnettomuus- ja häiriöti-
lanteissa on viime vuosina korostunut. Ohjeiden kehittämisen yleisenä ongelmana 
on, ettei niitä voi koskaan testata oikealla laitoksella. Hätätilanneohjeiden käyt-
tötilanteet laitoksilla ovat erittäin harvinaisia, mutta ydinturvallisuuden kannalta 
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äärimmäisen kriittisiä tilanteita. Simulaattorilla suoritettavat testit toki antavat 
suuntaa, mutta onnettomuustilanteen eteneminen oikealla laitoksella saattaa silti 
vaihdella vallitsevien olosuhteiden tai erilaisten satunnaistekijöiden johdosta. 

Käsitykset siitä, kuinka täsmällisesti ohjeita hätätilanteessa tulee noudattaa, ovat 
vaihtelevia. Joidenkin mielestä hätätilanneohjeista poikkeamista ei pidä missään olo-
suhteissa sallia. Vastakkaisen näkökulman mukaan hätätilanneohje on runko, joka 
neuvoo tilanteen perusstrategian, mutta yksityiskohdissa voi tarvittaessa poiketa, 
kun ymmärtää ohjeen strategian ja eri toimenpiteiden merkityksen kokonaisuuden 
kannalta. Tätä inhimillisen harkinnan ja kokemuksen sekä toisaalta ennalta perus-
teellisesti suunniteltujen ”mekaanisten” toimenpideohjeiden välistä ongelmaa tulisi 
tutkia esimerkiksi etsimällä eri teollisuuden aloilta käyttötapahtumia, joiden valossa 
asiaan saisi uusia näkökulmia myös ydinvoimalaitosten hätätilanteiden kannalta.

Esitystekniikan kehittyminen ja suurten esityslaitteiden yleistyminen tuo uusia 
mahdollisuuksia informaation esittämiseen valvomotyöskentelyssä. Meneillään on 
erilaisia tutkimuksia, joissa selvitetään mm. erilaisten tiedonesitystapojen tehok-
kuutta suurkuvanäytöillä (mm. OECD:n Halden Reactor Project vetää tällaisia hank-
keita). Tähän asti tutkimus on rajoittunut lähinnä siihen, miten pääautomaatiosta 
tulevasta informaatiosta luodaan yleiskuva prosessinohjauksen tueksi. Tutkimus-
aluetta tulisi laajentaa kehittämällä ajattelua siten, että suurkuvajärjestelmä voi olla 
esitysmedia monien eri järjestelmien (myös automaation ulkopuolisten toimistojär-
jestelmien) informaatiolle. Tällainen ajattelu edellyttää riittävän suurta kuvapintaa, 
jossa on riittävästi pinta-alaa, jolle erityyppisten sovellusten informaatio voidaan esi-
merkiksi ikkunointitekniikan avulla sijoitella. 

Esityslaitteiden huiman kehityksen vuoksi voidaan jo kuvitella tilanteita, jossa 
kokonaisia seiniä (mahdollisesti useita) on peitetty ohuilla näyttölaitteilla, jotka 
muodostavat yhtenäisen kuvapinnan. Mielenkiintoisia kysymyksiä tällöin ovat mm. 
se, miten erilaiset informaatiolähteet tulisi järjestää suurkuvapinnalle loogisella 
tavalla, miten ja kuka tällaista mediaa ohjaa eri tilanteissa, ja miten tällaisen kuva-
media käyttöä tulisi ohjeistaa ja yhdenmukaistaa ilman että menetetään sille omi-
naista joustavuutta. Muuttuvat tiedonesitystavat ja -laitteet sekä laitoksen ohjaajien 
käytettävissä olevan informaation määrä ja laatu vaikuttavat välillisesti ydinturval-
lisuuteen. Hyödyllinen tutkimuskohde voisi olla edellä kuvattujen suurkuvaseinien 
käytön parhaiden käytäntöjen kartoitus eri teollisuuden aloilta.

Vaatimusmäärittely ja vaatimusten hallinta on tunnustettu tärkeäksi asiaksi 
uusien laitosten ja järjestelmien toteuttamisessa. Tähän asti niiden käsittely mm. 
automaatiojärjestelmiä koskevissa vaatimusmäärittelyissä on painottunut lähes 
kokonaan teknisistä lähtökohdista tuleviin vaatimuksiin. Käyttäjälähtöisten vaati-
musten määrittely ja hallinta on toistaiseksi jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Käyttä-
jälähtöisen suunnittelun periaatteet tulisi ottaa huomioon automaatiosuunnittelun 
kaikissa vaiheissa alusta alkaen, siten että suunnittelussa näkyisi loppukäyttäjien 
näkökulma automaatio- ja valvomojärjestelmien kokonaisuuteen. Hyvin toteutettu 
käyttäjävaatimusten määrittely- ja hallintaprosessi tuottaa vahvan lähtökohdan 
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toimivalle operointikonseptille. Käyttäjälähtöiselle valvomosuunnittelulle ei tois-
taiseksi ole esitetty kovin vakuuttavia vaatimusmäärittelyitä, joissa loppukäyttäjien 
tarpeet tulisivat vahvasti esille. Myöskään viranomaismääräykset eivät ole tällaista 
kovin vahvasti edellyttäneet. Tutkimustyön tavoitteena tulisi olla luoda yhtenäinen 
kuva käyttäjälähtöisten vaatimusten määrittely- ja hallintaprosesseista sekä niiden 
vaikutuksista automaatiosuunnittelun eri vaiheisiin.

3.3.2.3 PoiKKiTiETEElliSET TuTKiMuSTArPEET

Tärkeimmät rajapinnat valvomoiden osalta liittyvät kunnossapitoon, koulutukseen 
sekä ihminen, organisaatio ja yhteiskunta-alueelle. Uusi tekniikka tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia kunnossapitotilanteen esittämiseen valvomossa, menetelmiä käy-
tön ja kunnossapidon yhteistyön tehostamiseen sekä tiedonvaihdon kehittämiseen. 
Teknologiauudistukset ja samaan aikaan tapahtuva sukupolvenvaihdos aiheuttavat 
mittavan haasteen laitoksen henkilökunnan koulutukselle. Toisaalta uusi tekniikka 
tuo siihen myös välineitä kuten esimerkiksi 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. Edellä kuvatut hätätilanneohjeiden 
käyttöön liittyvät teemat sivuavat myös yleisempiä turvallisuuskulttuurikysymyksiä, 
joita käsitellään alueella 1, ihminen, organisaatio ja yhteiskunta.

3.4 Polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi

3.4.1 Polttoainetutkimus

3.4.1.1 TuTKiMuSAluEEn KuVAuS

Polttoaineen käyttäytymisen ymmärtäminen kaikissa reaktorin normaaleissa käyt-
tötilanteissa, häiriöissä ja onnettomuuksissa sekä polttoaineen varastoinnin ja lop-
pusijoituksen aikana on keskeisen tärkeä koko ydinturvallisuuden kannalta. Poltto-
aineen jatkuva kehittyminen sekä rakenteellisesti että materiaaliteknisesti asettaa 
haasteita polttoaineen käyttäytymistä kuvaavien mallien parantamiselle normaa-
leissa käyttötilanteissa, häiriöissä ja onnettomuuksissa. 

Polttoaineen käytössä näköpiirissä on polttoaineen palaman kasvattaminen sekä 
laitoksen kuorman seuranta, jotka omalta osaltaan aiheuttavat tarpeita polttoaine-
mallien ja viranomaisohjeiden tarkentamiselle. STUK:n analyyseille YVL-ohjeissa 
asettamat hyväksymiskriteerit edellyttävät uudentyyppisten analyysityökalujen 
kehittämistä, joiden avulla voidaan arvioida häiriöissä ja onnettomuuksissa vauri-
oituvien tai lämmönsiirtokriisiin joutuvien polttoainesauvojen määrää. Tutkimus-
hankkeiden oleellisena osana on laskentaan liittyvien epävarmuuksien hallitsemi-
nen ja epävarmuuksien arvioimiseen liittyvien menetelmien kehittäminen. 

Uusien suojakuorimateriaalien kehittäminen ja polttoaineen palamarajojen nosta-
minen edellyttävät tarvittavien kokeiden suorittamista mm. suojakuorimateriaalien 
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korroosion ja hydridoitumisen ymmärtämiseksi. Polttoaineeseen liittyvän perustut-
kimuksen kalleuden vuoksi uusi tieto sekä mallien että tarkennettujen viranomais-
ohjeiden tarpeisiin joudutaan hankkimaan osallistumalla kansainvälisiin tutkimus-
hankkeisiin, joista keskeisimpiä ovat CABRI-vesipiirissä ja Halden-reaktorissa tehtä-
vät kokeet. Kokeellista tutkimustietoa hyödynnetään polttoainetta kuvaavien simu-
lointimallien kehittämisessä ja kelpoistamisessa.   

3.4.1.2 TuTKiMuSTArPEET JA TAVoiTElTAVAT TuloKSET

Ydinpolttoaineen jatkuva kehittyminen vaatii analysointityökalujen kehittämistä 
ja mallien tarkentamista. Erityisen ajankohtaista on edelleen voimayhtiöiden pyr-
kimys korkeampaan polttoaineen poistopalamaan. Toisaalta tutkimustarvetta luo 
viranomaisohjeiden uudistaminen siihen suuntaan, että luovutaan ennalta asetuista 
rajoista tietyn parametrin suhteen (esimerkiksi sauvan sisäinen paine, korkein sal-
littu palama). Tulevaisuudessa luvanhakijan täytyy itse määritellä polttoaineen tur-
vallisen käytön rajat ja perustella ne ottaen huomioon uusimmat kokeellisen tutki-
muksen tulokset maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen ja tietokonemallien kehityksen 
kytkentä kansainväliseen koetoimintaan on välttämätöntä. Merkittäviä kansain-
välisiä tutkimusohjelmia ovat OECD/NEA:n alaisuudessa toimivat Halden Reactor 
Project, SCIP II, CABRI ja uutena alkava JHIP (Jules Horowitz International Project).

Polttoaineen turvallisten käyttörajojen määrittäminen edellyttää tilastollisia las-
kentamenetelmiä, joilla saadaan kattava kuva koko reaktorisydämen käyttäytymi-
sestä sekä stationääri- että transienttitilanteissa. Polttoaineen käyttäytyminen onnet-
tomuustilanteissa on kyettävä mallintamaan siten, että laskentaohjelmilla kyetään 
arvioimaan onnettomuudessa puhkeavien polttoainesauvojen määrä, polttoaine-
sauvojen suojakuoren haurastuminen sekä arvioida polttoaineen jäähdytettävyyttä. 

Polttoaineen palaman nosto ei saa vaarantaa reaktorisydämen jäähdytettä-
vyyttä onnettomuustilanteissa. Jotta korkeapalamaisen polttoaineen käyttäytymi-
nen onnettomuustilanteissa voidaan arvioida, polttoainemalleissa on otettava huo-
mioon palaman vaikutukset polttoaineen ominaisuuksiin. Tämä vaatii taustakseen 
korkeapalamaisen polttoaineen kokeellista tutkimusta, jonka tulokset on siirrettävä 
polttoainemalleihin.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön osuuden lisääntyessä sähköverkossa joudutaan 
myös ydinvoimalaitoksia mahdollisesti käyttämään sähköverkon kuormitusta seura-
ten. Reaktoritehon vaihtelu lisää reaktoripolttoaineeseen kohdistuvaa kuormitusta. 
Kuorman seurantaan pohjautuvalle käyttötavalle on kyettävä määrittämään poltto-
aineen eheyden kannalta turvalliset rajat.  

Tilastollisten epävarmuusmallien käyttöä analyyseissä on lisättävä ja ulotettava 
tilastollinen tarkastelu askelittain koko laskentaketjun läpi vaikutusaladatasta tran-
sientti- ja onnettomuusanalyysien kautta polttoaineen käyttäytymisen tarkasteluun. 

Analysointityökalujen kehitystyössä on huolehdittava riittävästä laadunvarmis-
tuksesta ja dokumentoinnista, jonka merkitys korostuu alan sukupolvenvaihdok-
sen yhteydessä.
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Uusien tutkijoiden kouluttaminen on syytä ottaa huomioon myös kaikissa tutki-
mushankkeissa. Parhaiten tämä saadaan toteutettua muodostamalla tutkimusryh-
mät siten, että niihin kuuluu sekä kokeneita että aloittelevia nuoria tutkijoita.

3.4.1.3 PoiKKiTiETEElliSET hAnKKEET

Tutkimuksella on yhtymäkohtia rakenteellisen eheyden aihealueen materiaali-
tutkimukseen erityisesti suojakuorimateriaalin kautta sekä termohydrauliikan 
tutkimukseen.

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 polt-
toaineen 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 neutroniannosa-
nalyyseihin sekä käytetyn polttoaineen isotooppikoostumuksen määrittämiseen.

Käytetyn ydinpolttoaineen varastoinnin kriittisyysturvallisuusarvioinnissa on 
kasvava tarve varautua mahdolliseen palamahyvityksen käyttöönottoon. Tälle 
menettelylle on kehitettävä menetelmät ja kriteerit.

Ydinvoimalaitosten ja ydinpolttoaineen turvallinen käyttö ja käsittely edellyttää, 
että reaktorin käytönsuunnittelu, onnettomuus- ja transienttianalyysit sekä kriitti-
syysturvallisuustarkastelut tehdään luotettavasti ja niihin liittyvä osaaminen on tar-
vittaessa viranomaisen käytettävissä.

Reaktoridynamiikkaan liittyvien laskentamallien kehittäminen vastaamaan tekni-
sen kehityksen asettamia tarpeita on keskeinen tutkimusalueen tavoite. Uudet polt-
toainetyypit ja tarve analysoida tarkemmin sydämessä tapahtuvia ilmiöitä aiheutta-
vat 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 systemaat-
tiseksi arvioimiseksi tarvitaan asianmukaiset menetelmät. Epävarmuusmenetel-
mien kehittäminen näitä ohjelmia varten on työväline analyysitulosten hyväksyttä-
vyyden arvioimiseksi. 
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Kuva 3.6 Kaasujäähdytteisen, grafiittiomoderoidun HTTR koereaktorin sydän 
säätösauvat sisällä. Sinisen sävyt kuvaavat termistä neutronivuota ja kel-
taisen sävyt fissiotehoa. 3D kokosydänmalli, laskettu Serpent Monte Carlo 
-koodilla

3.4.2.2 TuTKiMuSTArPEET JA TAVoiTElTAVAT TuloKSET

Oleellisin kansallinen osaaminen reaktorifysiikan alueella liittyy laskentaketjuun, 
jolla perusydinvakiokirjastoista kehitetään lähtötietoja kriittisyysturvallisuustar-
kasteluihin ja koko sydämen stationääri- ja transienttilaskuihin. Tämän laskenta-
ketjun käytettävyyden ja ajantasaisuuden ylläpitäminen sekä sen sovellusalueen 
laajentaminen koskemaan uusia reaktori- ja polttoainetyyppejä vaatii jatkuvaa tut-
kimus- ja kehitystyötä. 

Determinististen ja stokastisten (Monte Carlo) säteilyn kulkeutumismenetelmien 
osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä. Näitä menetelmiä tarvitaan mm. kriit-
tisyysturvallisuuteen liittyvissä laskuissa, säteilysuojauslaskuissa sekä erilaisten 
detektorivasteiden ja sydämen ulkopuolisten neutroniannosten määrittämisessä 
inventaarilaskuissa. Osaamisen ylläpito ja mallien kelpuutus vaativien kolmiulot-
teisten säteilyn kulkeutumisongelmien mallinnuksessa on ylläpidettävissä osallis-
tumalla aktiivisesti kansainvälisiin benchmark-tehtäviin. Tämä toiminta tukee myös 
omien mallien kehitystyötä.  
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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. Asi-
antuntemuksen säilyttäminen tällä alueella on varmistettava myös tämän tutkimus-
ohjelman aikana.

Kaikissa reaktoriin liittyvissä analyyseissa mahdollisimman tarkkojen arvojen 
kehittäminen neutronivaikutusaloille sekä näiden tietojen oikea käsittely ja käyttö 
ovat ensiarvoisen tärkeää tulosten oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden kannalta. 
Kolmiulotteisia transienttianalyyseja varten tarvittavan vaikutusalakondensaatio-
ketjun kehittäminen mahdollistamaan vaikutusalatiedon automatisoitu parametri-
sointi eri laitos- ja transienttityyppejä varten edellyttää edelleen jatkokehitystyötä. 
Jatkotyön systematisoimiseksi on ohjelman alkuvaiheessa tarpeen tehdä selvitys 
siitä, miten vaikutusalatietoa pitäisi parametrisoida eri transientteja ja stationääri-
siä sydänsimulaattoreita varten. 

Edellä esitettyjen konkreettisten tavoitteiden lisäksi on tarpeellista ylläpitää eri-
tyisesti polttoaineen palamalaskuihin käytettävien tietokoneohjelmien malleihin ja 
käyttöön liittyvää asiantuntemusta. Tärkeä osa tätä työtä on omien mallien kehitys 
ja tulosten vertailu tuotantokäytössä olevien ohjelmien kanssa. Oman Monte Carlo 
-pohjaisen palamalaskentajärjestelmän kehittäminen tuottamaan vaikutusaladataa 
stationääri- ja transienttilaskennan tarpeisiin on hyödyllinen hanke paitsi lopputu-
loksensa, myös uusien asiantuntijoiden kouluttamisen sekä kansainvälisen yhteis-
työn kannalta.

Käytetyn polttoaineen varastointiin liittyvää mahdollista palamahyvityksen käyt-
töönottoa varten on kehitettävä ja ylläpidettävä palamalaskentaohjelmistoon kyt-
keytyvää laskentajärjestelmää, jolla voidaan laskea käytetyn polttoaineen nuklidi-
koostumuksia ja niiden epävarmuuksia kriittisyyslaskuja varten. Palamahyvityksen 
käyttöä varten on kehitettävä systemaattinen menetelmä ottaa nuklidikoostumuk-
siin liittyvät epävarmuudet huomioon niin, että lopputulosten konservatiivisuus voi-
daan varmistaa.

Reaktorin käyttäytymistä häiriö- ja onnettomuustilanteissa simuloivien mallien 
tarkkuutta voidaan kehittää ottamalla käyttöön yksittäisen sauvan tehon laskenta 
ja siirtymällä yhä enenevässä määrin kolmiulotteiseen kuvaukseen termohydrauliik-
kamallinnuksessa. Vain kolmiulotteisella virtausmallilla voidaan ottaa täysin huomi-
oon rinnakkaisten alikanavien vaikutus kuumimman kanavan lämpötilaan, sekä esi-
merkiksi kuvata yksittäisen kanavan tukkeutumisen seuraukset. Samalla on syytä 
tarkastella uudelleen mahdollisuudet kehittää reaktorin kuumimman virtauskana-
van laskentamenetelmiä realistisempaan suuntaan. Aihepiirin kehittämistä suositel-
tiin myös SAFIR2010 -tutkimusohjelman kansainvälisessä arvioinnissa [4].
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Transienttilaskennan tilastollisiin menetelmiin pohjautuvien epävarmuusanalyy-
simenetelmien yhdistäminen polttoaineen käyttäytymistä kuvaaviin malleihin on 
edellytys nykyiset viranomaisohjeet täyttävälle tarkastelulle. 

Omien tietokonemallien kehitys on hyvä tapa kasvattaa asiantuntemusta ja uusia 
asiantuntijoita. Vaikka voimayhtiöiden tarpeisiin on saatavissa kaupallisia ohjelmia 
ja viranomaiskäyttöön esimerkiksi Yhdysvaltain viranomaisen (NRC) kehittämiä tie-
tokoneohjelmia, oma mallinkehitys mahdollistaa syvällisen paneutumisen asioihin. 
Lisäksi näin avautuu mahdollisuus vertailuanalyyseihin useamman tietokonemal-
lin välillä, mikä auttaa mm. mallien mahdollisten heikkouksien tunnistamisessa. 

3.4.2.3 PoiKKiTiETEElliSET TuTKiMuSTArPEET JA 
TAVoiTElTAVAT TuloKSET

Käytetyn polttoaineen nuklidikoostumuksen määrittäminen on reaktorifysiikan 
osa-alue, jolla on suora kytkentä toisaalta käytetyn polttoaineen loppusijoitusana-
lyyseihin, toisaalta onnettomuustilanteiden lähdetermin analysointiin. Tämä kyt-
keytyy palamalaskuihin liittyvään omaan mallinkehitykseen, jonka tuloksena syn-
tyviä ohjelmia ja malleja voidaan käyttää näissä analyyseissa. 

Reaktoridynamiikkamallien polttoainetabletin ja jäähdytteen väliseen lämmön-
siirtoon liittyvien mallien parantaminen vaatii yhteistyötä polttoaineasiantuntijoi-
den ja termohydrauliikka-asiantuntijoiden kanssa. 

Transienttimalleissa yhteys termohydrauliikka-tutkimusalueen tutkimukseen on 
ilmeinen. Samoja uusia menetelmiä, joita käytetään reaktorisydämen termohyd-
rauliseen kuvaamiseen, voidaan soveltaa myös paineastian, höyrystimen ja muiden 
jäähdytyspiirin komponenttien kuvaukseen. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava laskentajärjestelmä, jossa laitosmalli, 
3D-termohydrauliikkamalli reaktorisydämessä, neutroniikkamalli (ml. sauvatehon 
laskenta) ja polttoainemalli on kytketty toisiinsa niin, että vaurioituvien polttoai-
nesauvojen määrä onnettomuustilanteissa saadaan määritettyä. Tämä edellyttää 
yhteistyötä erityisesti termohydrauliikka-tutkimusalueen kanssa.

3.5 Termohydrauliikka

3.5.1 Tutkimusalueen kuvaus

Termohydrauliset analyysit luovat perustan ydinvoimalaitosten turvallisuuden arvi-
oimiselle. Menetelmien kehittäminen vastaamaan uusiin tarpeisiin ja niiden kelpois-
tus on välttämätön edellytys riippumattoman turvallisuuden arviointimenetelmän 
kehittämiselle. Tämä edellyttää osallistumista kansainvälisiin ja kotimaisiin tutki-
musohjelmiin termohydraulisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja analyysimenetelmien 
kehittämiseksi sekä niiden kelpoistamiseksi koetulosten avulla. 

Nykyään suurin osa ydinvoimalaitoksiin liittyvästä termohydraulisesta laskenta-
työstä tehdään prosessisimulointiohjelmilla.  Termohydraulisten laskentavalmiuksien 
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laajentaminen kattamaan myös kolmi- ja kaksiulotteiset CFD-laskentamenetelmät 
(Computational Fluid Dynamics) on tärkeä tulevaisuuden tavoite. Näillä malleilla voi-
daan saada tietoa moniulotteisista ilmiöistä esimerkiksi reaktoripaineastiassa, höy-
rystimissä ja lauhdutusaltaissa.

Kuva 3.7 FLUENT- malli VVER-440:n vaakahöyrystimestä

Best-estimate menetelmien soveltaminen ja soveltuminen turvallisuusanalyyseihin 
on tärkeä tutkimusalue. Konservatiivisen lähestymisen vaihtoehtona on enenevässä 
määrin esillä ajatus suorittaa turvallisuusanalyysit käyttäen best-estimate -lähes-
tymistä yhdistettynä kattavaan, usein tilastolliseen epävarmuustarkasteluun. Ter-
mohydraulisiin ohjelmiin liittyvien epävarmuuksien parempi hallitseminen edellyt-
tää asiaankuuluvien epävarmuusanalyysimenetelmien kehittämistä, jotta saadaan 
parempi käsitys laskentatulosten konservatiivisuuksista.

Termohydraulista tutkimusta tukevia kansainvälisiä OECD NEA/CSNI:n koordi-
noimia tutkimusohjelmia, joihin tutkimusjakson aikana osallistutaan, ovat ainakin: 
ROSA-2 (Rig Of Safety Assessment Project) ja PKL-2 (Primärkreislauf-Versuchsanlage) 
koeohjelmat sekä suojarakennuksen termohydrauliikkaan liittyvä SETH (SESAR 
Thermal-Hydraulics)-ohjelma.

Lisäksi pohjoismaista tutkimusyhteistyötä tehdään NKS- ja Northnet-verkos-
toissa sekä EU:n sisäistä yhteistyötä NURISP (Nuclear Reactor Integrated Simulation 
Project) ja THINS (Thermal-Hydraulics of Innovative Nuclear Systems) projekteissa.

Kansallinen koetoiminta liittyy lähinnä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
valmiuksiin tehdä termohydraulisia kokeita omistamillaan koelaitteistoilla. Näistä 
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keskeisimmät tällä hetkellä käytössä olevat koelaitteet ovat PWR PACTEL ja PPOO-
LEX. Koelaitteistoilla voidaan kattavasti mallintaa PWR- ja VVER-laitosten reaktori-
piirin sekä BWR-laitosten suojarakennuksen toimintaa onnettomuus- ja häiriötilan-
teissa. Laitteistojen muunneltavuus sekä valmius rakentaa erillislaitteistoja mahdol-
listavat eri järjestelmien tehokkaan tutkimisen. Koelaitteistoilla saatuja tuloksia ei 
yleensä voida suoraan soveltaa laitoksiin. Sen sijaan näillä saatua dataa käytetään 
laskentaohjelmistojen kelpoistukseen ja kehitystyöhön. 

Koetoiminta ja siihen liittyvä laskentamallien kehittäminen on tuonut esiin eräitä 
ilmiöitä, joita ei nykyisillä malleilla osata vielä laskea tarkasti. Tällaisia ilmiöitä 
ovat mm. lauhdutusaltaiden käyttäytymiseen vaikuttavien ilmiöiden ymmärtämi-
nen (PPOOLEX-koelaitteisto), sekä lauhtumattomien kaasujen käyttäytyminen pri-
määripiirissä ja suojarakennuksessa. Näiden ilmiöiden tarkempi kuvaaminen simu-
lointiohjelmissa on tärkeää tulosten luotettavuuden parantamiseksi. Viime aikoina 
on erityisesti korostunut tarve saada tietoa CFD-ohjelmien kelpoistamiseksi. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tulee käytettävissä olevan mittaustekniikan infrastruk-
tuurin olla asianmukainen, jotta voidaan tuottaa tarkoitukseen sopivaa laadukasta 
mittaustietoa.

Uusien laitosten passiivisilla turvallisuusjärjestelmillä jäähdytys tapahtuu pai-
novoimaista kiertoa hyödyntäen. Järjestelmien toimintaan liittyy usein lauhtumis-
lämmönsiirtoa, jossa on mukana lauhtumattomia kaasuja. Lauhtumislämmönsiirto 
lauhtumattomien kaasujen yhteydessä on monimutkainen ilmiö, jota ei pystytä kai-
kissa tapauksissa kunnolla simuloimaan. Lauhtuminen riippuu voimakkaasti lauh-
tumattoman kaasun määrästä ja laitteiston geometriasta. Lauhtuminen voi tapahtua 
tasopinnalle tai putkien sisä- tai ulkopuolelle, mikä tulee malleissa ottaa huomioon. 

Kokeellista ja laskennallista termohydrauliikkaa tarvitaan myös muiden tutki-
musalueiden, esimerkiksi rakenneanalyysien, vakavien onnettomuuksien hallinnan, 
reaktorifysiikan tai polttoainetekniikan menetelmiin. Näihin analyysimenetelmiin 
tarvitaan erityisesti niihin kehitettyjä termohydrauliikkamalleja. 

Termohydrauliikka on ydinvoima-alan perusfysiikkaa, jonka hallitseminen ja 
ymmärtäminen on tärkeää monentyyppisissä alan työtehtävissä, esimerkiksi lai-
tosten käyttötoiminnassa, BWR-polttoainesuunnittelussa sekä deterministisissä ja 
todennäköisyyspohjaisissa turvallisuusanalyyseissä. Termohydrauliikan tuntemus 
on välttämätöntä ainakin tutkimusohjelman alueilla 3–8. Siksi termohydrauliikan 
perusopetus on katettava riittävällä kurssitarjonnalla. Lämpö- ja virtaustekniikan 
tuntevia ydintekniikka-alan nuoria tutkijoita tarvitaan lisää kattamaan uusien lai-
toshankkeiden tuomat tutkimustarpeet sekä jatkamaan eläkkeelle siirtyvien kolle-
gojen työtä. Termohydrauliikkaan liittyy edelleen paljon epävarmuuksia, joten alan 
tutkimus on oleellista.
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3.5.2 Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Käytössä olevien termohydraulisten analyysi- ja simulointiohjelmien kehittäminen 
ja kelpoistaminen kansainvälisistä ja kotimaisista koeohjelmista saadun aineiston 
perusteella on jatkuvasti tärkeä tutkimuskohde. Yksi tavoite on kehittää ja kelpois-
taa suomalaista APROS-ohjelmaa, jota käytetään laajasti laitosten simulointiin sekä 
turvallisuusanalyyseihin. Tutkimusohjelmassa on myös varmistettava viranomaisen 
mahdollisuus tehdä analyyseja luvanhaltijoiden käyttämistä ohjelmistoista riippu-
mattomilla ohjelmistoilla. 

Konkreettisena kehitysalueena on koelaitteistoilla tehtyjen kokeiden simuloin-
neissa havaittujen puutteiden korjaaminen analyysimenetelmissä. Nykyisillä ohjel-
milla ei pystytä kunnolla mallintamaan tilannetta, jossa primääripiirissä on samanai-
kaisesti vettä, höyryä ja lauhtumattomia kaasuja (typpeä) matalassa paineessa. Las-
kentamenetelmien kehittäminen tasolle, jolla reaktorilaitoksen käyttäytyminen täl-
laisissa transientti- ja onnettomuustilanteissa kyetään analysoimaan riittävän luo-
tettavasti, vaatii kokeita ja niihin läheisesti liittyvää analyysitoimintaa. Samanlai-
nen ongelma liittyy myös passiivisten järjestelmien toimintaan, joissa virtausta ajava 
voima voi olla pieni ja herkästi häiriintyvä.

Aiempien tutkimusohjelmien tapaan kokeellisia projekteja tulee tehokkaasti 
käyttää laskennallisten projektien edistämisessä. Laskennallisissa projekteissa on 
hyvä tuoda esiin tarve erityiskokeisiin sekä niitä varten mahdollisesti tarvittaviin 
lisäinstrumentointeihin tai laitteistoihin. Kokeellisen tutkimuksen ja laskennan 
yhteistyötä on tarpeen edelleen vahvistaa. Tämän ovat myös SAFIR2010-ohjelman 
kansainväliset arvioijat todenneet [4].

Tavoitteena on saada PWR PACTEL osaksi OECD:n NEA/CSNI:n tutkimushank-
keita. Toimintamuotona voi olla esimerkiksi benchmark-laskentavertailun järjestä-
minen ja sen jatkona International Standard Problem (ISP) tai vastaava kansainvä-
linen yhteisprojekti.

Termohydraulisiin turvallisuusanalyyseihin liittyvänä oleellisena kehityshank-
keena on laskentaan liittyvien epävarmuuksien hallitseminen ja epävarmuuksien 
arvioimiseen liittyvien menetelmien kehittäminen. Samoin kokeellisessa toimin-
nassa tavoitteena tulee olla entistä systemaattisempi ja tarkempi kokeiden virhear-
vioiden muodostaminen. Simulointiohjelmien ja -menetelmien kehittäminen suun-
taan, joka mahdollistaa best-estimate turvallisuusanalyysit yhdistettynä epävar-
muustarkasteluihin, on suositeltava tutkimuskohde. Tämä vaatii ohjelmistokehittä-
misen ohella mallien taustalla olevan fysiikan syvällistä hallintaa sekä kelpoistus-
työtä. Myös kokeellisen tutkimuksen hyödyntäminen, esimerkiksi LUT:n PWR PAC-
TEL kokeet, voisivat tukea tutkimusta esimerkiksi benchmark-harjoituksen kautta. 

Uusien laitoskonseptien passiivisten järjestelmien toiminta on varmistettava 
kokeellisesti ja laskentamallit on kelpoistettava kokeiden perusteella käyttäen 
apuna myös jo olemassa olevia tutkimustuloksia. SAFIR2010 -ohjelman kansain-
välinen arviointi [4] suositti vahventamaan passiivisten turvallisuusjärjestelmien 
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toiminnan tutkimusta tulevassa tutkimusohjelmassa. Best-estimate analyysien käyt-
töä yhdistettynä parametrien epävarmuusjakaumiin on syytä tutkia erityisesti pas-
siivisten järjestelmien analyyseissa, koska turvallisuustoiminnot perustuvat luon-
nonilmiöihin ja usein suhteellisen pieniin paine-, lämpötila- tai tiheyseroihin. Epä-
varmuusjakaumien simulointi tarjoaa keinoja vaikuttavien tekijöiden priorisoin-
tiin ja tärkeiden tekijöiden tunnistamiseen. Koe- ja kelpoistustarvetta arvioitaessa 
apuna on SAFIR2010-ohjelmassa valmistunut katsaus Suomeen suunnitteilla olevien 
uusien laitostyppien passiivisista järjestelmistä sekä niiden kelpoistustilanteesta.

Ydinvoimalaitoksiin liittyvien termohydraulisten laskentamallien laajentaminen 
kattamaan CFD-laskentamenetelmät on tärkeä tulevaisuuden tavoite. CFD-lasken-
nan soveltaminen ydinvoimalaitosten turvallisuusanalyyseihin vaatii mallien kehit-
tämistä erityisesti kaksifaasivirtausten alueella. Kaupallisten ohjelmistojen ohella 
ns. avoimien lähdekoodien käyttöä tulee harkita.  Avoimen lähdekoodin filosofia 
sopii hyvin ydinturvallisuuden yhteyteen. Lisäksi avoimen lähdekoodin laskenta-
ohjelmistoa voidaan tarvittaessa muokata yksityiskohtaisestikin. Ruotsissa on tut-
kittu avointen lähdekoodien CFD-ohjelmistoja joitakin vuosia. Esimerkiksi Northnet-
verkosto voi olla sopiva yhteisö pohjoismaiseen tiedonvaihtoon tällä alueella. Myös 
ohjelmistojen kehitystyötä EU:n rahoittamissa projekteissa kannattaa seurata (mm. 
NURISP ja THINS projektit).

CFD-laskentamenetelmien käyttö on mahdollista esimerkiksi reaktoripaineas-
tian, höyrystimien ja lauhdutusaltaan virtausten mallintamisessa. CFD-menetel-
mällä lasketaan virtauksen kerrostuminen (kylmä hätäjäähdytysvesi/kuuma luon-
nonkiertovesi tai boorittoman veden tulpan kulkeutuminen) reaktoripaineastiassa 
ja lauhdutusaltaassa. Menetelmien edelleen kehittäminen ja kelpoistaminen on 
tavoiteltavaa. Pidemmällä aikavälillä tulee tähdätä myös kaksifaasivirtausta mal-
lintavien CFD-menetelmien kehittämiseen esimerkiksi polttoainenipun tai höyrys-
timen virtauksille.  

Turvallisuusanalyysiohjelmistojen (kuten APROS) ja CFD-työkalujen entistä 
parempi kytkentä on suositeltava kehityskohde. Prosessianalyysiohjelmisto mah-
dollistaa laajojen kokonaisuuksien kuten koko voimalaitoksen mallintamisen sisäl-
täen termohydrauliikan lisäksi esimerkiksi automaatiojärjestelmät, kun taas CFD-
ohjelmalla on mahdollisuus mallintaa yksittäisiä komponentteja yksityiskohtaisesti. 
Yhdistettynä nämä tuottaisivat nykyistä tarkempia simulointituloksia tapauksissa, 
joissa 1-D prosessianalyysiohjelmien rajoituksilla on vaikutusta tuloksiin.

Erilliskoelaitteistoilla ja olemassa olevien koelaitteistojen lisäinstrumentoin-
nilla voidaan saada tietoa myös CFD-mallien kelpoistamiseen. Mittausjärjestelmien 
parantaminen yleensäkin on tärkeä tutkimustavoite joko ottamalla käyttöön uusia 
tai kehittämällä olemassa olevia järjestelmiä kattavien mittaustietojen saamiseksi 
CFD-menetelmien luotettavaan kelpoistamiseen. CFD-tason mittausten toteuttami-
nen koelaitteistoissa laskentamenetelmien kehittämisen tueksi sekä kelpoistusta 
varten edellyttää mittausmenetelmien kehittämistä ja uusien mittauslaitteiden ja  
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järjestelmien käyttöönottoa (Particle Image Velocimeter, wiremesh sensor, process 
tomography jne.).

Lauhdutusaltaiden käyttäytymiseen vaikuttavia dynaamisia ilmiöitä (esimer-
kiksi kerrostuminen ja kiertovirtaukset, suorakontakti- ja seinämälauhtuminen 
sekä sekoittuminen ja neste-rakennevuorovaikutukset) ei toistaiseksi tunneta riittä-
vän hyvin. Tällä alueella tarvitaan koetuloksia analyysimenetelmien kehittämiseksi. 
Tavoitteena on koko suojarakennuksen, kuiva- ja märkätilan vuorovaikutuksen (suo-
jarakennuksen ruiskutusjärjestelmä mukaan lukien) huomioon ottava mallinnus. 

Primääripiirin suuri putkivuoto ja Leak Before Break (LBB)  mallinnus voivat tulla 
ajankohtaisiksi tutkimusaiheiksi ohjelmakaudella. Primääripiirin suuren putkivuo-
don tutkimustarvekartoitusta tehtiin SAFIR2010-ohjelmassa.

3.5.3 Poikkitieteelliset hankkeet

Nopeat paineen romahtamiset esimerkiksi suuren primääripiirin putken katkon seu-
rauksena aiheuttavat suuria kuormituksia rakenteisiin. Toisaalta rakenteet saatta-
vat näiden kuormitusten seurauksena muuttaa geometriaansa mikä vaikuttaa takai-
sin virtausolosuhteisiin. Neste–rakenne-vuorovaikutuksen tutkimiseen käytettävien 
työkalujen kehittämiseen ja kelpoistamiseen ei kansainvälisestikään ole löydettä-
vissä paljoa tietoja. Kokeellisesti on mahdollista määrittää rakenteiden käyttäyty-
mistä äkillisissä paineenlaskutilanteissa (jäähdytteenmenetysonnettomuus, lauh-
tuminen). 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 LBB-kri-
teerien toteutumisen osoittamiseen.

Polttoainenipun sisäisen virtausjakautuman laskeminen CFD-malleilla on tutki-
musaihe, jossa yhteistyö tapahtuu polttoaine- ja reaktoridynamiikka-asiantuntijoi-
den sekä mahdollisesti pohjoismaisen Northnet-hankkeen kanssa. Myös CFD-ohjel-
mistojen ja neutroniikkaohjelmistojen välisten rajapintojen kehittäminen on täl-
laista yhteistyötä.

Passiivisten turvallisuusjärjestelmien toiminta vakavien onnettomuuksien tapa-
uksissa on tutkimusaihe, jossa yhteistyötä voidaan tehdä vakavien onnettomuuk-
sien asiantuntijoiden kanssa. Vakavien onnettomuuksien tutkimuksessa sovelletaan 
mm. aerosolilaskennassa CFD-malleja, joiden vuoksi myös CFD-yhteistyö on hyödyl-
listä. Simulointiin perustuvat tason 2 PRA:n menetelmät perustuvat myös samoihin 
malleihin.

Pokkitieteellisten hankkeiden ja CFD-mallinnuksen tiedonvaihdon tukemiseksi 
CFD-laskennan adhoc  ryhmän perustaminen on kannatettavaa. Kolmiulotteista 
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2-faasilaskentaa kehitetään tällä hetkellä kaupallisilla CFD-koodeilla sekä omilla 
prosessisimulointiohjelmiin liittyvillä malleilla kuten porositeetti –lähestymistapaa 
hyödyntävällä mallilla (PORFLO) ja homogeenisella 2-faasimallilla. Samoin eri mal-
lien yhdistämiseksi on meneillään hankkeita kuten CFD –laskennan ja systeemikoo-
din rajapinnan kehittäminen.

Best-estimate menetelmiin perustuvat deterministiset häiriö- ja onnettomuu-
sanalyysit ovat todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin perusta. Tämän 
vuoksi termohydrauliikan alaan kuuluvien determinististen analyysien kehittämi-
nen entistä realistisemmiksi sekä näihin liittyvät epävarmuustarkastelut palvelevat 
hyvin myös PRA-analyysien tekemistä. Toisaalta PRA:n avulla voidaan priorisoida 
tutkimuskohteita.

3.6 Vakavat onnettomuudet

3.6.1 Tutkimusalueen kuvaus

Kuva 3.8 Sydänmateriaalin jäähdytettävyyskokeisiin käytettävän COOLOCE 
tutkimuslaitteiston lämmityselementtejä

Vakavilla onnettomuuksilla tarkoitetaan sellaisia ydinvoimalaitosten onnettomuus-
tilanteita, joissa merkittävä osa reaktorisydämestä vaurioituu. Vakavien onnetto-
muuksien todennäköisyys länsimaisilla ydinvoimalaitoksilla on hyvin pieni, pie-
nempi kuin 10–5 reaktorivuotta kohti. Suurten potentiaalisten seurausvaikutusten 
johdosta niihin varautuminen on kuitenkin tärkeää.
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Suomen ydinvoimalaitossäännöstö vaatii, että uudet ydinvoimalaitokset suun-
nitellaan varautuen vakaviin onnettomuuksiin. Olkiluoto 3 EPR-laitoksessa vaka-
vat reaktorionnettomuudet ovat alusta lähtien olleet suojarakennuksen suunnit-
telun perustana. Suomalaisilla käyvillä ydinvoimalaitoksilla on tehty mittavia lai-
tosmuutoksia vakavien onnettomuuksien varalta. Muutoksilla on kyetty merkittä-
västi vähentämään reaktorisydämen vaurioitumisen ja suuren fissiotuotepäästön 
todennäköisyyksiä. 

Vakavien onnettomuuksien kokeellinen tutkimus suuressa mittakaavassa ja 
aidoilla reaktorimateriaaleilla on hyvin kallista. Tämäntyyppinen tutkimus teh-
dään yleensä kansainvälisenä yhteistyönä, esimerkiksi OECD NEA:n organisoimissa 
tutkimusprojekteissa. 

Suurten kustannusten johdosta kansainvälinen kokeellinen tutkimus kohdistuu 
harvoin yksittäiseen laitostyyppiin. Useimmin tarkoituksena on perusilmiöiden tut-
kimus tai mittaustulosten tuottaminen laskentamenetelmien kehitykseen ja vali-
dointiin. 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 sovelta-
jatahojen kanssa on mahdollista saada suhteellisen pienelläkin panoksella arvok-
kaita tutkimustuloksia. 

Vakavien onnettomuuksien laskentamenetelmiä on kahta perustyyppiä: ns. integ-
raaliset laskentamenetelmät ja erillisilmiöitä mallintavat menetelmät. Integraaliset 
menetelmät laskevat onnettomuustilanteen kulun alkaen onnettomuuden käynnis-
tävästä alkutapahtumasta sydämen sulamiseen ja fissiotuotteiden päästöön asti. 
Integraalisten menetelmien päämääränä on ottaa huomioon kaikki onnettomuus-
tilanteeseen vaikuttavat järjestelmät ja vakavassa onnettomuudessa mahdollisesti 
tapahtuvat ilmiöt. Laskenta-aika pidetään kohtuullisena käyttämällä yksinker-
taistettuja laskentamalleja. Esimerkkejä integraalisista tietokoneohjelmista ovat 
USNRC:n rahoituksella kehitetty MELCOR, EU:n kehittämä ASTEC sekä alun perin 
ydinvoimateollisuuden rahoittama MAAP. 

Erillisilmiöitä, esimerkiksi vedyn kulkeutumista sekoittumista ja palamista mal-
lintavat menetelmät ovat huomattavasti integraalisia menetelmiä yksityiskohtai-
sempia. 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 tutkimusoh-
jelmiin yleensä SAFIR-tutkimusohjelman kautta, 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. 

EU:n 7. puiteohjelmassa vakavien onnettomuuksien tutkimusta koordinoidaan 
SARNET (Severe Accident Research NETwork of Excellence) verkostossa. EU on 
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ilmoittanut, että se ei vuoden 2013 jälkeen enää rahoita yhteistyötä, sen sijaan ver-
koston tulisi kyetä itse rahoittamaan toimintansa. Suomen SARNET-verkostolle toi-
mittamat tutkimustulokset on pääosin tehty SAFIR-ohjelmassa, mutta SARNET-ver-
koston kokouksiin osallistuminen tapahtuu ohjelman ulkopuolella olevassa projek-
tissa. Mikäli osallistuminen SARNET-verkostoon vaatii vuoden 2013 jälkeen osallis-
tujien omaa rahoitusta, on luontevaa kytkeä osallistuminen SAFIR2014 -ohjelmaan.

3.6.2 Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Käytössä olevien laitosten tilanne vakavien onnettomuuksien suhteen on jo nyt var-
sin hyvä. Partikkelimuodossa olevan sydänmateriaalin jäähdytys vaatii vielä lisäsel-
vityksiä. Ilmiön tutkimiseksi on SAFIR2010 -tutkimusohjelmassa käynnistetty koe-
ohjelma, joka tulosten analyysi tulee saattaa päätökseen SAFIR2014 -ohjelmassa. 

Vakavat onnettomuudet on otettu huomioon suunnittelussa kaikissa periaate-
päätöshakemuksissa mainituissa laitosvaihtoehdoissa. Laitosvaihtoehtojen vaka-
vien onnettomuuksien hallintastrategiat poikkeavat kuitenkin toisistaan laitoskoh-
taisesti. Suomessa tulee olla valmius arvioida riippumattomasti mahdollisten uusien 
laitostyyppien vakavien onnettomuuksien erityspiirteitä. Valittua laitosta koskevat 
varmentavat analyysit tehdään ohjelman ulkopuolella, toimeksiantoina. SAFIR2014 
-ohjelmassa on kuitenkin luotava tutkimusvalmiuksia, joiden avulla varmentava tut-
kimus on mahdollista tehdä mahdollisimman luotettavasti. SAFIR2010 -tutkimus-
ohjelman kansainvälisessä arvioinnissa [4] suositettiin tulevalta vakavien onnetto-
muuksien tutkimusalueelta joustavuutta uusien laitostyyppien suhteen.  

Vakavien onnettomuuksien hallinnan keskeinen kysymys on sydänsulan stabi-
loiminen ja jäähdyttäminen kiinteään muotoon. Uusissa laitostyypeissä sydänmate-
riaalin stabilointi on mahdollista tehdä eri tavoin: pienempitehoisissa reaktoreissa 
sydänsula voidaan pidättää paineastian sisällä jäähdyttämällä paineastiaa ulkopuo-
lelta; sydänsula voidaan vaihtoehtoisesti jäähdyttää paineastian ulkopuolella, paine-
astian alapuolelle suojarakennukseen asennettavassa sydänsiepparissa. 

Uudentyyppisen ratkaisun riippumaton varmennus voi vaatia sekä laskentatyö-
kaluja että kokeellista tutkimusta. Suomessa ei ole mahdollista tehdä kokeellista 
tutkimusta aidoilla sydänmateriaaleilla. Sydänsieppariratkaisuille sydänmateriaa-
lin (sydänsula tai partikkelikasa) lämmönsiirto sydänsieppariin on kyettävä arvi-
oimaan laskennallisesti. Tämä voi vaatia uusien laskentamenetelmien käyttöönot-
toa ja validointia. Kun sydänmateriaalin lämpövuo sydänsieppariin tunnetaan, voi-
daan lämmönsiirron toimivuus sydänsiepparista sitä ympäröivään jäähdytteeseen 
varmentaa kokeellisesti. Tämän tyyppiseen koetoimintaan on SAFIR-tutkimusoh-
jelmassa luotava valmius. 

Ratkaisuille, jossa sydänsula pidätetään paineastiassa, on sula-altaan lämpövuon 
jakautuma kyettävä arvioimaan laskennallisesti sekä homogeeniselle että kerros-
tuneille altaille. Kerrostuneen altaan kerrospaksuuden selvittäminen vaatii puoles-
taan mahdollisuutta arvioida sula-altaan kemiallista käyttäytymistä. Kun lämmön 
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jakautuminen sulasta paineastiaan tunnetaan, voidaan lämmönsiirtoa paineasti-
asta jäähdytteeseen tai esim. paineastian pohjan läpivientiin tutkia kokeellisesti. 

Vakavan onnettomuuden hallintastrategian onnistuminen voi jossain tapauksissa 
riippua paineastian sisällä tapahtuvista ilmiöistä. Esimerkkejä ovat nopea vedyn 
kehittyminen, jos vaurioitunut sydän tulvittuu, tai kun sydänsula valuu paineas-
tian pohjalla olevaan veteen. Onnettomuuden eteneminen on mahdollista myös kat-
kaista, mikäli osittain vaurioitunut sydän on mahdollista jäähdyttää paineastian 
sisäpuolella. 

Joissakin uusissa laitostyypeissä sydänsula putoaa paineastian rikkoutumisen 
jälkeen jäähdytteen täyttämään reaktorikuiluun, mikä voi saada aikaan höyryrä-
jähdyksen. Höyryräjähdysten laskentavalmius Suomessa on tällä hetkellä suhteelli-
sen hyvä. Aihepiirin tutkimusta tehdään OECD:n koordinoimassa kansainvälisessä 
SERENA-tutkimusohjelmassa. Mahdollisuus suojarakennuksessa tapahtuvan höyry-
räjähdyksen analysointiin on säilytettävä tulevassa ohjelmassa. 

Useassa uudessa laitostyypissä jälkilämpö poistetaan vakavassa onnettomuu-
dessa suojarakennuksesta käyttämällä passiivisia jälkilämmönpoistojärjestelmiä. 
Järjestelmässä on tyypillisesti lämmönsiirtimet, jotka johtavat jälkilämmön suoja-
rakennuksen ulkopuolella oleviin vesialtaisiin. Lämmönsiirtimet voivat olla sijoitet-
tuna suojarakennuksen kaasutilaan tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisiin vesialtaisiin. 
Molemmissa tapauksissa ratkaisun toimivuus vakavien onnettomuuksien olosuh-
teissa on voitava varmentaa. Toimintaa mahdollisesti haittaavia tekijöitä ovat lauh-
tumattomien kaasujen, esim. vety, kertyminen järjestelmään ja vakavassa onnetto-
muudessa syntyvien aerosolien kiinnittyminen lämmönsiirtimen pinnalle. Toisaalta 
lämmönsiirtimet myös poistavat ja pidättävät suuren osan suojarakennuksen ilmati-
laan vapautuneista fissiotuotteista. Passiivisten suojarakennusten jälkilämmönpois-
tojärjestelmien tutkimuksella on kiinteä yhteys termohydrauliikka-alueella kehitet-
täviin laskennallisiin (CFD) ja kokeellisiin menetelmiin. 

Vakavassa onnettomuudessa syntyy aina suuri määrä vetyä. Kiehutusvesireak-
torien suojarakennus on laitoksen käytön aikana inertoitu typellä, minkä johdosta 
vetypalo ei ole mahdollinen. Kiehutusvesireaktorin pienen suojarakennuksen joh-
dosta vety kuitenkin paineistaa suojarakennusta merkittävästi. Seisokkitilanteessa 
alkunsa saavassa vakavassa onnettomuudessa joudutaan myös kiehutusvesireak-
toreilla ottamaan huomioon vetypalon mahdollisuus. Painevesireaktoreilla vedyn 
poisto vakavassa onnettomuudessa hoidetaan yleensä autokatalyyttisin rekombi-
naattorein. SAFIR2014-tutkimuksen tavoitteena on kehittää työkaluja, joilla vedyn 
hallintakonseptien toimivuus kaikissa oletettavissa onnettomuustilanteissa voidaan 
varmentaa. 

Vetypalojen kokeellinen tutkimus vaatii suuria resursseja, minkä johdosta sitä on 
tehty OECD/NEA:n koordinoimissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Vedyn 
sekoittumiseen ja rekombinaattorien toimintaan voi kuitenkin liittyä erilliskysymyk-
siä, joissa kotimainen kokeellinen tutkimustoiminta on tarpeen. Vedyn sekoittumi-
sen, palamisen ja räjähdysten laskentamenetelminä hyödynnetään suuressa määrin 
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CFD-ohjelmia. Suomessa on käytössä tähän tarkoitukseen soveltuvia laskentaoh-
jelmia, jotka tulee validoida soveltuviksi varmentaviin vedynhallinta-analyyseihin.   

Uusien laitosten lupakäsittelyn yhteydessä asetetaan instrumentoinnille ja auto-
maatiolle onnettomuusolosuhteita koskevia toimintakykyvaatimuksia. Vakavissa 
onnettomuuksissa toimintaan vaikuttaa paineen ja lämpötilan lisäksi suojaraken-
nuksessa ja onnettomuuden hallintaan tarvittavien järjestelmien huonetiloissa val-
litseva säteily. Suomessa tulisi olla käytettävissä menetelmä, jolla voidaan tehdä 
tämän tyyppisiä annosarvioita. 

Suojarakennuksen toimiessa suunnitellulla tavalla jäävät vakavan onnettomuu-
den fissiotuotepäästöt laitokselta ympäristöön suhteellisen pieniksi. Suuri päästö on 
mahdollinen mm. suojarakennuksen ohitusketjuissa. Fissiotuotteiden kemia vaihte-
lee päästöreitin ja onnettomuusskenaarion olosuhteiden mukaan, jolloin ohitusket-
jujen päästöjen arvioinnissa joudutaan mallintamaan fissiotuotteiden kulkeutumista 
sekä aerosolimuodossa että kaasuna tai nesteenä. Jodin kemia primääripiirissä ja 
suojarakennuksessa on mm. EU SARNET-verkostossa määritetty yhdeksi vakavien 
onnettomuuksien tärkeimmistä tutkimusaiheista. Suomessa on tällä hetkellä kor-
keatasoista fissiotuotteiden kulkeutumisen ja kemian kokeellista tutkimusta, jota 
on tarpeellista pitää yllä uudessa tutkimusohjelmassa. 

SAFIR2014-ohjelman tavoitteena tulee olla mahdollisuus arvioida fissiotuottei-
den kulkeutuminen eri päästöreiteillä yhdistämällä omaa tarkasti suunnattua koe-
toimintaa ja laskentamenetelmiä kansainvälisen yhteistyön tuloksena saatavaan tie-
toon. Suomessa on tarvetta uusille asiantuntijoille, jotka voivat kriittisesti tarkas-
tella integraalisten laskentatyökalujen, kuten MELCOR tuottamien päästölasken-
tatulosten luotettavuutta. Tämän saavuttamiseksi laskijoilla tulee olla tietämystä 
mm. aerosolifysiikasta ja eri aineiden, erityisesti jodin kemiallisesta käyttäytymi-
sestä. Tietämyksen syventämiseksi voi olla tarvetta tutustua erillislaskentamal-
leihin integraalikoodien lisäksi tai luoda itse reaktorisovelluksia tukevia erillisiä 
laskentatyökaluja.

Suojarakennuksen tiiviys on osaltaan riippuva suojarakennuksen läpivientien tii-
vistemateriaalien kestävyydestä vakavissa onnettomuuksissa. Suomessa on oltava 
mahdollisuus tutkia tiivisteinä käytettäviä materiaaleja olosuhteissa (säteily, lämpö-
tila, paine) jotka vastaavat vakavien onnettomuuksien olosuhteita. 

Seisokkitiloissa alkunsa saavat vakavat onnettomuudet voivat poiketa huomat-
tavasti tehoajon tilanteista. Aikaviiveet ovat tyypillisesti pitemmät, toisaalta suo-
jarakennus voi olla auki, ja osa laitoksen järjestelmistä pois käytöstä. Fissiotuot-
teiden kemiallinen käyttäytyminen seisokkitilanteissa alkavissa onnettomuuksissa 
poikkeaa reaktorin tehokäytöstä. SAFIR2010 kansainvälinen arviointi suositti, että 
tulevassa tutkimusohjelmassa kiinnitetään enemmän huomiota seisokkitilanteiden 
vakaviin onnettomuuksiin. SAFIR2014-ohjelmassa olisi selvitettävä seisokkitilojen 
onnettomuusketjujen ominaispiirteet ja merkittävimmät ilmiöt. Merkittäville fissio-
tuotteille on tehtävä seisokkitilanteiden olosuhteita vastaavia kokeita. 
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Reaktoripolttoaineen käytössä tähdätään palaman nostamiseen. Palaman noston 
mahdolliset vaikutukset sekä reaktorisydämen vaurioitumiseen että fissiotuottei-
den käyttäytymiseen on selvitettävä. Fissiotuotteiden vapautumista korkeapalamai-
sesta polttoaineesta tutkitaan CEA:n VERDON-kokeissa, jotka alkavat tämän vuoden 
lopulla. Suomessa tutkimus tulee tehdä yhdessä polttoainetutkimusalueen kanssa. 

Onnettomuustilanteiden kartoitukseen, reunaehtojen määrittämiseen ja PRA:n 
avuksi tarvitaan Suomessa ainakin yksi integraalinen vakavien onnettomuuksien 
laskentaohjelma. Tällä hetkellä se on USNRC:n kanssa tehdyn CSARP-sopimuksen 
pohjalta saatu MELCOR. Suunnittelukaudella MELCOR näyttää olevan suomalaisten 
laitosten kannalta edelleen käyttökelpoinen. Vaihtoehtoisena laskentaohjelmana 
tulee harkita EU:n rahoituksella laadittua ASTEC-ohjelmaa, joka on saatavilla EU:n 
7. puiteohjelman SARNET-yhteistyön kautta.   

Useiden vakavien onnettomuuksien ilmiöiden laskennassa käytetään CFD-mene-
telmiä, esimerkkinä passiiviset järjestelmät, höyryräjähdykset, vedyn kulkeutumi-
nen ja palaminen. Virtauslaskentamenetelmiä hyödynnetään myös sula-altaan ja 
partikkelikasan jäähdytettävyysarvioissa. Laskentamenetelmät joudutaan aina vali-
doimaan ennen niiden käyttöä laitossovelluksiin. Validoinnissa käytettäviä koetu-
loksia on mahdollista saada kansainvälisistä tutkimusohjelmista. Kansainvälisten 
koeohjelmien koematriisi ja käytetyt olosuhteet eivät välttämättä vastaa suomalais-
ten laitosten tarpeita, joten täydentäviä kotimaisia kokeita voidaan tarvita. Kokei-
den suunnittelussa on otettava huomioon, että CFD-ohjelmien kelpoistus vaatii erit-
täin hyvää ja yksityiskohtaista instrumentointia. 

Ydinvoimalaitosonnettomuuksien radioaktiivisista päästöistä aiheutuville väes-
tön yksilöiden säteilyannoksille on asetettu raja-arvot, joiden alittuminen on voi-
tava osoittaa laitosten lupakäsittelyjen ja muiden turvallisuusarviointien yhteydessä 
käyttöönottovaiheessa ja käytön aikana. Päästöistä aiheutuvien annosten arvioin-
tiin on käytetty yleensä Suomessa kehitettyjä laskentamalleja ja suomalaista osaa-
mista. Tätä osaamista on edelleen tarpeen ylläpitää ja kehittää ottamaan huomioon 
näiden laskentamenetelmien nykyinen kansainvälinen huipputaso ja myös mahdol-
linen uusi ydinvoimalaitospaikka.

Vakavien onnettomuuksien kysymyksiin osallistuva henkilöstö voimayhtiöissä, 
Säteilyturvakeskuksessa ja tutkimuksessa on suhteellisen nuorta. Henkilöstömää-
rään ei ole odotettavissa lisäystarpeita eläkkeelle siirtymisen johdosta tulevan tut-
kimusohjelman aikana. Vakavien onnettomuuksien tutkimustarpeet kohdistuvat 
suurelta osin mahdollisiin uusiin laitostyyppeihin. Laitostyypit eivät ole tiedossa 
SAFIR2014 -tutkimusohjelmaa käynnistettäessä. Mikäli uusien laitosten vakavien 
onnettomuuksien ratkaisut poikkeavat huomattavasti käytössä tai rakenteilla ole-
vista, on alueella tarvetta maltilliseen tutkimushenkilöstön lisäykseen.  
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3.6.3 Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat 
tulokset

Vakavat onnettomuudet muodostuvat hyvin suuresta joukosta hyvin pienen toden-
näköisyyden onnettomuustilanteita. Alkutapahtumien ja niitä seuraavien onnet-
tomuusketjujen merkityksen laitoskohtainen arviointi tehdään PRA-menetelmiä 
hyväksi käyttäen. Läheinen yhteistyö tutkimuksen suunnittelussa on tarpeen, jotta 
vakavien onnettomuuksien tutkimus voidaan keskittää riskin kannalta olennaisiin 
ilmiöihin. Vakavien onnettomuuksien laskentamenetelmät ovat toisaalta välttämä-
tön työkalu tason 2 PRA:lle arvioitaessa päästöreittejä ja fissiotuotepäästöjen omi-
naisuuksia. Esimerkiksi ohitusketjujen arvioinnissa on mahdollista paremmin hyö-
dyntää käytössä olevaa tietoa ja kokeellista osaamista fissiotuotteiden kulkeutumi-
sesta, minkä vuoksi laskentatyökalujen kehittäjien ja käyttäjien on oltava läheisessä 
yhteistyössä kokeellisen tutkimuksen suorittajien kanssa. Koetoiminnassa on myös 
kiinnitettävä huomiota siihen, että kokeiden avulla saadaan sellaista tietoa, jota voi-
daan hyödyntää reaktorisovelluksissa.

Uusiin laitoksiin on suunniteltu passiivisia järjestelmiä sekä vakavien että suun-
nittelun perustana olevien onnettomuuksien hallintaan. Järjestelmillä on hyvin pal-
jon yhteisiä piirteitä, minkä johdosta yhteistyö termohydrauliikan laskennallisen 
(CFD) ja kokeellisen tutkimuksen kanssa on suositeltavaa. 

CFD-laskentaa sovelletaan niin usealla osa-alueella, että sille on tulevassa ohjel-
massa syytä käynnistää yhteinen ad-hoc -ryhmä. 

Polttoaineen palaman noston vaikutuksia sekä suunnittelun perustana oleviin 
onnettomuuksiin, että vakaviin onnettomuuksiin on selvitettävä yhdessä polttoai-
neen käyttäytymistä tutkivan alueen kanssa. Korkeapalamaisen polttoaineen käyt-
täytymisen kokeellinen tutkimus tehdään kansainvälisenä yhteistyönä tähän tarkoi-
tukseen soveltuvissa koereaktoreissa. 

Vakavat onnettomuudet aiheuttavat suuria vaatimuksia laitteiden ja rakenteiden 
kestävyydelle sekä hyvin lyhytkestoisissa dynaamisissa kuormituksissa (vetypalot, 
korkeapainepurkaukset, höyryräjähdykset) että pitkällä aikavälillä. Ensin mainit-
tujen analysoimiseksi tulee edelleen kehittää automaattisia menetelmiä, joilla tieto 
voidaan siirtää kuormitusta laskevasta ohjelmasta rakenteiden analyysiin.

3.7 Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus

3.7.1 Tutkimusalueen kuvaus

Ydinvoimalaitosten reaktoripiirin turvallisuuteen liittyvä tutkimus on perinteisesti 
ollut oleellinen osa kansallisia ydinturvallisuuteen liittyviä tutkimusohjelmia. Tut-
kimusaiheet ja painopistealueet ovat vuosien kuluessa muuttuneet tarpeiden kas-
vaessa ja osaamisen sekä tiedon lisääntyessä.
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Ydinenergia-alalla tapahtuu tämän vuosikymmenen aikana merkittäviä muutok-
sia, joiden tulee näkyä myös turvallisuustutkimusohjelmassa. Aiemmin tutkimuk-
sen painopiste on kohdistunut käyvien laitosten turvallisuustutkimukseen, mutta 
otettaessa käyttöön ensimmäistä 60 vuoden eliniälle suunniteltua laitosta ja haet-
taessa periaatepäätöksiä ja rakentamislupia lisäkapasiteetin rakentamiseksi muo-
dostuvat uusien laitosten tutkimustarpeet oleelliseksi osaksi tutkimusalueen tehtä-
väkenttää. Edelleen tehtäväkenttää laajentaa käyvien laitosten käyttölupien uudis-
taminen ja eliniän pidentäminen alun perin luvitetusta. Kuvassa 3.9 on esitetty reak-
toripiirin rakenteellisen turvallisuuden, tarvittavan osaamisen ja tutkimuksen haas-
teita 2010-luvulla.

Kuva 3.9 Reaktoripiirin rakenteellisen turvallisuuden hallinnan haasteet

Reaktoripiirin turvallisuustutkimuksen haasteet 2010- luvulla

Uudet 
laitoskonseptit

Rakentaminen ja 
käyttöönotto, 

modernisoinnit

Turvallinen ja 
pitkäaikainen 
käyttö + 60 v.

Uudet laitostyypit,
lisensioitavuus

Rakentamis- ja käyttöluvat
Käyttö, kunnossapito, 

eliniän hallinta

Uudet materiaali- ja 
rakenneratkaisut

Uudet valmistus- ja 
komponenttiratkaisut

Polttoainekehitys

Vesikemian hallinta

Valmistustekniikoiden 
kehitys:
• Eripariliitosten valmistus 
ja karakterisointi
• Jäännösjännitykset ja 
niiden arviointi

Komponenttien 
tarkastettavuus ja uudet 
tarkastusmenetelmät

Eliniänhallinta –
konseptit ja menetelmät

Vikaantuminen ja 
ikääntyminen:
• Ilmiöiden tutkimus
• Mallien kehitys

Rakenteiden kuormitukset:
• Kuormitusanalyysit
• Vaurioitumiskriteerit

Laskennan integrointi 
elinikätietoihin

Putkistojen ja komponenttien 
eliniän hallinta

Nykyisin toimivien voimalaitosten käytön alkuvaiheessa päähuomio kiinnitettiin 
paineastiateräksen hauraan murtuman ehkäisyyn ja siihen liittyviin haurastumisil-
miöihin sekä jännityskorroosion hallintaan. Tässä vaiheessa tutkimuksella pyrit-
tiin lähinnä uusien laitosten rakennemateriaalien käyttäytymisen ja niihin liittyvien 
ilmiöiden ymmärtämiseen sekä luomaan yhteydet kansainväliseen tutkimukseen. 

Painopisteenä on ollut pitkään Suomessa erityiskysymyksiksi tunnistettujen 
ilmiöiden kokeellisten tutkimusmenetelmien luonti, uuden kokeellisen tutkimus-
tiedon kerryttäminen sekä vaurioitumiseen johtavien ilmiöiden hallinnassa käy-
tettävien insinöörimenetelmien kehittäminen. Tehdyn työn tuloksena Suomeen on 
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muodostunut korkean tason osaamisympäristö, jolla on hyvät kansalliset ja kansain-
väliset yhteistyökanavat. SAFIR2010 ohjelmassa painopiste syveni erityisesti ehey-
den monitoroinnin ja riskitietoisen rakenteellisen eheyden tarkastelualueilla.

Nämä painopisteet luovat hyvän pohjan tulevien tutkimustarpeiden määritte-
lylle ja täyttämiselle. Tutkimustarpeissa tulee ottaa huomioon myös käytössä ole-
vien laitosyksiköiden käytön turvallisuus yli niiden alkuperäisen suunnitteluiän 
sekä uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakentaminen ja rakentamisen eri vaihei-
den vaatimukset.

Tutkimusohjelman reaktoripiirin turvallisuuteen liittyvät tutkimustarpeet on 
määritelty toisaalta käyvien voimalayksiköiden käyttöiän hallinnan tarpeista ja toi-
saalta rakenteilla olevan ja tutkimusohjelman aikana käyttöönotettavan uuden kol-
mannen reaktorisukupolven laitosyksikön jo tässä vaiheessa tunnistettujen tutki-
mustarpeiden pohjalta. Lisäksi tutkimustarpeisiin liitetään nyt uusien voimalaitos-
tyyppien ja uusien materiaali- ja valmistustekniikoiden sekä uusien rakenneratkai-
sujen toimivuuden tuntemuksen ja osaamisen kartuttaminen. Ohjelman toteutusvai-
heessa on edelleen syytä varautua siihen, että tulevien ydinvoimayksiköiden raken-
tamisen edetessä esiin nousee vielä lisää uusia, tässä vaiheessa vielä tunnistamat-
tomia tutkimustarpeita.

Rakenteellinen turvallisuus perustuu pitkälti vanhenemisilmiöiden ja rakenteel-
lisen eheyden ymmärtämiseen. Tämä edellyttää kokeellista materiaalitutkimusta 
sekä tutkimus-, testaus- ja mallinnusmenetelmien jatkokehittämistä, niiden vali-
koiman laajentamista uusilla menetelmillä ja menetelmien käyttöönottoa. Nämä 
kaikki tulee myös verifioida. Kokeellisen tutkimusympäristön ylläpito ja uudistami-
nen tulevien vuosikymmenien haasteita vastaavaksi on yksi ohjelman keskeisistä 
tavoitteista. 

3.7.2 Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

Tutkimusohjelman Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus -alueen tutkimus 
ehdotetaan toteutettavan hankkeina, jotka kuuluvat johonkin seuraavista eheyden 
hallinnan kannalta oleellisiksi tunnistetuista aihealueista :
1. Uudet voimalaitosmateriaalit, rakenneratkaisut ja komponenttien valmis- 

tustekniikat
2. Käyttöympäristön aiheuttama rakenteiden vaurioituminen
3. Rakenteiden murtumisriskin hallinta
4. Rakenteiden eheyden monitorointi
5. Eliniän hallinnan menetelmät, tiedon hallinta ja integrointi
6. Aihealueen kokeellisen tutkimusympäristön henkilöstön asiantuntemuksen ja 

laitteiden kehitys 

Tutkimuksen yleiseksi tavoitteeksi on asetettu rakennemateriaalien ja komponent-
tien vaurioitumista aiheuttavien ilmiöiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttavien 
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tekijöiden hallinta, ottaen huomioon valmistuksesta alkaen kaikki käsittely- ja käyt-
tövaiheet. Tämän katsotaan toteutuvan tehokkaimmin aihepiiriltään rajatuissa tut-
kimusprojekteissa, joissa tavoitteet on asetettu ilmiölähtöisesti. 

Uusien asiantuntijoiden koulutus on yksi ohjelman tärkeä tavoite. Kokeellisen tut-
kimuksen ja sen menetelmien jatkuvan kehittämisen katsotaan perehdyttävän nuo-
ret tutkijat tehokkaasti materiaalien käytettävyyteen liittyviin ilmiöihin ja niiden 
mittaamiseen sekä antavan heille mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Laskenta- ja 
mallinnusmenetelmien tutkimus liittyy olennaisesti kokeelliseen tutkimukseen. Sii-
hen sisältyy sekä olemassa olevien laskentamenetelmien jatkokehitys että menetel-
mävalikoiman laajentaminen uusilla joko muualla tai itse kehitetyillä menetelmillä. 
Tärkeää on myös laskentamenetelmien verifiointi koetulosten tai vertailulaskennan 
perusteella. Etenkin uudet rakenne- ja materiaaliratkaisut tarvitsevat tutkimus- ja 
testausmenetelmien kehittämistä ja menetelmien verifiointia. 

Kokeellinen tutkimus on hyvin keskeistä myös alan kansainvälisessä yhteistyössä, 
koska siitä saatavat tulokset herättävät muiden toimijoiden kiinnostuksen Suomessa 
tapahtuvaa tutkimusta kohtaan. SAFIR2010 tutkimuksen kansainvälinen arviointi [4] 
jopa suositti että Suomi ottaisi tällä alueella johtavan roolin joissakin kansainvälisissä 
projekteissa. Tämä toteutuisi ja tuottaisi hyötyä osallistumalla esimerkiksi SNE TP:n 
kautta muodostuvaan alan tutkimustoimintaan. Kokeellinen tutkimus ja siihen tarvit-
tavat merkittävät resurssit lisäävät toisaalta tarvetta kansainväliseen yhteistyöhön. 
Tarve kansainväliseen resurssien yhdistämiseen korostuu erityisesti käyttöolosuh-
teita simuloivissa (lämpötila, virtausolosuhteet, jännitys, vesikemia, neutronisäteily) 
tutkimuksissa, koska merkittäviä koeohjelmia on vaikea toteuttaa yhden tutkimus-
yhteisön voimin. Kansainvälinen yhteistyö varmistaa osaltaan myös tutkimuksen laa-
dun, mutta täyden hyödyn saaminen edellyttää myös merkittävää omaa työpanosta. 

Merkittäviä yhteyksiä kansainväliseen tutkimukseen reaktoripiirin rakenteelli-
sen turvallisuuden osalta ovat v. 2010: 

Tutkimusprojektit: 
•	 OECD Halden-reaktoriprojekti, jonka pääkohde on polttoainetutkimus, reakto-

rin sisäosien materiaalitutkimuksen ohella.
•	 EU:n PERFORM60, jossa kehitetään ja verifioidaan deterministisiä ja ilmiö-

pohjaisia haurastumismalleja säteilytetyille austeniittisille ruostumattomille 
teräksille ja paineastiateräksille. 

•	 EU:n LONGLIFE, joka keskittyy reaktoripaineastian pitkän käyttöiän 
elinikäarvioihin.

•	 EU:n STYLE, jossa tutkitaan muiden painekuormaa kantavien komponenttien 
kuin reaktoripainesäiliön rakenteellisen eheyden laskennallisia arviointimene-
telmiä eliniän hallinnan tarpeita varten. 

•	 Tekesin JHR MTR, jossa kehitetään valmiuksia suorittaa materiaalitutkimusta 
rakenteilla olevassa tutkimusreaktorissa Ranskassa sekä säteilyttää materiaa-
linäytteitä edelleen tutkittavaksi Suomessa.
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•	 Tekesin SINI, joka keskittyy eripariliitosten eliniän hallintaan, yhteistyötä ruot-
salaisten voimayhtiöiden sekä Japanin Tohokun yliopiston kanssa.

•	 Suunnitteilla oleva US NRC:n PARENT (The Program to Assess Reliability of 
Emerging Nondestructive Techniques) koskien nikkeliseosteisten komponent-
tien primääriveden aiheuttamien jännityskorroosiosäröjen havaitsemisen ja 
karakterisoinnin luotettavuutta NDE-menetelmillä.

Tiedonvaihtoprojektit: 
•	 EU NULIFE (Nuclear plant life prediction) Network, joka käynnistyi 2007. 
•	 “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 jaka-
vat tietoa ongelmista ja tapahtumista laitoksilla.

•	 Lisäksi suunnitteilla olevat IAEA “Development of a methodology for risk-infor-
med in-service inspections based on PSA”  ja IFRAM (International Forum on 
Reactor Ageing Management).

Johto- ja työryhmätyöskentely: 
•	 NKS ”Beredskap och Reaktorsäkerhet”-työryhmä edistää pohjoismaista yhteis-

työtä ydinturvallisuuden alalla ja parantaa pohjoismaista ydinturvallisuutta. 
•	 SSM:n (Strålsäkerhetsmyndigheten) reaktorsäkerhetsnämnd käsittelee mm. 

laitostapahtumia, joiden tietoa voidaan hyödyntää Suomessa 
•	 OECD NEA:n NDC - Committee for technical studies on nuclear energy develop-

ment and the fuel cycle (NDC) työryhmät mm. ”Expert Group on Nuclear Power 
Plant Life Management” toimivat jäsenmaiden yhteistyöfoorumeina.

3.7.2.1 uudET VoiMAlAiToSMATEriAAliT, rAKEnnErATKAiSuT JA 
KoMPonEnTTiEn VAlMiSTuSTEKniiKAT

Tulevien laitosprojektien toteutusta ja lisensioitavuuden arviointia varten on tar-
peellista tuntea uusia laitosvaihtoehtoja, niissä käytettyjä materiaali- ja rakenne-
ratkaisuja sekä niissä käytettäviä uusia valmistustekniikoita. Eliniänhallinnan kan-
nalta tutkittavia materiaaleja ovat esimerkiksi nikkelipohjainen Alloy 690 materi-
aali, jota on Olkiluoto 3:n höyrystimen lämmönsiirtoputkien materiaalina, mutta 
joka on myös rakennemateriaali muualla primääri- ja sekundaaripiirissä, nikkelipoh-
jainen hitsiaine Alloy 52 sekä matalahiilinen, typpiseosteinen austeniittinen ruos-
tumaton teräs. 

Kolmannen sukupolven laitosten rakentamisessa otetaan käyttöön uusia valmis-
tustekniikoita ja uudenlaisia rakenneratkaisuja. Esimerkiksi kapearailohitsauksen 
käyttö lisääntyy merkittävästi uusissa laitoksissa, jolloin sen tutkiminen ja karak-
terisointi, erityisesti vanhenemisen osalta, on tärkeää. Olkiluoto 3:ssa paineastian 
ja putkiston välinen hitsisauma on nyt toteutettu uudella tavalla, jonka vaikutuk-
set vanhenemiseen tulevat arvioitaviksi. Suomeen rakennettavat uudet laitostyypit 
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sisältävät myös muita uusia rakenneratkaisuja, kuten esim. niukkaseosteisesta 
teräksestä valmistettu primääripiirin putkisto. Lisäksi pyrkimykset vähentää hit-
sisaumojen määrää samalla kun laitoskoko kasvaa johtaa entistä suurempiin kom-
ponentteihin, joiden valmistus on haastavaa.

Valmistus- ja rakennetekniset muutokset ovat haasteita myös komponenttien 
eliniänhallinnalle. Toisaalta eliniänhallintaa päästään uusien laitosten osalta suun-
nittelemaan ensimmäistä kertaa systemaattisesti jo ennen laitoksen käyttöönottoa, 
mikä antaa uusia mahdollisuuksia eliniänhallintamenetelmien osalta.

Uudet laitoskonseptit voivat myös sisältää uusia polttoaineiden suojakuoriraken-
teita ja materiaaleja, joiden ominaisuudet reaktoriolosuhteissa pitää tuntea sekä tur-
vallisuuden että eliniänhallinnan kannalta. Tulevissa laitoksissa myös elinikäodote 
on merkittävästi nykyisiä käyviä laitoksia suurempi, suunniteltu käyttöikä on nyt 60 
vuotta, mutta USA:ssa keskustellaan jo 80 vuoden pituisesta käyttöiästä.

3.7.2.2 KäYTTöYMPäriSTön AihEuTTAMA rAKEnTEidEn 
VAurioiTuMinEn 

Ydinvoimalaitosten käyttöiän hallinta rakenteellisen eheyden alueella perustuu 
vaurioitumismekanismien tunnistamiseen, niiden mahdollisesti synnyttämien vau-
rioiden löytämiseen ja koon määrittämiseen sekä syntyneiden vikojen kasvuno-
peuden arviointiin. Tämän kaltaisissa tarkasteluissa on oleellista tuntea erilaisien 
rakennemateriaalien ja komponenttien alttius erilaisille vaurioitumismekanismeille 
sekä valmistustekniikoiden vaikutukset vaurioitumisherkkyyteen. Lisäksi on tun-
nettava vaurioiden syntymiseen vaikuttavat ympäristöolosuhteet sekä rakenteiden 
kuormitukset. Viime kädessä käyttöiän hallinnan tavoitteena on estää vaurioiden 
syntyminen.

Tämän alueen tutkimuksessa korostuu tarve ymmärtää vaurioitumiseen johta-
vien ilmiöiden luonne ja niiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät. Tärkeimmiksi tut-
kimusta edellyttäviksi kohteiksi on tunnistettu:
•	 jännityskorroosio (ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset materiaalit)
•	 neutronisäteilyn aiheuttamat vaikutukset reaktoripainesäiliöiden sisäosien 

materiaaleihin ja rakenteisiin (säröytyminen, muodonmuutokset, jne.)
•	 väsyminen ml. ympäristön vaikutus väsymiseen 
•	 hapettuminen, muut korroosioilmiöt ja vesikemia. 

Austeniittisten ruostumattomien terästen herkistymisestä aiheutuva raerajakor-
roosio on sinänsä jo melko hyvin tunnettu ilmiö. Edelleen on kuitenkin tarve tuntea 
paremmin jännityskorroosioilmiön eri muodot LWR -laitoksilla ja niiden esiintymi-
sen materiaalitekniset raja-arvot eri kombinaatioilla (esim. koostumus, kylmämuok-
kauksen määrä, käyttölämpötila ja käyttöympäristö) käyttöiän hallinnan, peruspa-
rannusten suunnittelun ja uusien laitosten materiaalivalintojen tueksi. 

Nikkelipohjaisten rakennemateriaalien jännityskorroosio on mahdollista sekä 
PWR- että BWR-ympäristöissä. Suomessa ei ole toistaiseksi kokemusta näiden 
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materiaalien käyttäytymisestä PWR-ympäristössä. Olkiluoto 3 -yksikön materiaa-
liratkaisut ovat synnyttäneet uuden tutkimustarpeen, joka edelleen korostuu tule-
vien laitosten käyttöönotossa. Kaikki jännityskorroosiosärön ydintymiseen altista-
vat materiaaliominaisuudet ja ympäristötekijät eivät ole yleisesti riittävän hyvin tun-
nettuja. Nykyistä tarkemmat arviot jännityskorroosiosäröjen kasvunopeudesta ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä parantaisivat laitosten käyttöiän hallintaa. 

Ympäristön vaikutuksen tunteminen materiaalien murtumisvastukseen on tär-
keä uusi aihe, joka on kansainvälisessä tutkimuksessa nostettu esiin koskien sekä 
nikkelipohjaisia että austeniittisia ruostumattomia teräksiä ja niiden hitsiaineita eri 
LWR-ympäristöissä. Käyttöympäristön pitkäaikaisesta vaikutuksesta etenkin hitsi-
materiaalien käyttäytymiseen tarvitaan edelleen lisätietoa, tällä voi myös olla vai-
kutusta LBB-konseptiin.

Neutronisäteilyn on todettu vaikuttavan austeniittisten ruostumattomien teräs-
ten jännityskorroosioalttiuteen. Täsmällistä kuvausta tämän vaikutuksen mekanis-
mista ei kuitenkaan tunneta. Tämän alueen kokeellinen tutkimus on erittäin haas-
tavaa ja vaatii erityisesti varusteltuja laboratoriotiloja sekä resursseja. Kansallisen 
toiminnan ohella tällä alueella korostuu tarve kansainväliseen yhteistyöhön. Tutki-
muksen tuloksia hyödynnetään reaktoripainesäiliöiden ja niiden sisäosien käyttöiän 
hallinnassa ja niihin liittyvien käytön aikaisten ainetta rikkomattomien tarkastus-
ten kohdentamisen optimoimisessa. 

Rakennemateriaalien väsymisen hallinta korostuu laitosten ikääntyessä. Väsy-
mistutkimuksessa yhdistyvät materiaaliominaisuudet ja eri lähteistä syntyvät kuor-
mitukset, joita tarkastellaan kokonaisuutena. Lisätietoa on tunnistettu tarvittavan 
ympäristön ja kuormitustekijöiden sekä materiaalityyppien (esimerkiksi yhdistetty 
matala- ja korkeataajuinen kuormitus ja terminen väsyminen sekä kylmämuokkaus) 
yhteisvaikutuksesta väsymissäröjen ydintymiseen ja kasvuun. Toinen ajankohtai-
nen tutkimuskohde on rakenteita kuormittavien termisten kuormasyklien taajuuk-
sien ja amplitudien määrittäminen kerrostumis- ja sekoittumistilanteissa. Tällä alu-
eella on luontevaa tehdä poikkitieteellistä yhteistyötä mm. termohydraulisten las-
kentakoodien (computational fluid dynamics, CFD) käytön kehittäjien kanssa. 

Sirkoniseoksia käytetään polttoaine-elementin eri rakenteissa ja sirkoniseosten 
käyttäytyminen vaikuttaa suoraan polttoainesauvan elinikään ja kestävyyteen sekä 
vauriotapauksissa itse polttoaineen käyttäytymiseen. Normaalikäytön aikana sir-
koniseosten mekaaniset ominaisuudet ja dimensiot muuttuvat säteilyvaurioitumi-
sen, hapettumisen ja hydridien muodostumisen seurauksena. Palaman edelleen kas-
vaessa polttoaineen paisumisen ja fissiokaasujen vapautumisen seurauksena myös 
suojakuoren mekaaninen kuormitus muuttuu oleellisesti kaksiaksiaaliseksi jänni-
tystilaksi. Uudet suojakuorimateriaalit, pyrkimys palaman ja tehon korotuksiin sekä 
onnettomuusanalyysit lisäävät tarvetta suojakuoren käyttäytymisen tutkimiseen ja 
realististen laskenta- ja koemenetelmien kehittämiseen. Tällä alueella poikkitieteel-
linen lähestymistapa polttoaineen laskentakoodien kehittäjien kanssa ja osallistu-
minen koereaktoreissa toteutettavien kansainvälisten tutkimusohjelmien tulosten 
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hyödyntämiseen korostuu, koska polttoainekokeisiin vaadittavia tutkimusresurs-
seja ei Suomessa ole. 

Vesikemia vaikuttaa rakennemateriaalien vaurioitumiseen monella eri tavalla. 
Jäähdytteessä olevat kemikaalit ja epäpuhtaudet altistavat rakennemateriaaleja 
mm. jännityskorroosiolle ja saattavat kiihdyttää polttoaineen suojakuoren hapettu-
mista. Aikaisemmissa tutkimusohjelmissa on pitkälti paneuduttu näihin ilmiöihin 
ja kehitetty niiden selvittämiseen soveltuvia kokeellisia valmiuksia ja mallinnustyö-
kaluja. Virtausolosuhteiden vaikutus rakennemateriaalien vaurioitumiseen (Flow-
assisted corrosion, FAC) ja polttoaineen pintaan muodostuvan korroosiotuotekerrok-
sen (crud) vaikutus sekä näiden hallintakeinot on myös tarpeellista tuntea. Muualta 
reaktoripiiristä liuenneet ja irronneet korroosiotuotteet saostuvat sopivissa vesike-
mia- ja virtausolosuhteissa polttoaineen suojakuoren pintaan aiheuttaen reaktorin 
toiminnalle haitallisia ilmiöitä. Osa crud’sta aktivoituu ja kulkeutuessaan edelleen 
ja saostuessaan reaktoripiirin muille pinnoille aiheuttaa aktiivisuuden kertymistä.

Edelleen on tarvetta seurata ja tutkia normaalin vesikemian lisäksi modifioituja 
vesikemiavaihtoehtoja. Erityisesti uusien reaktorikonseptien myötä vesikemian käy-
tännöt muuttuvat ja niiden arviointi rakenteellisen turvallisuuden kannalta tulee 
ajankohtaiseksi. Vesikemian tutkimus edellyttää kokeellisia valmiuksia sekä mal-
linnustyökalujen kehitystä ja käyttöönottoa. Osaamisen kasvattamisessa edetään 
parhaiten hyödyntämällä poikkitieteellistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

3.7.2.3 rAKEnTEidEn MurTuMiSriSKin hAllinTA 

Murtumiseen vaikuttavat rakenteiden kuormitus, rakennemateriaalien ominaisuu-
det ja rakenteissa olevat viat. Tällä tutkimusalueella painopisteinä ovat:
•	 kuormitusten määrittäminen prosessilaskennan avulla,
•	 rakennemateriaalien ominaisuuksien muutokset käyttöiän aikana,
•	 rakenteiden murtumisriskin hallinnan edellyttämät murtumismekaani-

set tutkimus- ja analyysimenetelmät, jäännösjännitysten arviointi ja vaiku-
tusten määrittäminen komponenttien kuormituksiin ja elinikään, erityisesti 
erimetalliliitoksissa

•	 VTT:n Ydinturvallisuustalon aktiivisten materiaalien tutkimuskokonaisuuden tut-
kimusvalmiuksien suunnitteluun ja varustamiseen liittyvät kehityshankkeet.

Yhdistämällä termohydrauliset analyysit ja rakenneanalyysit voidaan määrittää esi-
merkiksi onnettomuustilanteissa rakenteille syntyvät kuormitukset (paineiskut, pai-
kalliset paine-lämpötilamuutokset) ja kuormitusten rakenteisiin synnyttämät muo-
donmuutokset nykyistä tarkemmin. Painopisteitä ovat prosessisimulaatio-ohjelmien 
käyttö laitostransienttien laskentaan sekä erilaisten prosessitilanteiden aiheutta-
mien kuormitusten määrittäminen nykyistä realistisemmin nesteen ja rakenteiden 
vuorovaikutusta kuvaavien analyysimenetelmien avulla.

Uusia ydinvoimalaitoksia rakennettaessa ja laitosmuutoksia tehtäessä tulee ajankoh-
taiseksi rakenteiden tarkastelu myös värähtelykuormien, kuten maanjäristyskuormien 
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tapauksessa. Tarkasteluun liittyy kuormitusten määrittely, sekä erilaisten laskentame-
netelmien tarkastelu ja vertailu. Aiheen osalta on tärkeää, mikä on eri tekijöiden vaiku-
tus tuloksiin, kuten se missä laajuudessa rakenne mallinnetaan.

Ydinvoimalaitoksissa tunnistettuja materiaalien vanhenemismekanismeja ovat 
ensisijaisesti säteilyhaurastuminen ja terminen vanheneminen. Säteilyhaurastumi-
nen on kriittiseksi tunnistettu vanhenemismekanismi Loviisan laitoksen reaktori-
painesäiliöissä (RPS). Myös uusien laitosten käyttöönotto edellyttää luotettavaa arvi-
ota reaktoripainesäiliön haurastumisen nopeudesta suunniteltuun 60 vuoden käyt-
töikään saakka. Säteily nostaa ferriittisen teräksen lujuutta ja pienentää sen sitke-
ysominaisuuksia, jolloin haurasmurtuma tulee mahdolliseksi korkeammissa lämpö-
tiloissa. Reaktoripainesäiliöiden käyttöiän hallinnan ja turvallisen käytön kannalta 
säteilyhaurastumisen tunteminen on avainasemassa. 

Säteilytetyn materiaalin murtumismekaanista käyttäytymistä, sen enempää kuin 
itse säteilyhaurastumisen perimmäistä mekanismiakaan, ei vielä täysin tunneta. 
Materiaaliparametrien tuntemus on puutteellista ja se vaikeuttaa laskentamenetel-
mien varmentamista. Säteilyn vaikutukset RPS:n pinnoitteen ominaisuuksiin tun-
netaan puutteellisesti. Materiaalin murtumisvastukseen perustuva lähestymistapa 
tuntuu tämän hetkisen käsityksen mukaan lupaavalta. Erityisesti ympäristön ja 
kuormitusnopeuden vaikutus murtumisvastukseen on viime aikoina noussut tutki-
musaiheeksi. Kokeellisen tiedon tuottaminen säteilytettyjen materiaalien käyttäyty-
misestä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Säteilytettyjen materiaalien testauk-
seen liittyy olennaisesti VTT:n Ydinturvallisuustalon tutkimusvalmiuksien suunnit-
telu ja varustaminen aktiivisten materiaalien tutkimuskokonaisuudeksi.

Rakennemateriaalien terminen vanheneminen johtaa myös muutoksiin materi-
aalien murtumissitkeydessä. Tällöin aiheuttavana mekanismina kyseeseen voi tulla 
ferriittisillä materiaaleilla fosforin suotautuminen raerajoille (eli päästöhauraus, eri-
tyisesti hitsin lämpövyöhykkeillä) sekä ruostumattomilla teräksillä että nikkelipoh-
jaisilla rakennemateriaaleilla erilaiset erkaumat. Terminen vanheneminen korostuu 
käyttölämpötilojen noustessa, joten tämänkaltaiset ilmiöt voivat muodostua merkit-
täviksi uusissa laitoksissa. 

Vakiintuneet Master -käyrään perustuvat murtumismekaaniset tarkastelut 
edellyttävät vielä jatkokehittämistä, kuten esimerkiksi särön kärjen jännitystilan 
(constraint) vaikutuksen huomioon ottaminen. Lisäksi vaurion syntymistä realis-
tisesti kuvaavien murtumismekaanisten tarkastelujen tekeminen austeniittisille 
rakenteille (RPS:n sisäosat), austeniittisella teräksellä pinnoitetuille ferriittisille 
rakenteille, sekä eripariliitoksille (safe-end -rakenteet) edellyttää vielä merkittävää 
kehitystyötä. Numeeristen analyysimenetelmien kehittyessä ja niiden täysimääräi-
sessä hyödyntämisessä korostuu tarve myös aiempaa täsmällisempään materiaali-
karakterisointiin eritoten pinnoitteiden ja hitsausliitosten osalta.

Yhteiden safe-end -rakenteiden osalta tutkimustarpeet johtuvat erityisesti erime-
tallihitsausliitosten rajapinta-alueen metallurgian hallinnasta ja rajapintoihin mah-
dollisesti syntyvien vikojen heikosta havaittavuudesta. Uudet liittämismenettelyt 
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korostavat erityisesti perusaineen sekoittumisen, seosainegradienttien, syntyvien 
mikrorakenteiden ja vikaantumisilmiöiden välisten yhteyksien hallintaa. Kemialli-
nen koostumus ja materiaaliominaisuudet saattavat vaihdella erittäin voimakkaasti 
kapealla alueella hitsin rajaviivan läheisyydessä, jolloin relevanttien vyöhykekoh-
taisten materiaaliominaisuuksien kokeellinen määritys on vaativaa ja käytännössä 
edellyttää minisauvatekniikoiden käyttöä. Olennaista on myös koesauvatulosten 
siirrettävyys todellisen rakennekomponentin eheystarkasteluihin. Erimetallihitsille 
tyypillinen epäsymmetrinen deformaation lokalisoituminen ja epäsäännöllisen särö-
rintaman esiintyminen edellyttävät edistyksellisten mallinnustekniikoiden (kuten 
XFEM) käyttöä särönkasvua estimoitaessa. Metallurginen epäjatkuvuus aiheuttaa 
myös monimutkaisen kuormitustilan, joka ilmenee mm. jäännösjännityksinä ja ter-
misinä kuormituksina.

Hitsausprosessin aiheuttamien jäännösjännitysten osalta on tarpeen selvittää 
kattavasti reaktoripiirin sekä putkistojärjestelmien komponenttien hitsausliitosten 
valmistusprosessit ja sitä kautta jäännösjännitysjakaumat. Nykyiset simulointime-
netelmät mahdollistavat hitsausliitoskohtaisesti räätälöityjen, aiempaa realistisem-
pien jäännösjännitysjakaumien laskemisen esimerkiksi safe-end rakenteiden hit-
seille. Laitoskäytön aikana tapahtuvat paine- ja lämpötransientit vaikuttavat myös 
jäännösjännitysjakaumiin, joten on tarpeellista kehittää arviointimenetelmiä jään-
nösjännitystilassa laitoskäytön aikana tapahtuvien muutosten laskemiseksi. Lisäksi 
on tarpeen tutkia hitsiin postuloidun särön vaikutuksia jäännösjännitysjakaumiin, 
tavoitteena nykyistä tarkempien ja realistisempien särönkasvuherkkyyden lasken-
tamenetelmien kehitys.

Analyysit, joilla pyritään osoittamaan, että syntyy hallittu vuoto ennen murtu-
maa (leak-before-break, LBB), ovat uusien laitosten suunnitteluperuste. LBB–analyy-
seissä pitää kyetä mallintamaan erikokoiset ja tyyppiset vuotavat säröt, sekä esti-
moida aiheutuva vuotovirtausnopeus. Lisäksi on mallinnettava minkä kokoinen ja 
muotoinen särö aiheuttaa poikkileikkauksen luhistumisen. Tarkasteluja täydentää 
todennäköisyyspohjaisen LBB:n tutkiminen ja kehittäminen, jossa tavoitteena olisi 
mm. tarkemmin ja realistisemmin ottaa huomioon särö- ja vuotolaskuissa käytettä-
vät lähtötietoparametrit.

Vakaviin reaktorionnettomuuksiin kuuluu mm. mahdollisen reaktorisulan vaiku-
tuksen tarkastelu, kuinka se vaikuttaa paineastian seinämään ja sisäosien raken-
teisiin. Aikaisemmin työssä on käytetty tehtävään erityisesti kehitettyjä ohjelmia, 
mutta myös kaupallisten laskentaohjelmien soveltuvuutta olisi arvioitava.

Särönkasvun laskennallista mallintamista tulee kehittää ottaen huomioon myös 
yksinkertaisemmat ns. insinöörimenetelmiin pohjautuvat sovellukset, joita on oltava 
käytössä, koska aina ei ole mahdollista tehdä aikaa vieviä numeerisia analyyseja. 
Laskennallisten insinöörimenetelmien käyttökelpoisuus tulee erikseen verifioida 
numeerisen mallinnuksen avulla. Insinöörimenetelmät ovat käyttökelpoisia myös 
laajempien mallien tulosten arvioinnissa.
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3.7.2.4 rAKEnTEidEn EhEYdEn MoniToroinTi 

Ydinvoimalaitosrakenteisiin käytön aikana kohdistuvat kuormitukset aiheuttavat 
riskin rakenteiden vaurioitumisesta laitoksen pitkän käyttöiän aikana. Vuosihuolto-
jen aikana tehtävillä määräaikaistarkastuksilla pyritään rikkomattomia aineenkoe-
tusmenetelmiä käyttäen löytämään rakenteiden eheyttä uhkaavat viat ennen niiden 
muodostumista kriittisiksi. Tarkastusten oikea ajoitus ja kohdistus sekä käytettä-
vien menetelmien luotettavuus ovat rakenteiden eheyden hallinnan avaintekijöitä. 

Määräaikaistarkastusten ohella on käytettävissä rakenteiden jatkuvaan monito-
rointiin soveltuvia menetelmiä, joilla rakenteiden tilaa voidaan seurata myös laitok-
sen käytön aikana. Tarkastusten ja monitoroinnin kautta saatavat tulokset täydentä-
vät ja varmistavat muissa reaktoripiirin tutkimusalueissa tehtävää työtä. Tarkastus- 
ja monitorointitekniikoiden sekä mittausmenetelmien jatkuva kehittäminen muo-
dostaakin tärkeän osan rakenteellisen eheyden hallintaan tähtäävää tutkimusta, 
alueen tutkimuspainopisteitä ovat:
•	 putkistojen riskitietoisten määräaikaistarkastusohjelmien tehokas hyödyntä-

minen (todennäköisyyspohjainen RI-ISI)
•	 vikojen havaitsemisen luotettavuuden ja havaittavuuden parantaminen: tar-

kastusmenetelmän optimointi sekä pätevöinti vauriotyypin mukaan
•	 jatkuva monitorointi ja automatisoitujen menetelmien kehitys 
•	 ryhmäanturitekniikan ja muiden kehittyvien NDE-menetelmien tutkiminen.
Monitoroinnin ja tarkastusten kohdentamisessa riskitietoisien menetelmien käyttö 
(RI-ISI) on korvannut perinteisen ASME XI -pohjaisen määräaikaistarkastusohjel-
man. Kotimainen viranomaistaho STUK nykyään edellyttää YVL  ohjeidensa mukaan 
sekä uusilta että käynnissä olevilta laitoksilta kattavat RI-ISI analyysit. RI-ISI:n laa-
juus kattaa reaktoripiirin lisäksi muutkin laitosjärjestelmät. 

Tällä hetkellä vaurioiden seurauksien todennäköisyyspohjainen arviointi on huo-
mattavasti kehittyneempää ja tarkempaa kuin vaurioitumisen todennäköisyyden 
määrittely. Jotta RI-ISI menettelyjen avulla saataisiin esille tarkastusten kohdenta-
misen vaikutus riskin kvantitatiiviseen muutokseen, olisi vaurioitumiseen liittyvä 
tieto pystyttävä käsittelemään nykyistä kehittyneemmillä menetelmillä. Tässä yhte-
ydessä kehitettävää on myös todellisten kuormitustietojen määrittämisessä. Vauri-
oitumistodennäköisyyksien laskennallinen arvioiminen edellyttää poikkitieteellistä 
osaamista, jossa vähintään tarvitaan todennäköisyyslaskentaa, lujuusoppia, murtu-
mismekaniikkaa ja materiaalitiedettä. Tarvittavien probabilististen säröestimaattien 
kehittämisen ja tarkentamisen tukena voidaan käyttää kansainvälisiä vauriotieto-
kantoja, kuten OPDE ja SCAP.

Vaurioitumistodennäköisyyksien laskennallisessa arvioinnissa on mukana myös 
tarkastusten luotettavuus, yleensä vikojen havaitsemistodennäköisyysfunktioiden 
(probability of detection function, POD function) muodossa. Näitä tarkastusten luo-
tettavuuden mallinnusfunktioita tulee tarkentaa sekä kehittää edelleen, mikä edel-
lyttää yhteistyötä tarkastusalan asiantuntijoiden/tutkijoiden kanssa. 
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Tarkastusten luotettavuuden parantamiseksi on tehty merkittävää kehitystyötä 
rakennettaessa järjestelmää ja toimintatapoja, joiden avulla käytettävät tarkastus-
tekniikat, -laitteet ja -henkilöstö voidaan pätevöidä. Pätevöinnin tavoitteena on osoit-
taa, että tietylle tarkastuskohteelle valitulla tarkastusjärjestelmällä (menetelmä, 
laite, henkilöstö) kyetään käytännön tarkastustilanteessa luotettavasti havaitse-
maan kohteesta etsittävät viat. Pätevöintikokeessa tarvittavien keinotekoisia vikoja 
sisältävien koekappaleiden valmistuksessa ja vikojen verifioinnissa on kuitenkin 
edelleen kehitystarvetta. Osallistumalla kansainvälisiin ja kansallisiin vertailutut-
kimuksiin saadaan kokeellista tietoa erityyppisten keinovikojen havaittavuudesta 
ja vikojen vastaavuudesta käytön aikana syntyviin vikoihin. 

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 tarkastustilan-
teen matemaattisella mallinnuksella ja simuloinnilla. Simuloinnilla voidaan esimer-
kiksi erilaisten vikaorientaatioiden ja vikojen sijainnin vaikutus niiden havaittavuu-
teen selvittää huomattavasti kattavammin ja kustannustehokkaammin kuin valmis-
tamalla käytännön koekappaleita. Tarkastustilanteen simulointi antaa arvokasta tie-
toa myös tarkastusmenetelmien kehittämiseen. Tutkimustarvetta on sekä itse ultra-
äänisimuloinnissa että sen luotettavuuden verifioinnissa.

Jatkuvaan monitorointiin soveltuvien menetelmien kehityksen ohella on tarpeen 
kehittää myös automatisoituja mittausmenetelmiä inhimillisten tekijöiden vaikutuk-
sen minimoimiseksi rakenteellisen eheyden monitoroinnissa. Automatisointi kattaa 
sekä vikojen etsinnän että mittaustulosten rekisteröinnin ja analysoinnin. 

Merkittävä osa käytännön määräaikaistarkastuksista joudutaan jatkossakin suo-
rittaman manuaalisesti, jolloin inhimilliset tekijät vaikuttavat tarkastustulosten luo-
tettavuuteen. Reaktoripiirin eripariliitosten tarkastuksen kehittämiseen on viime 
vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Perinteiset ultraäänitekniikat soveltuvat näi-
hin kohteisiin yleensä huonosti mm. liitosten voimakkaan vaimennuksen ja usein 
hankalan tarkastusgeometrian takia. Ryhmäanturitekniikan (Phased Array) kehit-
täminen antaa uusia mahdollisuuksia parantaa tarkastuksen kattavuutta ja luotet-
tavuutta vaikeissa eripariliitoksissa. Tekniikan kehittäminen, pätevöinti ja luotetta-
vuuden selvittäminen edellyttävät kuitenkin edelleen tutkimusta. Tältä osin ohjel-
man sisäinen ja kansainvälinen yhteistyö on tarpeen. 

Määräaikaistarkastusten ohella jatkossa tullaan tarvitsemaan uusia käytönai-
kaisia NDE-menetelmiä, joilla pystytään seuraamaan komponenttien vikaantumista 
käytön aikana. Toisena erittäin tärkeänä tulevaisuuden alueena ovat NDE-menetel-
mät, joilla pystytään havaitsemaan materiaaliominaisuuksien muutoksia (vanhe-
neminen, jne.). Myös tältä osin kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö on tarpeen.
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3.7.2.5 EliniänhAllinAn MEnETElMäT, TiEdonhAllinTA JA 
–inTEgroinTi

Reaktoripiirin aihealueen tutkimustiedon saattamiseksi hallituksi kokonaisuudeksi 
ja tukemaan käytännön laitosten eliniänhallintaa sekä tietojen integroimiseksi las-
kentajärjestelmiin on kehitettävä systemaattisia menetelmiä. Eliniänhallinnan vai-
heita ja osia kuvaa IAEA:n eliniänhallinnan prosessi, joka on perustana nykyisille 
eliniänhallinnan menettelyille. Eri tyyppisen tiedon tarve tämän prosessin eri vai-
heissa on esitetty kuvassa 3.10.

Kuva 3.10 IAEA kuvauksen mukainen vanhenemisen hallinnan 
kokonaisprosessi

Systematic Ageing Management Process (IAEA)

4. Tarkista

SSC Tarkastus, monito-
rointi ja arviointi

Vanhenemisen havaitseminen
ja arviointi

Korjaa, jos 
vikaantuminen ei ole 

hyväksyttävällä tasolla

Paranna

Tarkista vikaantumis-
aste

Minimoi
vikaantuminen

1. Järjestelmien ja
komponenttien
vanhenemisen
ymmärtäminen

Avain tulokselliseen eliniän-
hallintaan

3. Tee

SSC Käyttö / Toiminta

Vanhenemisen mekanismien
hallinta

5. Toimi

SSC Kunnossapito:
vähennä, korjaa, korvaa

Vanhenemisilmiöiden hallinta

2. Suunnittele

SSC* koordinointi, vanhenemisen 
hallinnan ohjelma (AMP**)

Vanhenemisen hallinnan 
koordinointi

* SSC = Rakenteet, järjestelmät tai komponentit 
(Structure, Systems or Components)

** AMP = Aging Management Program

Tutkimuskohteita eliniänhallinnan alueella ovat:
•	 Eliniän hallinnan menetelmät: käytössä olevien menettelyjen kartoitus sekä 

kehitystarpeiden identifiointi ja toteutus
•	 Tutkimustietojen kokoaminen ja käytettävyys: tutkimustiedon kokoaminen ja 

käytettävyyden parantaminen sekä tutkimus- ja käyttötietojen integrointi eri-
laisiin laskentaohjelmiin

Uusien laitosten kannalta tämä menetelmäkehitys on hyvin ajankohtaista, sillä sys-
temaattinen eliniänhallinta voitaisiin aloittaa jo rakentamisvaiheessa, mikäli jär-
jestelmät olisivat riittävän kehittyneitä. Menetelmien tuntemuksen ja kehittämi-
sen lisäksi on oleellista saattaa käytettävissä oleva tutkimustieto sellaiseen muo-
toon, että sen hyödyntäminen on mahdollista erilaisten ohjelmien kautta. Kolman-
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tena haasteena on tutkimustiedon integrointi erilaisiin aihekokonaisuuksiin sekä 
erilaisiin reaktoriturvallisuuden kannalta tärkeisiin laskentaohjelmiin. 

3.7.2.6 rAKEnTEElliSEn EhEYdEn TuTKiMuKSEEn liiTTYVän 
TuTKiMuSYMPäriSTön JA lAiTTEidEn KEhiTYS 

SAFIR2010-ohjelmassa käynnistettiin vuonna 2009 AKTUS-projekti, jossa selvitet-
tiin aktiivisten materiaalien tutkimuksessa käytettävän kokeellisen tutkimusympä-
ristön uudistamistarve. Nykyisin käytössä olevat, 1970-luvulla käyttöönotetut tilat ja 
laitteet eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia, eikä niillä voida kattaa ikääntyvien lai-
tosten materiaalitutkimustarpeita. Vuonna 2010 on VTT:llä käynnistetty ns. Ydintur-
vallisuustalon hankesuunnittelu, joka tähtää siihen, että SAFIR2014-ohjelmakauden 
lopulla aktiivisten materiaalien tutkimustilojen uudistaminen on edennyt pitkälle.  

Ikääntyvien laitosten osalta suurimman haasteen materiaalitutkimukselle aset-
taa yhä aktiivisempien materiaalinäytteiden tutkiminen, mikä edellyttää asianmu-
kaisten kuumakammioiden (hot cell) ja manipulaattoreiden käyttöä. Myös uusien 
laitosten materiaalit asettavat teknisesti korkeita vaatimuksia aktiivisten materi-
aalien karakterisointiin. Uutena tarpeena nähdään myös sisäosien tutkimusvalmi-
udet. Edellä on eri tutkimusaiheiden kuvauksen yhteydessä tuotu lähemmin esille 
näitä tutkimustarpeita. SAFIR2014-ohjelmakaudella tehtävä tutkimusympäristön ja 
laitteiden kehitys luo pohjan Suomen ydinvoimalaitosten materiaalitutkimukselle ja 
turvaa mahdollisuudet tehdä sekä nyt käynnissä olevien että tulevien voimalaitos-
ten aktiivisten materiaalien kokeelliset tutkimukset Suomessa. 

Ydinturvallisuustalon tiloja ja valmiuksia hyödynnetään myös radiokemiaan, dosi-
metriaan, jodisuodatintestaukseen ja ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvään tutki-
mukseen sekä fuusioreaktorien materiaalitutkimukseen ja muuhun ydintekniseen 
koetoimintaan. 

3.7.3 Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat 
tulokset

Reaktoripiirin turvallisuuden hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistä. Täl-
löin merkityksellisiksi 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 tut-
kimusaiheiksi on tunnistettu eri laitoskonseptien uusien materiaali- ja rakenne-
ratkaisujen sekä käyttöolosuhteiden tunnistaminen, komponenttien kuormitusten 
realistinen määrittäminen (CFD- ja FE- laskentaohjelmien kytkentä) ja rakentei-
den 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 
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projektikohtaisesti nimettävän ohjausryhmän avulla. Näiden ohjausryhmien tulisi 
edustaa asiantuntemusta ainakin seuraavilla alueilla:
•	 Eliniän hallinta sekä tätä tukeva osaamisen ja tiedon hallinta
•	 Neste-rakenne vuorovaikutus; termohydrauliikka, rakenneanalyysit
•	 Polttoainetutkimus, erityisesti suojakuorimateriaalit
•	 Riskitietoinen käytön aikainen tarkastus; RI-ISI, PRA, NDE (Non Destructive 

Examination), rakenneanalyysit
•	 LBB konseptit; rakenneanalyysit, NDE, PRA, termohydrauliikka.

3.8 Rakennustekninen turvallisuus

3.8.1 Tutkimusalueen kuvaus

Rakennustekninen turvallisuus koskee ydinvoimalaitoksen rakennuksia ja raken-
nusteknisiä rakenteita. Runkorakenteiden ja rakenneosien käyttäytyminen mukaan 
lukien materiaalitekniset ominaisuudet on tunnettava hyvin, kun turvallista ydinvoi-
malaa suunnitellaan, rakennetaan, pidetään kunnossa sekä varmistetaan ja valvo-
taan sen laatua. Tämä koskee itse rakennusteknisten rakenteiden lisäksi niiden vuo-
rovaikutusta ydinvoimalan muiden järjestelmien ja laitteiden kanssa.

Suojarakennuksen tehtävänä on suojata ympäristöä ydinvoimalan sisällä tapah-
tuvalta onnettomuudelta ja toisaalta suojata ydinvoimalaa ulkoisilta kuormituksilta. 
Valtioneuvoston asetuksessa VNA 733/2008 säädetään ydinvoimalaitoksen turvalli-
suudesta. Asetuksessa edellytetään ikääntymisen hallintaa turvallisuuden kannalta 
tärkeiden rakenteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnon seurannassa. Ase-
tuksen mukaan suojarakennus on suunniteltava siten, että se säilyttää tiiviytensä 
odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä sekä suurella varmuudella kaikissa onnet-
tomuustilanteissa. Edelleen edellytetään, että ydinvoimalaitoksen suunnittelussa 
on otettava huomioon suuren liikennelentokoneen törmäys ja laitoksella on suojau-
duttava sisäisiltä tapahtumilta siten, että otetaan huomioon ainakin tulipalot, tul-
vat, räjähdykset, putkikatkot, säiliöiden rikkoutumiset, raskaiden esineiden putoa-
miset, heitteet sekä räjähdykset ja laitteiden rikkoutumiset.

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 kes-
keytyksiä, mutta betoniset suojarakennukset eivät ole taloudellisesti uusittavissa. 
Kunnonseurannan, korjausten ja huoltojen oikea-aikaisella toteutuksella varmiste-
taan rakenteiden säilyvyys ja riittävä käyttöikä. 

Teräsbetonirakenteita käytetään myös muissa rakennuksissa kuin varsinaisessa 
suojarakennuksessa suojaamaan tärkeitä toimintoja ja laitteita ulkoisilta kuormi-
tuksilta, jotka voivat olla sekä luonnon että ihmisen aiheuttamia. Luonnonilmiöitä 
ovat mm. lämpönielun toimintaa haittaava jäätyminen tai muusta syystä johtuva 
tukkeutuminen, ukonilma, maanjäristys, myrskytuuli, tulva, poikkeuksellisen kylmä 
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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.

Merivesijärjestelmä 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 turvalli-
suuden ja käytön kannalta tärkeää. 

Teräsbetonirakenteiden ja erityisesti esijännitettyjen betonirakenteiden analy-
sointiin nykyaikaisilla numeerisilla menetelmillä pitää perehdyttää nuoremman 
sukupolven tutkijoita. Näin turvataan riittävä asiantuntemus ja uusi asiantuntijasu-
kupolvi myös tulevaisuudessa. 

Betonirakenteiden kunnonseurantaan ja ikääntymiseen liittyvää tutkimusta teh-
dään Suomessa yhteistyössä tiehallinnon kanssa. 

SAFIR2010 -tutkimusohjelman lentokonetörmäyskokeiden puitteissa on tehty 
laajaa kotimaista yhteistyötä. Tutkimusohjelmassa on lisäksi vakiintunut kansain-
välinen yhteistyö, joka on tuonut lisää resursseja monilta osin ainutlaatuiseen ja 
uraauurtavaan koetoimintaan. Koeprojektia on pystytty laajentamaan monipuoli-
semmaksi, kun on otettu mukaan aiheesta kiinnostuneita ulkomaalaisia maksavia 
partnereita. 

Kansainvälisenä yhteistyönä osallistutaan tällä hetkellä OECD NEA/CSNI/IAGE 
(Integrity and Aging) -työryhmään. IAGE -työryhmä jakaantuu kolmeen alatyöryh-
mään, joista yksi (IAGE Concrete) käsittelee ydinvoimaloiden betonirakenteiden 
vanhentumisilmiöitä ja niihin liittyviä turvallisuuskysymyksiä. IAGE Concrete-työ-
ryhmän mandaattiin kuuluvat betonisten suojarakenteiden (betonin, tavanomais-
ten raudoitteiden, jänneterästen ja terästiivistyslevyjen) vanhentumisilmiöt, niiden 
määritysmenetelmät, vaikutukset käyttöikään, korjausmenetelmät ja vanhentumi-
sen hallintajärjestelmät. IAGE  työryhmässä on perustettu IRIS2010 -projekti, jonka 
tavoite on auttaa OECD:n jäsenmaita varmistamaan ja tarkentamaan laskentame-
netelmiä teräsbetonirakenteisiin kohdistuvien törmäyksien analysointiin. IRIS2010 
-projektin törmäyskokeet on tehty SAFIR  ohjelmassa rakennetulla laitteistolla. Toi-
nen merkittävä IAGE -projekti on injektoitujen ja rasvasuojattujen jänneterästen 
vertailutyö.

ACCEPPT on NULIFE -ohjelmaan liittyvä kansainvälinen projekti, joka käynnistyi 
vuonna 2010. Projektin tavoitteena on määrittää ydinvoimaloiden betonirakentei-
siin kohdistuvat ympäristörasitukset ja mekaaniset kuormat ja niiden vaikutukset 
rakenteiden turvallisuuteen. Projekti keskittyy kolmelle alueelle: suojarakennuksen 
tiiveys, suojarakennuksen kantokyky ja stabiilisuus, sekä suojarakennuksen ja jääh-
dytysvesijärjestelmän käyttöikä. VTT on mukana tässä projektissa. 
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Euratomin Conmod-projektin osana on toteutettu Barsebäckin käytöstä poistet-
tujen ydinvoimalaitosten betonirakenteiden materiaalitutkimukset. Projektille on 
suunniteltu jatkoa erityisesti jänneterästen ja jännitettyjen rakenteiden alueelle. 
Suomalaisena osapuolena hankkeessa on mukana TVO, joka on ilmoittanut aiko-
vansa osallistua myös hankkeen jatkoon. Ruotsin laitosten lisäksi hankkeessa on 
mukana Lundin teknillinen korkeakoulu.

Kansainvälinen DuraInt -projekti tutkii betonimateriaalien ja -rakenteiden vanhe-
nemisilmiöitä teiden varsilla olevilla laajoilla kenttäkokeilla. Osallistuminen projek-
tiin on tuonut koetulokset betonin rappeutumisen ja käyttöiän mallintamiseen. Pro-
jekti jatkuu ja tuottaa lisää tietoja jatkossa suunniteltaviin SAFIR2014 -projekteihin.

COST Action C25 on kansainvälinen yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodos-
tama verkosto, jossa jaetaan ja analysoidaan kehittyneitä rakennusteknisiä suun-
nittelumenetelmiä ja käytäntöjä mm. elinkaarenhallinnan alueelta.

Nordic Owners Group-yhteistyön puitteissa on meneillään Olkiluoto 1 ja 2 laito-
syksiköiden laitostoimittajan (nykyisin Westinghouse Atom) vetämä projekti, jossa 
on tarkoitus kerätä suojarakennusten alkuperäiset suunnitteluperusteet ja kuormi-
tukset sekä ikääntymisilmiöt ja kunnonvalvonta omistajan ”käsikirjaksi”. Ajatuk-
sena on kerätä myös ns. hiljainen tieto laitosten jo ikääntyneiltä suunnittelijoilta.

3.8.2 Tutkimustarpeet ja tavoitteet

3.8.2.1 MEnETElMiä TEräSbEToni- JA 
JännEbETonirAKEnTEidEn iKäänTYMiSEn hAllinTAAn

Alueen keskeinen tutkimushaaste on SAFIR -tutkimusohjelman aikaisemmissa vai-
heissa kehitetyn käyttöiän hallintajärjestelmän täydentäminen ja menetelmien 
vakiinnuttaminen voimalaitosten toimintaan. Täydennettäviä elementtejä tutkimus-
kokonaisuuteen ovat rakenteiden käyttöiän arviointiin liittyvä monitorointi ja simu-
lointi, tarkastus- ja korjaustietojen säilyttäminen sähköisessä ja helposti saatavassa 
muodossa, kunnon systemaattinen määritys sekä korjausmenetelmien, materiaalien 
ja katodisen suojauksen hallinta. Lisäksi käyttöiän hallintajärjestelmään vakiinnu-
tetaan rakenneanalyysien käyttö suunnittelumarginaalien ja riskien hallintaan. Tie-
donhallintaa varten kannattaa tutkia mm. tuotemallipohjaisia tietokantasovelluksia, 
jotka tukevat eri sovellusten tiedonsiirtoformaatteja (kuva 3.11).
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Kuva 3.11 Käyttöiän hallinnan täydentäminen

Tarkastus-
ohjelma

Rakenne-
analyysit

Käyttöiän
hallinta

Tietokanta

Tiedonhallinta

FEM

Kunnon
arviointi

Monitorointi

Simulointi

3D-
visualisointi

Käyttöiän hallinnalla 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 sekä kunnossapito integroi-
daan kokonaisvaltaiseksi ikääntymisen hallintaohjelmaksi.

Käyttöiän hallinta käsittää rakenteiden säännölliset tarkastukset, erikoistarkas-
tukset, kunnon ennakoinnin, turvallisuusrajojen valvonnan, käyttövarmuuden var-
mistamisen sekä mahdollisten toimenpiteiden ennakoinnin ja ajoituksen. Käyttöiän 
hallintajärjestelmällä taataan rakenteiden turvallisuus, toimivuus ja käyttövarmuus 
voimalan käytön aikana.

Käyttöiän hallintaan voidaan yhdistää rakenteiden tarkastusohjelma, jonka väli-
tyksellä rakenteiden kuntotiedot tulevat osaksi käyttöiän ennakointia ja toimenpi-
teisiin liittyvää päätöksentekoa. Järjestelmään voidaan liittää myös kvalitatiivisia ja 
kvantitatiivisia riskianalyyseja, taloudellisia ja ekologisia elinkaarianalyyseja, sekä 
moniulotteisia optimointianalyyseja päätöksenteon tueksi. Käyttöiän hallintajärjes-
telmän prosessi ja menetelmällisiä perusteita on kehitetty esimerkiksi EU:n tutki-
mushankkeessa LIFECON (2001–2003). SAFIR2010 -tutkimusohjelman aikana toteu-
tettiin ydinvoimaloiden käyttöiänhallintajärjestelmän taulukkolaskentasovellus ja 
vastaavat käyttöiän hallintamenettelyt voimalaitoksille. Sovelluksen avulla pyritään 
vakiinnuttamaan monipuoliset menetelmät rakennusteknisten rakenteiden käyt-
töiän hallintaan ja sovellus toimii prototyyppinä mahdollista jatkokehitystä varten. 
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Käyttöiän hallintajärjestelmän kehitys tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua siten, 
että eri voimalaitokset voivat vaihtaa viimeisimpiä tietoja entistä tehokkaammin ja 
yksiselitteisemmin.

Jos käyttöiän hallintajärjestelmään pystytään liittymään monitorointijärjestel-
mällä, saadaan ajantasaista tietoa rakenteiden ikääntymisestä. Tämä tieto voidaan 
yhdistää käyttöikämalleihin ja edelleen hallintajärjestelmän päätöksentekoproses-
seihin. Jatkuvatoiminen monitorointi antaa perusteet myös simulointiin, jolla voi-
daan ennakoida rakenteiden mahdollinen tuleva vaurioituminen. 

Rakenteiden kunnon määrityksessä käytetään silmämääräisten tarkastusten ja 
monitoroinnin lisäksi näytetutkimuksia ja ainetta rikkomattomia tutkimusmenetel-
miä, jotka ovat tarpeellisia teräsbetonirakenteiden ja erityisesti jänneterästen kun-
non arvioinnissa. Paksun betoniseinän sisällä olevien jänneterästen kunnon arvi-
ointi on haastava ja tärkeä tehtävä.

Käyttöiän hallintaan kuuluu elimellisenä osana arvioida mitä vaikutusta raken-
teen toimintaan ja toimivuuteen on rakenteissa havaituilla vioilla, vaurioilla ja muilla 
ikääntymisilmiöillä. Arvioita voidaan tehdä numeerisilla menetelmillä. Erityisesti 
jänneterästen esijännitysten relaksaatio ja betonin materiaaliominaisuuksien muut-
tuminen materiaalin ikääntyessä vaikuttaa rakenteen toimivuuteen.  

Betonin, terästen ja jänneterästen realistisiin pitkäaikaismateriaaliominaisuuk-
siin vaikuttaa säteily, lämpötila (myös palo- ja onnettomuustilanteet) ja viruminen. 
Betonin vaurioitumismekanismien tarkastelu kemian näkökulmasta voi tuoda uutta 
ja tarpeellista tietoa hankalasti hallittavan materiaalin vaurioitumiskäyttäytymisestä.

Korjausmateriaalit ja menetelmät, katodisen suojauksen hallinta

Suomen ydinvoimalaitokset sijaitsevat merivesiympäristössä, joka aiheuttaa osalle 
laitosten betonirakenteista kloridirasituksen. Betonirakenteiden ikääntymisen hal-
linnassa kloridit ovat ongelmallisia, koska niiden aiheuttamat vauriot saattavat 
edetä pitkällekin ennen näkyviä muutoksia. Vedenpinnan alapuolisia ja ilmavarai-
sia rakenteita voidaan suojata joko aktiivisesti tai passiivisesti. Vaurioiden ennalta-
ehkäisynä on yleisesti käytetty katodista suojausta. Tämän suojauksen mitoituspe-
rusteiden normitus ja keinot suojatun geometrian tarkalle määritykselle ovat hyö-
dyllisiä tutkimuskohteita. Toinen käytännön kannalta tärkeä alue on sopivien kor-
jausmassojen selvittäminen merivedessä tai meriveden vesirajassa olevien kohtei-
den korjaukselle. Kotimainen tarjonta ja osaaminen näillä alueilla ovat tällä hetkellä 
rajoitettua. Tutkimuksessa ja tutkimustulosten tiedottamisessa tulee kiinnittää huo-
miota siihen, että saadaan laajennettua nykyisin enemmän julkisivukorjauksiin kes-
kittynyttä osaamista myös laitosten massiivisten rakenteiden alueelle. Tämä koskee 
sekä suunnittelu- että rakentamisosaamista.

Tarkasteltaessa betoniterästen katodisten suojausten toimivuutta on olennaista 
kiinnittää huomiota testitulosten luotettavuuteen ja niiden analysointiin. Menetel-
missä, tulosten analysoinnissa ja erityisesti tulosten tulkinnassa käytettävissä kri-
teereissä on kehitystarpeita.  
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3.8.2.2 MEnETElMiä rAKEnTEElliSEn EhEYdEn ArVioinTiin 
PoiKKEuKSElliSiSSA oloSuhTEiSSA 

Numeerisilla menetelmillä voidaan arvioida rakenteen eheyttä ja toimivuutta olo-
suhteissa, joissa suunnittelukuormat ylitetään ja rakenteen vaste on epälineaari-
nen. Rakenteiden analysointi tulipalo- ja räjähdyskuormituksissa edellyttää epäli-
neaarisia numeerisia tarkasteluja. Tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat sekä kuor-
mituksen että kyseisen materiaalin käyttäytymisen realistinen mallinnus. Erityi-
sesti ikääntyneen esijännitetyn teräsbetonin materiaaliominaisuuksien realistinen 
arviointi edellyttää taustatutkimuksia. Suuria epävarmuuksia laskennassa aiheutuu 
kuormitusten mallinnuksesta. Jotta numeerisen mallin tulokset olisivat luotettavia, 
on tulosten oikeellisuutta ja menetelmien sovellettavuusalueita todennettava mah-
dollisuuksien mukaan kokeellisten tuloksien ja analyyttisten menetelmien yhdistel-
millä. Analyyttisillä, puolikokeellisilla ja yksinkertaistetuilla laskentamenetelmillä 
voidaan tehdä nopeasti erityyppisiä tarkasteluja, jotka ovat tarpeen mm. laajojen 
laskentamallien suunnittelussa, niiden tulosten oikeellisuuden varmentamisessa 
sekä herkkyystarkasteluissa.

Kuva 3.12 Rakenteiden eheyden ja toimivuuden arviointimenetelmät
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ulkopuoliset kuormitukset

Lentokonetörmäykset
Lentokonetörmäysten vaikutuksia on selvitetty jo edeltävien SAFIR -tutkimusoh-
jelmien aikana. Teoreettista ja kokeellista osaamista on kehitetty siten, että nyky-
ään voidaan aikaisempaa nopeammin ja luotettavammin arvioida erilaisia lentoko-
netörmäysten aiheuttamia kuormituksia ja rakenteiden vasteita. Yksi kysymys on 
ollut nesteen (polttoaineen) vaikutus törmäyksen kulkuun ja mahdollinen tunkeu-
tuminen rakenteen läpi. Lisäksi on selvitetty polttoaineen pisaroitumista ja leviä-
mistä rakenteen ulkopuolella. 

On ilmeistä, että uusilla voimalaitosratkaisuilla haetaan tarkempia suunnitte-
lumarginaaleja. Tämä merkitsee sitä, että missiilin aiheuttaman iskun, rakenteen 
eheyden, värähtelyjen ja seurauspalojen arviointiin käytettävien numeerisien ja ana-
lyyttisien laskentamenetelmien käyttökelpoisuuden ja tarkkuuden arviointi on yhä 
olennainen haaste uudessa ohjelmassa. 

Vaimennus vaikuttaa värähtelylaskennan tuloksiin merkittävästi. Epälineaarisissa 
tarkasteluissa käytettävistä vaimennusparametreista ei ole olemassa juuri mitään 
ohjeistusta. Jotta laskennalliset tulokset olisivat realistisia ja luotettavia, väräh-
telyjen vaimenemisesta eriasteisesti vaurioituneissa betonirakenteissa tarvitaan 
kokeellista tietoa, johon voidaan tukeutua vaimennusparametreja määritettäessä.

Kokeiden avulla voidaan arvioida laskennallisten menetelmien käyttökelpoi-
suutta, mitata malleissa tarvittavia parametreja, ja kehittää edelleen malleja ja 
menetelmiä. Kokeiden suunnittelun avuksi tarvitaan kokeiden esilaskentaa. Koejär-
jestelyitä pitää kehittää, jotta voidaan tarkentaa mm. värähtelyominaisuuksien mit-
tauksia sekä tutkia uudenlaisten betonirakenteiden ja suojalevyjen muodostamien 
rakenteiden toimintaa. Ulkomaisen kiinnostuksen ja rahoituksen turvin on mah-
dollista tehdä kattavia koesarjoja laitteistolla, joka on rakennettu SAFIR -ohjelman 
aikana. Kokeita ja laskenta- sekä mallinnusmenetelmiä on syytä kehittää SAFIR2014 
-tutkimusohjelman puitteissa.

Luonnonkuormien vaikutusten arviointi 
Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös 
äärimmäisten sääilmiöiden ja muiden ympäristöolosuhteiden aiheuttamat riskit 
(VNA 733/2008). 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 vaa-
rantaa turvallisuuden hallinnan.

Ydinvoimalaitosten turvallisuutta mahdollisesti vaarantaville äärimmäisille sääil-
miöille 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 esiin-
tymistodennäköisyyksiä, kuin mistä on kokemusperäistä tietoa. Sääriskianalyysei-
hin liittyy siksi edelleen suuria epävarmuuksia. Myös ääri-ilmiöitä käsittelevissä 
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tilastollisissa menetelmissä on ongelmia, joita on viime aikoina selvitetty. Koska 
sääilmiöt ja muut ympäristöilmiöt riippuvat tarkasteltavasta maantieteellisestä alu-
eesta, on Suomessa tarpeellista tehdä aiheesta omia selvityksiä.

Meteorologisiin ääri-ilmiöihin liittyvä tärkeä kysymys on globaalin ilmastonmuu-
toksen vaikutus niiden esiintymiseen. Ilmastonmuutoksen ennustetaan Suomessa 
olevan varsin merkittävää jo lähimmän sadan vuoden aikana. Tähän liittyy muutok-
sia myös myrskyjen ym. ääri-ilmiöiden esiintymistodennäköisyyksissä. Ydinvoima-
laitoksen pitkähkön suunnittelu- ja rakennusajan sekä käyttöiän huomioon ottaen 
ilmastotilastot esimerkiksi nykyhetkeä edeltävän 50 vuoden ajalta eivät siten kuvaa 
hyvin käytönaikaista todellista riskitasoa. Tämän vuoksi on tarpeellista selvittää, 
miten laitosten turvallisuuden kannalta merkittävien ääri-ilmiöiden 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. 
Kuormitustyypit yleisinä fysikaalisina ilmiöinä sekä vastaavat laskentamenetelmät 
ovat asiantuntijoiden tiedossa. On hyvä arvioida kansallisen osaamisen tasoa ja var-
mistaa riittävä asiantuntemus ja uusi asiantuntijasukupolvi myös tulevaisuudessa.

Vakavien onnettomuuksien aiheuttamat kuormitukset

Vakavissa onnettomuuksissa esiintyy sekä lyhytaikaisia, dynaamisia, että pitem-
pikestoisia kuormituksia. Kuormitustyyppi on laitos- ja onnettomuusskenaariosta 
riippuva. Lyhytkestoisia kuormituksia syntyy energeettisistä ilmiöistä, esimerk-
kinä vetyräjähdys tai höyryräjähdys. Sydänsulan jäähdyttäminen tuottaa vesihöy-
ryä, jonka kertyminen suojarakennukseen saa aikaan hidasta paineistumista. Pai-
neistumista seuraa myös lauhtumattomien kaasujen muodostumisesta. Jäähdyttä-
mätön sula sekä vetypalot voivat aiheuttaa merkittäviä paikallisia lämpökuormia. 

Suojarakennuksen ja sen osien rakenteellisen eheyden arviointi vaatii hyvin toi-
mivaa tiedonsiirtoa kuormia laskevista analyyseistä rakenneanalyyseihin. Kuor-
mitukset arvioidaan yhä useammassa tapauksessa CFD -menetelmin, jolloin tieto 
sadoista tuhansista CFD -laskentakopeista on siirrettävä rakenneanalyysiin. Raken-
teen vaste muuttuu lineaarisesta epälineaariseksi kuormitusten kasvun ja erityi-
sesti lämpötilan kohoamisen myötä. Epälineaariset rakenneanalyysit, jotka edel-
lyttävät esimerkiksi lämpötilan ja muodonmuutosnopeuden vaikutuksen huomi-
oonottamista materiaaliominaisuuksia mallinnettaessa, ovat usein haaste lasken-
tamenetelmille ja edellyttävät hyvää teoreettista perehtyneisyyttä rakenneanalyy-
sin suorittajalta.
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laskentamenetelmien ja testauksen kehityksen ja käyttöön oton 
tukeminen

Laskentamenetelmien kehitystä ja käyttöön ottoa tulisi kehittää tutkimuslaitosten 
ja yliopistojen yhteistyönä. Testauskriteerien tutkiminen tukee turvallisuuden arvi-
ointia. Tarpeellisia aiheita ovat maanjäristys- ja lentokoneentörmäysmitoituksen 
tutkimus ja koulutus, värähtelyiden mallintaminen sekä sähkölaitteiden kelpoisuu-
den varmistus korkeissa taajuuksissa.

3.8.2.3 rAKEnnEJärJESTElMiEn JA SuunniTTEluSTAndArdiEn 
KEhiTYKSEn SEurAnTA 

Uusien ydinvoimalaitosyksiköiden hakemuksissa on esitetty mahdollisuutta käyt-
tää moduulirakentamista, liittorakenteita sekä Euroopan ulkopuolisia rakennus-
tuotteita ja suunnittelustandardeja. Varmuus suomalaisten rakennusteknisten vaa-
timusten täyttymisestä ei ole itsestäänselvyys. Laajalla moduulirakentamisella on 
pitkät perinteet mm. Japanissa ja Etelä-Koreassa (kuva 3.13). 

Eurooppalaisessa ydinvoimalaitosten rakentamisessa ja valvonnassa moduuli-
rakentaminen ei ole vielä vakiintunut lukuun ottamatta yksittäisiä rakennusosia. 
IAEA on aloittanut moduulirakentamisen ”state-of-art” kartoituksen ja ohjeiden laa-
timisen ydinturvallisuuden valvomiseen. STUK ja TVO ovat osallistuneet aktiivisesti 
tähän IAEA:n koordinoimaan ohjeiden laatimiseen. Ydinturvallisuuden riittävä var-
mistaminen moduulirakentamisessa edellyttää hyvää kansainvälisen ja paikallisen 
vaatimustason osaamista erityisesti silloin, kun yhtenä komponenttina on betoni. 
SAFIR -ohjelmassa tämä tutkimusalue olisi luontevinta aloittaa kirjallisuustutki-
muksella, jolla yhdistetään huipputason kansainvälinen ja paikallinen osaaminen. 

Rakennejärjestelmien ja suunnittelustandardien kehityksen seuraaminen kuu-
luvat luontevasti SAFIR -ohjelman piiriin. Suomen rakentamismääräyskokoelma on 
uudistumassa Eurokoodin mukaiseksi. Laajaa eurooppalaista ohjeistoa ei voida kui-
tenkaan sellaisenaan hyväksyä ydinvoimalaitosten suunnittelun ja rakentamisen 
lähtökohdaksi. Suunnittelun lähtökohtien varmistaminen tapahtuu voimalaitosten 
alustavan turvallisuusarvion ja sen jälkeen laadittavien suunnitteluohjeiden tar-
kastuksissa siten, että taustalla on riittävä teorioiden ja käytäntöjen varmistava 
tutkimus.

Laitossuunnittelun mahdollisuuksien kartoittamisessa voidaan arvioida mm. käy-
tettävien bunkkeriratkaisujen kehitysmahdollisuuksia käyttäen hyväksi nykyisiä 
tutkimustuloksia ja numeerisia menetelmiä. SAFIR -ohjelman tutkimustavoitteita on 
hyvä arvioida yhdessä laitossuunnittelun kehitystavoitteiden kanssa.
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Kuva 3.13 Moduulirakentaminen ydinvoimalaitoksilla

 

3.8.3 Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat 
tulokset 

3.8.3.1 TurVAlliSuuSKulTTuuri AlihAnKinTAVErKoSToSSA

Tutkimustarpeena ovat alihankintaverkoston turvallisuuskulttuurin syntymekanis-
mit ja hyvät käytännöt. Muiden korkean riskin toimialojen kokemukset saattavat 
olla hyödyllisiä myös ydinvoima-alan kannalta. On hyvä tutkia myös mekanismeja, 
jotka syntyvät, kun alihankkija arvioi ydinturvallisuudelle tärkeän rakenteen tekni-
sen toteutuksen vaativuudeltaan alhaiseksi. 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. 
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Kunnonvalvonnan mittalaitteiden, kuten kosteusanturien ja venymämittarien luo-
tettavuuden tarkempi tunnettavuus on myös tarpeen. Teräsbetonirakenteiden ja 
jänneterästen kunnon arviointiin tarvitaan ainetta rikkomattomia menetelmiä sekä 
kehittyneitä rakenteiden eheyden monitorointimenetelmiä ja -laitteita. Tätä aihepii-
riä on käsitelty luvussa 3.3.

3.8.3.3 VAKAViEn onnETToMuuKSiEn AihEuTTAMAT 
KuorMiTuKSET

Onnettomuuksien rakenteisiin aiheuttamia kuormituksia lasketaan sekä ns. integ-
raaliohjelmilla että CFD -menetelmällä. Tällaisia kuormituksia ovat mm. vetyräjäh-
dykset, höyryräjähdykset ja tulipalon aiheuttamat lämpökuormitukset. Tähän men-
nessä saatuja pisaratutkimustuloksia voidaan käyttää tulipalojen analyysimenetel-
mien kehityksessä.

Sydänsiepparien betonirakenteiden toimintaa vakavissa onnettomuuksissa tulisi 
myös tutkia. Yleisten suunnitteluvaatimusten tutkiminen myös tältä osin auttavat 
sydänsiepparien kehitystä.

Vakavien onnettomuuksien aiheuttamia kuormituksia on käsitelty luvussa 3.6 ja 
termohydraulisia analyysejä ja kokeita luvussa 3.5.

3.8.3.4 rAKEnTEidEn JA lAiTTEidEn YhTEiSVAiKuTuS

Mekaanisten komponenttien ja rakenteiden värähtelytekninen yhteisvaikutus on 
tärkeä osa laitesuunnittelussa sekä järjestelmien ja laitteiden kelpoisuuden varmis-
tamisessa. Komponenttien käytettävyyttä, kestävyyttä ja kiinnityksiä tarkastelta-
essa on otettava huomioon rakennuksen välittämät globaalit värähtelyt, jotka ovat 
seurauksena mm. maanjäristyksestä tai lentokonetörmäyksestä. Vastaavasti lait-
teistosta aiheutuu rakenteisiin dynaamisia rasituksia, jotka on otettava huomioon 
rakenteiden kestävyyttä ja toimintaa arvioitaessa. Tällaisia kuormituksia ovat esi-
merkiksi komponenttien värähtelyt ja putkikatkojen aiheuttamat suihkuvoimat ja 
iskukuormat (luku 3.7). Betonirakenteiden ominaisuuksiin vaikuttavat pitkäaikais-
ilmiöt saattavat vaikuttaa komponenttien tuentoihin.

3.8.3.5 PrA

Osa kuormituksista, joiden vaikutuksia rakenteisiin tulee tarkastella, määritellään 
luvun 3.9 PRA tutkimusalueessa. Rakenteiden ikääntymis-, tiiviys- ja kestävyysana-
lyysien tuloksia hyödynnetään PRA -tarkasteluissa. Laitosten PRA tähtää jatkuvaan 
turvallisuuden parantamiseen. Haasteet lisääntyvät, kun rakenteen käyttöikä ylit-
tää alkuperäisen suunnitteluiän ja vastaavaa luotettavuustasoa pyritään entises-
tään nostamaan.
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3.9 Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi (PRA)

3.9.1 Tutkimusalueen kuvaus

Todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin (Probabilistic Risk Analysis, PRA) haas-
teena on mahdollisimman kattavasti tunnistaa ja kvantitatiivisesti arvioida laitok-
sen ydinturvallisuuteen liittyviä tapahtumia, tekijöitä ja ilmiöitä. Niinpä PRA:n teke-
minen edellyttää poikkitieteellistä tutkimusta, jossa tarkastellaan eri tekniikan alu-
eita, luonnonilmiöitä ja inhimillisiä tekijöitä. PRA:n avulla eri lähtökohdista peräi-
sin olevat riskitekijät ja niitä vastaan suunnatut puolustusmekanismit saadaan 
vertailukelpoisiksi. 

PRA-tutkimusalueeseen ei kuulu pelkästään riskianalyysin menetelmäkehitystä, 
vaan myös riskin kannalta merkityksellisten ilmiöiden tutkimusta. Tämä johtaa sii-
hen, että tutkimusalueella voi olla hyvin erilaisia tutkimusteemoja. Osa teemoista 
ei sinänsä ole varsinaista PRA-menetelmien kehitystä, mutta ne on kuitenkin sisäl-
lytetty tähän tutkimusalueeseen siksi, että niitä ei muuten tutkittaisi riittävästi nii-
den riskimerkitykseen nähden. Vastaavasti PRA:sta saadun tietämyksen perusteella 
voidaan priorisoida muitakin tutkimushankkeita tutkittavan aiheen riskimerkityk-
sen mukaan. Laitosten riskianalyysien tulokset sekä mahdolliset puutteet ja epävar-
muudet ohjaavat tutkimuskohteiden valintaa.

PRA-tutkimusalueen tavoitteena on parantaa ydinvoimalaitosten turvallisuuden 
hallintaa ja viranomaisen tarkastusvalmiutta kehittämällä riskianalyysiä tukevia 
menetelmiä. Turvallisuuden kokonaishallinnan parantamiseksi arvioidaan seuraa-
vien alueiden tutkimustarpeita PRA:n toimiessa yhteisenä nimittäjänä:
•	 riskianalyysin menetelmien kehitys
•	 ohjelmoitava automaatio
•	 passiivisia järjestelmiä sisältävät laitokset
•	 inhimilliset tekijät
•	 paloriskit
•	 sääilmiöt ja muut ulkoiset riskit
•	 vakavien onnettomuuksien ympäristövaikutukset

STUK ohjaa PRA:n käyttöä voimayhtiöissä ohjeen YVL 2.8 avulla, joka määrittelee 
ajantasaisen PRA:n yleiset puitteet, tavoitteet ja sovellutusalueet. Ohjeen YVL 2.8 
mukaan PRA:ta tulee käyttää ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevien päätös-
ten tukena mm. seuraavilla alueilla: 
•	 laitoksen suunnitteluperusteiden riittävyyden varmistaminen
•	 ulkoisten tapahtumien riskien arviointi
•	 sisäisten tapahtumien, erityisesti palojen ja tulvien riskien arviointi
•	 turvallisuustavoitteiden saavuttamisen osoittaminen
•	 turvallisuusluokituksen oikeellisuuden arviointi 
•	 riskitietoinen käyttöiän hallinta ja johtamisjärjestelmä
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•	 turvallisuusteknisten käyttöehtojen laatiminen ja arviointi
•	 laitteiden testausohjelmien laatiminen
•	 putkistojen määräaikaistarkastusohjelmien laatiminen
•	 ennakkohuolto- ja kunnonvalvontaohjelmien laatiminen
•	 käyttöhenkilökunnan koulutusohjelmien laatiminen
•	 hätätilanne- ja häiriöohjeiden laatiminen
•	 laitosmuutostarpeiden arviointi
•	 laitostapahtumien riskin jälkiarviointi

PRA:n hyödyntämisen kannalta on oleellista, että laadittu malli sisältää riskien kan-
nalta tärkeät ilmiöt riittävällä tavalla mallinnettuna. Ulkoisista tapahtumista (esi-
merkiksi ulkoiset tulvat, äärimmäiset sääilmiöt ja suuret öljyvuodot) johtuvat ilmiöt 
ja laitoksella tapahtuvien palojen mallinnus vaativat vielä menetelmäkehitystä, jotta 
niihin voitaisiin varautua nykyistä täydellisemmin. Nämä ja muutamat muut tekijät 
vaativat myös erilaista käsittelytapaa kuin nykyisillä PRA-malleilla on saavutettu. 

Monet PRA:n sovellukset ovat jo vakiintuneita, mutta osa sovelluksista tarvit-
see vielä kehitystyötä. Riskikriteerien asettamiseen ja tulosten tulkintaan tarvi-
taan selkeitä sääntöjä, joiden kehittäminen ja sitominen turvallisuuden hallintapro-
sesseihin vaativat vielä lisätyötä.  Nykyaikana on tärkeätä kehittää taitoja riskien 
kommunikoinnissa.

Yhteydet kansainvälisiin projekteihin ovat PRA:n alueella perinteisesti vahvat. 
Osallistuminen kansainvälisten organisaatioiden toimintaan (OECD NEA, EU, IAEA, 
WENRA) ja monipuoliset kahdenväliset yhteydet sekä osallistuminen kansainväli-
siin yhteistyöprojekteihin hyödyttävät SAFIR-tutkimusta. Osa riskianalyysiin liitty-
västä tutkimuksesta on perinteisesti tehty pelkästään pohjoismaisena, lähinnä suo-
malais-ruotsalaisena yhteistyönä. 

Vuosien 2011-2014 tutkimuksen ohjauksessa periaatteena on, että tehtävän tut-
kimuksen on tuotettava konkreettisia työkaluja, jotka voidaan ottaa tuotantokäyt-
töön tutkimusohjelman aikana. Tärkeitä tavoitteita ovat myös uusien osaajien kou-
lutus, pitkän tähtäimen menetelmäkehitys ja kansainvälinen yhteistyö tiedon vaih-
tamiseksi ja menetelmien ja vaatimusten harmonisoimiseksi. Tutkimustyöhön kuu-
luu työkalujen kehittämisen lisäksi mm. käsitteiden ja vaatimusten määrittelyä ja 
menettelytapojen kehittämistä.
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Kuva 3.14 PRA:n tasot ja syvyyssuuntainen puolustus (DID = Defence-In-
Depth, CDF = Core Damage Frequency) 

Initiating event
Level 1 PRA 

Safety functions
Level 1 PRA 

Consequence
Level 3 PRA 

Safety functions
Level 2 PRA 

Accident conditions 
but no core damage

Core damage but no 
external release

DID level 1 
Prevention of 

abnormal operation 
and failures

DID level 2 
Control of abnormal 

operation and 
detection of failures

Abnormal operating 
conditions but return 
to normal conditions

DID level 3 
Control of accidents 

within the design basis

DID level 4 
Severe accident 

management

DID level 5 
Mitigation of the 

radiological 
consequences

Consequence

Normal operating 
conditions

Minor offsite 
consequences

Major offsite 
consequences

CDF criterion

LRF/LERF criterion 

societal risk criterion
individual risk criterion

3.9.2 Tutkimustarpeet ja tavoiteltavat tulokset

3.9.2.1 ohJElMoiTAVAn AuToMAATion luoTETTAVuuS

Ohjelmoitavia laitteita ja järjestelmiä otetaan käyttöön vanhoilla laitoksilla järjestel-
miä uusittaessa ja uusilla laitoksilla niitä käytetään alusta alkaen. Perinteisellä tek-
niikalla toteutettujen instrumentointivaraosien löytäminen alkaa olla vaikeaa val-
mistajien siirtyessä käyttämään lähes pelkästään ohjelmoitavaa tekniikkaa. Käy-
tön lisääntyessä tarve ohjelmoitavien laitteiden yksityiskohtaisempaan mallintami-
seen PRA:ssa on lisääntynyt. Erityisiä haasteita ohjelmoitavien laitteiden kohdalla 
on pystyä esittämään perusteltuja kvantitatiivisia luotettavuusarvioita sekä tunnis-
taa yhteisvikojen mahdollisuuksia ja arvioida niiden todennäköisyyksiä.

PRA:ssa on tavoitteena tunnistaa riskin kannalta merkittävät automaation toi-
minnot ja signaalit sekä arvioida puuttuvan ja aiheettoman toiminnan todennäköi-
syys tai taajuus sekä tunnistaa ja arvioida signaalien väliset ja muut mahdolliset 
riippuvuudet.

Ohjelmoitavan automaation komponenttien tai laitteiden luotettavuusarvioita on 
toistaiseksi vain vähän saatavilla. Saatavilla olevat luotettavuusarviot perustuvat 
harvoin varsinaiseen käyttökokemustietoon tai käyttökokemustieto on ylimalkaista. 
Laitteita kehitetään nopeasti, varsinkin ohjelmoituja osia, mikä hankaloittaa riittä-
vän käyttökokemustiedon saamista. Käyttökokemusten perusteella arvioidut luotet-
tavuudet näyttävät olevan yleensä selvästi parempia kuin teoreettisesti ennustetut.
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Suunnitteluvirheistä aiheutuvat, harvinaiset ja usein piilevät vikamekanismit 
tekevät ohjelmoitavien laitteiden luotettavuusarvioinnista erityisen haastavan. Toi-
saalta ohjelmoitava laite vikaantuu vastaavassa tilanteessa kyseisellä herätteellä 
joka kerta ellei vian aiheuttajaa korjata. Tällaisia virheitä voidaan löytää esimerkiksi 
simuloinnilla tai mallintarkastuksella tai automaattisella tai manuaalisella testauk-
sella. Mitä kattavammin testauksia tehdään, sitä todennäköisemmin mahdolliset vir-
heet löydetään. Eri menetelmillä tehtävät testaukset ja tarkastukset täydentävät toi-
siaan. Järjestelmien monimutkaisuuden takia kaiken kattavia tarkastuksia ei voida 
tehdä vaan tarkastusten kohdentaminen ja rajaaminen edellyttää aina asiantuntija-
arviointia. Olisi selvitettävä, miten eri menetelmillä tehtävät tarkastukset hyödyn-
tävät ohjelmoitavien järjestelmien luotettavuusarviointia ja miten eri tarkastukset 
mahdollisesti täydentävät toisiaan.

Ohjelmoitavien järjestelmien vika- ja vaikutusanalyysit eivät ole kehittyneet 
vakiintuneiksi työkaluiksi, niin kuin analogisten järjestelmien vika- ja vaikutusana-
lyysit ovat. Vioittumistapojen nimeäminenkin on vielä vaihtelevaa, kuten myös ana-
lyysin syvyys ja laajuus.

Yksittäisten moduulien konservatiivisia luotettavuusarvioita on jo saatavissa. 
Ydinvoimalaitosten instrumentoinnissa on kuitenkin tyypillisesti neljä rinnakkaista 
kanavaa, jolloin yksittäisen kanavan ja sen yksittäisten laitteiden luotettavuuksilla 
on hyvin vähän merkitystä koko automaation luotettavuuden kannalta. Oleellista 
automaation luotettavuusarvioinnissa on tunnistaa yhteiset tekijät, jotka voivat 
aiheuttaa epäonnistuneen tai virheellisen toiminnan, ja arvioida niiden todennäköi-
syydet. Näitä yhteisiä tekijöitä ovat mm. sama komponentti tai sama ohjelma, joka 
toistuu samanlaisena kaikissa toisiaan varmentavissa kanavissa. Jos kyseinen tekijä 
toimii virheellisesti jossain kanavassa, se voi toimia virheellisesti kaikissa muissa-
kin kanavissa aiheuttaen koko järjestelmän vikaantumisen. Myös tukijärjestelmät, 
kuten jäähdytys ja sähkönsyöttö, on otettava huomioon. 

Erilaisuuden (diversiteetin) ja manuaalisten toimintojen hyödyntäminen ovat kei-
noja pienentää riippuvuuksien ja yhteisvikojen vaikutuksia. Tässä on kuitenkin seu-
rauksena, että järjestelmät tulevat monimutkaisiksi ja vaikeiksi suunnitella ja tes-
tata. Täydellistä erilaisuutta on vaikea saavuttaa. Esimerkiksi prioriteettiyksiköt, 
yhteiset ohjelmistot ja samantyyppiset lähettimet voivat osoittautua pullonkauloiksi 
riittävän luotettavuuden osoittamisessa.

Asiantuntijoiden tietämyksen liittäminen osaksi luotettavuusarviointia vaatii 
erityisten asiantuntija-arviointimenetelmien sekä menetelmiä tukevien työvälinei-
den ja -tapojen kehittämistä. Toinen tärkeä luotettavuustiedon lähde on ohjelmoi-
tavalle laitteelle mahdollisesti kerätyt käyttökokemukset. Käyttökokemusten hyö-
dyntäminen vaatii yksityiskohtaista analysointia, jossa arvioidaan erilaisissa käyt-
töympäristöissä toimivien samanlaisten laitteiden merkitystä luotettavuusarvioin-
nin kannalta. 
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3.9.2.2 ulKoiSET TAPAhTuMAT

Ulkoiset tapahtumat saattavat vaikuttaa samanaikaisesti useisiin rinnakkaisiin tur-
vallisuusjärjestelmiin, vaikka ne olisi toteutettu eri toimintaperiaatteella. Esimer-
kiksi lumimyrsky voi uhata samanaikaisesti ulkoista verkkoyhteyttä ja dieselgene-
raattorien toimintaa. Jotkut ulkoiset tapahtumat voivat lisäksi vaikeuttaa myös vas-
tatoimenpiteiden toteuttamista laitoksella.  Ulkoisten tapahtumien välillä on myös 
selviä tilastollisia riippuvuuksia, esimerkiksi voimakas tuuli ja korkea meriveden 
pinta esiintyvät usein samanaikaisesti.

Kun sisäisistä syistä aiheutuvia riskejä on poistettu laitosmuutoksin ja rinnakkai-
suus-, erilaisuus- sekä erotteluperiaatteita soveltamalla uuden laitosyksikön suun-
nittelussa, on ulkoisten tapahtumien suhteellinen merkitys selkeästi korostunut. 
Ulkoisten tapahtumien aiheuttamia riskejä on suhteellisen helppoa vähentää jo lai-
toksen perussuunnittelussa, jos riskit on sitä ennen tunnistettu.

Äärimmäisten ulkoisten olosuhteiden voimakkuuksiin ja esiintymistaajuuksiin 
liittyy suuria epävarmuuksia. Luotettavia mittaus- ja havaintotietoja on tyypillisesti 
muutaman vuosikymmenen tai enintään parin sadan vuoden ajalta, kun ydinturval-
lisuuden 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.

Trombeissa ja harvinaisissa maahan iskeytyvissä syöksyvirtauksissa tuulen 
nopeus saattaa kohota jopa sataan metriin sekunnissa. Tällaiset virtausnopeudet 
ylittävät huomattavasti ydinvoimalaitosten rakennusten ja sähkölinjojen suunnitte-
luperusteet. Koska ilmiöt ovat harvinaisia ja hyvin rajuja, varsinaisia mittaustulok-
sia ei ole käytettävissä, vaan arviot on tehty ilmiön aiheuttamien metsätuhojen ja 
rakennusvaurioiden perusteella. Toisaalta niiden vaikutusalueet rajoittuvat tyypil-
lisesti korkeintaan muutamaan kymmeneen hehtaariin. Näihin ilmiöihin liittyvien 
riskien tutkimista on syytä jatkaa uudessa ohjelmassa. 

Tutkimuksen tavoitteena on koota äärimmäisten ulkoisten tapahtumien voimak-
kuuksia ja esiintymistaajuutta koskevia tietoja ja arviointimenetelmiä. Ilmiöiden tut-
kiminen edellyttää ilmiökohtaista asiantuntemusta, jolloin riskianalyytikon tehtävä 
on löytää asiantuntijat ja auttaa heitä työstämään tietonsa PRA:n viitekehykseen 
sopivaksi. Tavoitteena on määrittää laitospaikoille soveltuvat taajuudet vaadituille 
ilmiöille käytettäväksi ulkoisten riskien tarkasteluissa. Mahdollisuuksia yhteistyö-
hön ja tilastotietojen vaihtoon muiden maiden kanssa on syytä selvittää.

Uusien ydinvoimalaitosten käyttöiäksi on arvioitu 60 vuotta tai enemmän. Näin 
pitkän käyttöiän aikana ympäristössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikut-
tavat oleellisesti ulkoisten tapahtumien aiheuttamia riskejä koskeviin laitoksen 
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suunnitteluvaiheen arvioihin. Varsinkin merenpinnan korkeus ja lämpötila sekä mah-
dollisen ilmaston muutoksen vaikutus niihin edellyttävät edelleen tutkimustyötä. On 
myös selvitettävä ilmaston muutoksen vaikutusta myrskyjen kulkureitteihin.

Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on kasvanut huomattavasti ja kuljetus-
ten määrän arvioidaan edelleen kasvavan. Merellä tapahtuvien öljypäästöjen aihe-
uttama riski ydinvoimalaitoksille on erityisesti öljytankkereiden reittien läheisyy-
dessä merkittävä. Öljyriskien arviointiin liittyviä osatehtäviä ovat öljyn leviäminen, 
öljypuomien ym. torjunnan tehokkuus mahdollisesti vaikeissa olosuhteissa, sekä 
öljyn vaikutukset laitoksella. 

3.9.2.3 inhiMilliSEn luoTETTAVuudEn ArVioinTi

PRA:ssa käytettävät inhimillisen luotettavuuden arviointimenetelmät on kehitetty 
perinteisiä valvomoita ajatellen. Uudenaikaiset valvomot tuovat mukanaan piirteitä, 
joilla voi olla vaikutusta arviointimenetelmiin. Arviointimenetelmissä on näiltä osin 
kehitettävää. Simulaattoriajoista Haldenissa ja Loviisasta ja Olkiluodosta on saa-
tavissa aineistoja, joissa on vielä tutkittavaa. Tällöin voitaisiin kiinnittää huomiota 
mm. kognitiivisten tekijöiden tarkasteluun, mikä on esim. Haldenin projektissa 
meneillään olevissa HRA-tutkimuksissa havaittu haasteeksi. Muissakin maissa on 
myös tällä alueella intressejä, mikä tarjoaa hyvät lähtökohdat yhteistyölle, mm. poh-
joismaisena yhteistyönä tai laajemmin Halden-projektin jatkohankkeina. 

3.9.2.4 TASon 2 PrA

Tason 2 PRA:n tavoitteena on tunnistaa radioaktiiviseen päästöön vaikuttavien teki-
jöiden merkitys ja määrittää niiden tärkeysjärjestys ottaen huomioon päästöjen suu-
ruus, ajoitus ja todennäköisyys, sekä kaikkiin em. tekijöihin liittyvät epävarmuudet. 
Tason 2 PRA muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat: 
1) Prosessin käyttäytyminen onnettomuustilanteissa sekä vakaviin onnettomuuk-

siin 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 tapahtu-

maketjujen ja niiden epävarmuuksien analysointia varten. 

Tason 2 PRA-osaamista on viimeisten viidentoista vuoden aikana kehitetty Suo-
messa, mutta osaajien määrä on etenkin todennäköisyysperustaisten menetelmien 
osalta hyvin rajallinen. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa tason 2 PRA:n asian-
tuntemusta, seurata kansainvälistä kehitystä (EU:n ASAMPSA2-projekti ja sen mah-
dollinen jatko) sekä etsiä keinoja arvioida paremmin erilaisten tekijöiden tärkeyttä 
tason 2 PRA:ssa. Tason 2 PRA:n kehityskohteena tulisi olla myös inhimillisen luotet-
tavuuden arviointi (HRA). Perinteiset suoraviivaiset aikariippuvat HRA-mallit sovel-
tuvat yleensä huonosti tason 2 skenaarioihin.
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Päästötavoitteisiin ja -laskelmiin kaivataan enemmän realismia, ja ydinvoima-
laitosten ympäristöriskeihin liittyvät tavoitteet tulisi suhteuttaa muihin yhteiskun-
nassa hyväksyttyihin ihmisen toiminnasta aiheutuviin riskeihin. Päästöjen seuraus-
vaikutusten analysoiminen edellyttää tason 3 PRA:ta, millä tarkoitetaan radioaktii-
visen päästön seurausten todennäköisyysperusteista tarkastelua realistisilla leviä-
mis- ja kulkeutumistarkasteluilla täydennyksenä konservatiiviselle kriittisen yksilön 
tarkastelulle. Tason 3 PRA:n suomalaista osaamista on syytä kehittää.

Suojarakennuksen käyttäytymisen ja fissiotuotteiden kulkeutumisen mallinta-
minen erilaisissa vakaviin onnettomuuksiin liittyvissä tapahtumaketjuissa auttaa 
paremmin ymmärtämään vakaviin onnettomuuksiin liittyviä ilmiöitä ja hallitsemaan 
niiden seurausvaikutuksia. Tason 2 PRA tarjoaa vakavien onnettomuuksien ja suoja-
rakennuksen tutkimukselle keinoja hallita ilmiöihin liittyviä epävarmuuksia ja prio-
risoida tekijöitä, joilla suuren päästön riskiä voidaan pienentää. 

3.9.2.5 PASSiiViSET JärJESTElMäT

Uuden sukupolven laitoksissa käytetään passiivisia turvajärjestelmiä, joiden luotet-
tavuuden arviointi on vaikeata perinteisin menetelmin. Näin ollen menetelmäkehi-
tystä kaivataan ja sitä kannattaa fokusoida niiden laitostyyppien mukaan, joiden 
rakentaminen Suomeen voi tulla kyseeseen lähivuosina. 

3.9.2.6  PrA:n SoVElTAMinEn

Monet PRA-sovellukset, kuten riskitietoisesti laaditut turvallisuustekniset käyttöeh-
dot (Risk Informed Technical Specifications, RI-TechSpecs), riskitietoinen putkisto-
jen määräaikaistarkastusohjelma (Risk Informed In-service Inspection, RI-ISI) ja ris-
kitietoinen järjestelmien ja laitteiden koestusmenettely (Risk Informed In-service 
Testing, RI-IST), on voimayhtiöissä jo otettu käyttöön tai niiden käyttöön on laadittu 
menetelmät, eikä niissä tällä hetkellä nähdä suuria kehitystarpeita. 

Determinististen ja todennäköisyyspohjaisten menetelmien integroitu käyttö 
koetaan vielä haasteelliseksi ajatukseksi. Esimerkiksi ”Defence-in-depth”-syvyys-
puolustusperiaatteen tasojen arviointia olisi hyödyllistä kehittää, koska laitoksille 
asetetaan yhä tiukempia erilaisuus- ja erotteluvaatimuksia erityyppisiä uhkia vas-
taan. On tarvetta selvittää sekä laitoksille että turvallisuusanalyyseille asetettavia 
vaatimuksia ja löytää yhteinen käsitys siitä, mikä on riskimenetelmien rooli laitos-
ratkaisujen hyväksynnässä. Tämä liittyy myös automaation varmennustasoihin ja 
erilaisuuden hyödyntämiseen sekä turvaluokitteluun. Tällä alueella on syytä pyrkiä 
kansainväliseen yhteistyöhön.

Muita riskitietoisia sovellutuksia ovat mm. riskitietoinen ennakkohuolto-ohjelma 
(Risk Informed Preventive Maintenance, RI-PM) ja riskitietoinen käyttöiän hallinta ja 
johtamisjärjestelmä (Risk Informed Graded Quality Assurance, RI-GQA).



	 	 9292	 	 	 93

3.9.2.7 PrA:n MATEMAATTiSET MEnETElMäT

Tietokoneiden laskentakapasiteetin lisääntyessä uusia riskianalyysin menetelmiä 
voidaan ottaa käyttöön. Reaalimaailman järjestelmien mallintamiseen alkaa olla 
mahdollista soveltaa vikapuumallintamista rikkaampia formalismeja. Nämä tila-
konemallityyppiset lähestymistavat ovat kiinnostavia, koska niillä on suora yhteys 
automaatiojärjestelmien kuvaustapaan ja tätä kautta esimerkiksi formaaliin mal-
lintarkastukseen ja simulointiin. On syytä olla perillä uusista mahdollisuuksista 
luotettavuusmallintamiseen ja arvioida niiden soveltamismahdollisuuksia toisaalta 
vikapuumaailman eli PRA-mallin suuntaan ja toisaalta mm. automaation arvioinnin 
suuntaan. Eräs houkutteleva tavoite on pystyä nykyistä integroidummin hyödyntä-
mään eri yhteyksissä tehtyjä prosessimalleja. 

Polynominen kaaos (polynomial chaos) on keksitty jo 1930-luvulla, mutta vasta 
viime vuosina sitä on alettu käyttää riski- ja epävarmuusanalyyseissä1. Uusimmat 
sovellukset voisivat viitata jopa jonkinlaiseen läpimurtoon. Erityisesti epävarmuu-
sanalyysissä se näyttäisi voittavan selkeästi aikaisemmat menetelmät. On tärkeää, 
että Suomessa seurataan menetelmien kehitystä, tunnistetaan niiden mahdolli-
suuksia sekä ylläpidetään kykyä arvioida uusia menetelmiä ja ottaa niitä tarvitta-
essa käyttöön. Yliopistojen tulisi luoda valmiuksia näihin matemaattisesti vaativiin 
sovelluksiin. 

3.9.3 Poikkitieteelliset tutkimustarpeet ja tavoiteltavat 
tulokset

3.9.3.1 TuliPAlo

Tulipalotutkimuksen tavoitteena on kehittää paloriskien arvioinnissa käytettäviä 
menetelmiä ja hankkia niiden tueksi tarvittavaa tilastollista ja empiiristä tietoa. 
Paloriskien arviointimenetelmien pitäisi olla mahdollisimman kattavia, niin että ne 
pystyvät ottamaan huomioon tulipaloon liittyvät ilmiöt ja yhdistämään ne laitosten 
olosuhteissa ja toimintaprosesseissa piileviin satunnaisuuksiin. Paloriskien arvioin-
timenetelmien pitää huomioida kaikki olennaiset tulipalojen syntymiseen ja hallin-
taan liittyvät prosessit, ja niiden tulee tuottaa tuloksia, esim. todennäköisyyksiä, 
joita voidaan suoraan hyödyntää laitosten palo-PRA:ssa. Palosimulointiohjelmistoja 
on kehitettävä palo-PRA:n rutiinikäyttöä varten. Lisäksi menetelmien tulee olla veri-
fioituja ja validoituja.
Paloriskejä arvioitaessa tarvitaan tietoa ainakin seuraavista aiheista: 
•	 tulipalojen syttymistaajuudet, 
•	 palon kehittymisen arviointi, 
•	 palon vaikutusten laajuuden arviointi,

1 Esimerkiksi: a) Seung-Kyum Choi, Raman V. Grandhi, Robert A. Canfield, Reliability Analysis of a Large Compu-
tational Model Using Polynomial Chaos Expansion, March 2003, SAE International, sekä  b) C. Proppe, Reliability 
computation with local polynomial chaos approximations, Institut für Technische Mechanik, Universität Karlsruhe 
(TH), November 2008
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•	 valvomon ja muiden toimijoiden vaste ja vastatoimien tehokkuus, 
•	 laitoksen komponenttien ja järjestelmien vaste ja mahdollinen vikaantumi-

nen sekä
•	 kaapelien vioittumistavat palotilanteessa ja vioittumistapojen suhteelliset 

osuudet kokonaisvioittumistodennäköisyydestä. 

Voimakaapeleiden syttymismekanismit tunnetaan edelleen melko huonosti. Sytty-
mistaajuudet ovat tilastollisesti arvioitavissa, mutta syttymisprosessi ilmiönä olisi 
tutkimisen arvoinen. Uuden tiedon avulla pitäisi pystyä pienentämään kaapelipalo-
jen alkuvaiheen mallintamiseen liittyvää epävarmuutta.

Palon kehittymisen arvioinnissa on tärkeää pystyä arvioimaan palon leviämistä 
tärkeimmissä palokuormatyypeissä. Kaapelien palo-ominaisuuksien testimenetel-
miä on syytä edelleen kehittää ja numeerisia palosimulointimenetelmiä kehitetään 
edelleen kaapelipaloihin soveltuviksi.

Palon vaikutusten laajuuden arviointi liittää itse palon käyttäytymisen sitä ympä-
röivien rakenteiden ja järjestelmien käyttäytymiseen, ja siten esim. syvyyspuolustus-
periaatteen toteutumisen arviointiin. Kehitettävää on erityisesti suurten palokuor-
mien riskin arvioinnissa, ml.  kaapelit, voiteluöljy, dieselpolttoaine ja muuntajaöljy. 
Riskiarviointia varten kehitetään syvyyspuolustusperiaatteen soveltamista palon-
torjuntajärjestelyissä ja palotapahtumapuun laadintaa.

Vastatoimien onnistumistodennäköisyyden ja palon vaikutusten laajuuden arvi-
oimiseksi tulisi pystyä arvioimaan ja ottamaan huomioon paloilmoitusjärjestelmän 
ja sammutusjärjestelmien epäkäytettävyys, operatiivinen sammutustoiminta sekä 
valvomon toimintaan liittyvät aikaviiveet ja toimenpiteet. Paloilmoitus- ja sammu-
tusjärjestelmien vikakartoituksen perusteella tulisi tunnistaa esiintyneitä ongelmia, 
kehittää malleja ja etsiä parannusmahdollisuuksia ja -tarpeita.

Komponenttien ja järjestelmien vaurioitumistodennäköisyyden arvioimiseksi on 
tutkittava savun ja lämmön vaikutusta relevantteihin voima- ja automaatiokaape-
leihin sekä sähköteknisiin laitteisiin, erityisesti nykyaikaisiin I&C-laitteisiin. Tutki-
muksessa tulee hyödyntää kansainvälisiä yhteyksiä. Arvioidaan savun ja syövyttä-
vien aineiden vaikutusta paloista saatujen kokemusten (esim. IRS) pohjalta.

Monia yllä mainituista aiheista tutkitaan numeerisilla simulointimenetelmillä. 
Palosimulointimenetelmien verifiointi ja validointi ovat tärkeä osa paloriskien arvi-
ointimenetelmien kehittämistä. Validoinnissa tarvittavan kokeellisen datan tuotta-
minen on kuitenkin erittäin kallista ja aikaa vievää toimintaa. Kansainvälisessä tuli-
palojen tutkimusprojektissa (OECD NEA:n PRISME) on käytettävissä ainutlaatui-
set kaasutiiviit huonetilat, joissa tehtävät palokokeet antavat mahdollisuuden tut-
kia sellaisia paloskenaarioita, joiden tutkimiseen ei Suomessa ole mahdollisuuksia. 
Käytössä olevia laskentatyökaluja voidaan validoida simuloimalla PRISMEssä teh-
täviä palokokeita.
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3.9.3.2 ihMinEn, orgAniSAATio JA YhTEiSKunTA

Käytössä olevien ydinvoimalaitosten automaation uudistaminen uudistaa myös val-
vomot. Kiinteisiin mittareihin ja kytkimiin perustuva käyttäjäliityntä korvautuu 
näyttöpäätteillä ja hiirellä. Nykyisin käytössä olevat ihmisen virheiden mallintamis-
menetelmät perustuvat vuosikymmenten takaisiin valvomoihin, eivätkä ne välttä-
mättä sovellu nykyisiin järjestelmiin. Uudenaikaiset valvomot tuovat mukanaan piir-
teitä, jotka edellyttävät PRA:ssa käytettäviin inhimillisen luotettavuuden arviointi-
menetelmiin kehittämistä.

Organisaatiota ja sen toimivuutta analysoidaan PRA:ssa vain ihmisen toimin-
toihin liittyvien virheiden näkökulmasta. PRA:n avulla voidaan analysoida johta-
misen ja organisatoristen kysymysten turvallisuusvaikutuksia ainoastaan epäsuo-
rasti. Huono kunnossapito näkyy laitevikojen yleistymisenä (vikataajuus kasvaa) 
tai laitoksella on sattunut toistuvia vikoja tai yhteisvikoja, laitoksen transienttitaa-
juus on kohonnut yms. Tällaiset vaikutukset sisältyvät sinänsä implisiittisesti PRA:n 
tuloksiin, mutta niiden merkitystä voidaan arvioida esimerkiksi käyttökokemus- ja 
luotettavuusdata-analyyseissä.

Organisaatiotutkimusta tehdään suurimmaksi osaksi kvalitatiivisesti keskittyen 
johtamiseen ja organisaation ylätason toimintaan. Tavoitteena on pitkällä tähtäi-
mellä johtamisen ja organisaation toimintojen mittaaminen esimerkiksi organisaa-
tiokulttuurin ja -käytäntöjen suhteen (aluksi esimerkiksi indikaattorien avulla). Tut-
kimukseen liittyviä osatekijöitä voisivat olla mm. organisaatiokulttuurin ja -käytän-
töjen mittarit. Vaikka organisatorisia tekijöitä on vaikea kytkeä PRA-malliin, voi olla 
hyödyllistä yrittää selvemmin nähdä organisatoristen tekijöiden, PRA:han sisällytet-
tyjen riskitekijöiden ja syvyyspuolustusperiaatteen tasojen väliset yhteydet.

Nykyisessä yhteiskunnassa osaava riskikommunikointi voi olla hyvin keskeisessä 
asemassa. PRA:n tulosten kommunikointi muiden alojen asiantuntijoille ja varsinkin 
suurelle yleisölle on koettu hankalaksi, mutta painetta riskianalyysin tulosten laa-
jemmalle kommunikoimiselle on. Riskikriteerit ja PRA:n vieminen tason 3 suuntaan 
voisivat tukea tätä kehitystä. Kehitystyöhön voitaisiin siis panostaa tällä alueella ja 
vaikutteita kannattaa hakea ydinvoiman ulkopuolelta. 

3.9.3.3 MuuT

Automaatio

Menetelmäkehitystä tarvitaan ohjelmoitavan automaation konseptisuunnittelun ja 
yksityiskohtaisen suunnittelun tasolla. Konseptisuunnittelussa olisi pystyttävä arvi-
oimaan, kuinka vikasietoisia säätökaaviot, suojauskaaviot tai lukituskaaviot ovat. 
Riskin kannalta kriittiset signaalit tulee pystyä tunnistamaan ja suunnittelemaan 
luotettaviksi tai vikasietoisiksi. Yksityiskohtaisen suunnittelun tasolla on kyettävä 
ottamaan huomioon fysikaalisen automaatiolaitteiston, toimintojen jaon prosessi-
asemille, sähkönsyöttöjen, jäähdytyksen, ym. vaikutus luotettavuuteen. Automaa-
tion luotettavuuden arviointi perustuu determinististen ja todennäköisyyspohjaisten 
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menetelmien käyttöön. Tällä alueella tehtävän tutkimuksen on oltava kansainvälistä, 
koska yksi tavoitteista on harmonisoida terminologiaa, menetelmiä ja vaatimuksia.

Polttoaine

Polttoaineen käsittelyn riskejä arvioidaan PRA:sta erillisinä riskianalyyseinä. Reak-
tiivisuusonnettomuuksien riskien arviointi jäähdytteessä olevan boorin laimentu-
misen takia edellyttää mm. sekoittumislaskuja 3D-malleilla. Näissä on kehitettävää.

Termohydrauliikka

Termohydrauliikan tutkimusalueelta on useita yhteyksiä PRA:han, sillä prosessimal-
linnus kytkeytyy suoraan PRA:n onnistumiskriteerianalyyseihin. PRA:ssa tarvitaan 
realistisia, best-estimate, termohydraulisia analyysejä onnistumiskriteereiden mää-
rittämiseksi. Termohydraulisten analyysien epävarmuusanalyysien kehittämisessä 
kannattaa ottaa huomioon myös PRA-näkökohdat sekä tasolla 1 että tasolla 2, koska 
PRA tarjoaa työkalun epävarmuuksien käsittelyyn. Myös uusien laitosten passiivis-
ten järjestelmien luotettavuusarviointi vaatii menetelmäkehitystä.

Vakavat onnettomuudet

Vakavien onnettomuuksien riskejä arvioidaan tason 2 PRA:ssa. Vakavien onnetto-
muuksien tutkimusalueella on useita yhteyksiä myös tason 1 PRA:han. Kytkentöjä 
on ainakin seuraavissa tutkimusaiheissa: seisokkitilan onnettomuudet, höyryräjäh-
dykset, aerosolien ja fissiotuotteiden vaikutus rekombinaattorien käynnistymiseen, 
passiiviset jälkilämmönpoistojärjestelmät, imusihtien tukkeutuminen, tiivistemate-
riaalien kestävyys vakavassa onnettomuudessa ja suojarakennuksen ohitusketjut.

reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus

Kytkentöjä on ainakin seuraavissa tutkimusaiheissa: laitosten ikääntyminen, kaa-
peleiden ikääntyminen, RI-ISI, maanjäristykset, LBB:n laskennallisten menettelyjen 
kehittäminen varsinkin todennäköisyysarvioinnin osalta.

rakenteet

PRA:n tuloksia voidaan hyödyntää lentokonetörmäysten seurausvaikutusten arvi-
oinnissa. Betonin toiminta korkeissa lämpötiloissa liittyy tason 2 analyyseihin. 
PRA:n avulla voidaan myös arvioida turvallisuusjärjestelmien suojaustarvetta ja ver-
tailla erilaisia suojausjärjestelyjä. 
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3.10 Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen

3.10.1 Tutkimusympäristöjen nykytilanne ja 
kohennustarve

Ydinturvallisuustutkimuksen yksi kivijalka on riittävät kokeelliset valmiudet ja nii-
den kytkeminen tiiviisti mallinnustyöhön. Nämä on syytä pitää ajan tasalla, kun ote-
taan huomioon toisaalta maan laajeneva ydinenergiaohjelma ja toisaalta ikäänty-
vien laitosten erityiskysymykset. Panosta tarvitaan kokeellista työtä tekevän henki-
löstön koulutukseen, tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja laitekannan sekä tut-
kimusympäristön ajanmukaisuuteen.

Luvussa 3.1 todetaan Suomen yhden keskeisen kokeellisen ydintutkimusympäris-
tön, Otaniemen ydintekniikan talon toimintojen uusiminen välttämättömäksi. Myös 
toinen keskeinen tutkimusympäristö, Lappeenrannan kokeellinen termohydrau-
liikka toimii tällä hetkellä laitteistojensa ja tilojensa suhteen haasteellisessa tilan-
teessa. Näiden tutkimusvalmiuksien kohentaminen vaatii alan osapuolilta konkreet-
tisia ja pitkäaikaisia toimenpiteitä, joista osa on varsin kiireellisiä tutkimusympäris-
töjen nykytilan ja pitkän uudistamisajan takia.

3.10.2 Tutkimusvalmiuksien kehitysaihepiirejä

3.10.2.1 SurVEillAncE ohJElMAT - 
KuuMAKAMMioTuTKiMuSVAlMiuKSiEn KEhiTYS

Reaktoripaineastia on turvallisuuden kannalta keskeinen komponentti, jonka 
mekaanisten ominaisuuksien muutosta seurataan erityisen surveillance koeohjel-
man avulla. Koemateriaalia säteilytetään erityisissä säteilytyskapseleissa koko reak-
torin käyttöiän ajan ja mekaaniset ominaisuudet määritetään tietyn säteilyannok-
sen jälkeen. Neutronisäteilyannoksen kasvaessa teräkseen syntyvät kidevirheet ja 
erkaumat kasvattavat teräksen lujuutta ja pienentävät sen murtumissitkeyttä. 

Surveillance ohjelmia varten tarvitaan uudistetut kuumakammiot, jotka varus-
tetaan siten, että huomioidaan eri reaktorityypeissä käytettävien säteilytyskapse-
leiden ja kuljetusastioiden käsittely. Säteilytettyjen koesauvojen mekaanista testa-
usta varten on luotava valmiudet isku-, veto- ja murtumissitkeyskokeiden suoritta-
miseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon koemateriaalin mahdollisimman tehokas hyö-
dyntäminen: rekonstituutiokoesauvojen valmistukseen pitää kehittää valmiudet, 
jotka perustuvat lankasaha- ja elektronisuihkuhitsauslaitteistoihin.

3.10.2.2 KäYTTöiän hAllinTA – 
KuuMAKAMMioTuTKiMuSVAlMiuKSiEn KEhiTYS

Voimalaitosten käyttöiän hallinnan yksi keskeinen osa-alue on rakennemateriaalien 
vanheneminen. Käynnissä olevien voimalaitosten osalta reaktorin sisäosien vanhe-
neminen ja mahdollinen vaurioituminen tulee aiheuttamaan lisääntyvää tarvetta 
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korkea-aktiivisten komponenttien käsittelyyn. Sisäosien vanhenemis- ja vaurioitu-
mistutkimuksia varten kuumakammioiden säteilysuojauksessa tulee varautua kor-
kea-aktiivisten materiaalien käsittelyyn. 

Rakennemateriaalien vanhenemistutkimuksissa keskeisen osa-alue on mikro-
rakennetarkastelut. Kuumakammiot on varustettava metallografisia tutkimuksia 
varten näytteen valmistusta, optista mikroskopiaa ja kovuuden määritystä varten. 
Lisäksi kuumakammioiden välittömään läheisyyteen tarvitaan paikallissuojatut 
pyyhkäisy- ja läpivalaisuelektronimikroskoopit. Säteilyn aiheuttamaa jännityskor-
roosiotutkimusta varten kuumakammio on varustettava autoklaaveilla ja PWR/BWR 
vesipiireillä.

3.10.2.3 uudET TEKnologiAT – 
KuuMAKAMMioTuTKiMuSVAlMiuKSiEn KEhiTYS 

Kansainvälinen yhteisö panostaa voimakkaasti ydinvoimateknologian kestävään 
kehitykseen, mikä edellyttää uusien suljettuun polttoainekiertoon perustuvien ns. 
GEN-4 tai ydinfuusioon perustuvien voimalaitostekniikoiden kehittämistä. Panostus 
näkyy erityisesti käynnissä tai suunnitteilla olevina suurina infrastruktuurihank-
keina kuten JHR-materiaalitutkimusreaktori ja ITER-fuusiotutkimusreaktori. Nykyi-
seen ydinvoimateknologiaan verrattuna uusi teknologia perustuu korkeamman läm-
pötilan ja kaasu- tai nestemetallijäähdytteen hyödyntämiseen. Materiaaliteknolo-
gian kannalta tämä tarkoittaa uusien, korkeassa lämpötilassa entistä paremmin 
säteilyä kestävien materiaalien kehittämistä.

Kuumakammiot tulee näitä tarkoituksia varten varustaa testausympäristöllä, 
jossa voidaan suorittaa mekaanisten ominaisuuksien karakterisointia korkeassa 
lämpötilassa. Testausympäristö koostuu esimerkiksi tyhjöuunista, jossa koesauvo-
jen kuormitus voidaan toteuttaa erilaisilla hydraulisilla, mekaanisilla tai pneumaat-
tisilla kuormituslaitteilla. Testausympäristö mahdollistaa myös uusien innovatii-
visten koelaitteistojen kehittämisen. Samalla selvitetään nestemetalliympäristössä 
tehtävien kokeiden erityisvaatimukset.

Nämä valmiudet liittyvät suoraan tai välillisesti myös nykyreaktoreita palvele-
vaan turvallisuustutkimukseen, koska kehitettävät menetelmät ja osaaminen ovat 
tyypillisesti laaja-alaisia.

3.10.2.4 TErMohYdrAuliSTEn MiTTAuSMEnETElMiEn 
KEhiTTäMinEn

CFD-laskentamenetelmät pyritään ottamaan maailmanlaajuisesti käyttöön ydin-
turvallisuutta varmentavassa laskennassa. CFD-menetelmien validointiin sopivista 
mittaustuloksista on kuitenkin suuri puute, eikä niiden tuottamista varsinkaan 
kaksi- tai monifaasivirtaustilanteisiin ole ratkaistu. Olemassa oleviin laitteistoihin 
ei yleensä pystytä, eikä ole välttämättä järkevääkään lisätä tämän tyyppisiä mittauk-
sia. Tutkimusohjelmassa tulee kuitenkin panostaa soveltuvien uusien mittausmene-
telmien tutkimiseen ja kehittämiseen sekä tarvittavien laitteistojen rakentamiseen.
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4 Yhteenveto

Kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelman 2011-2014, työnimeltään 
SAFIR2014, 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 seik-
kojen merkitystä. Ohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden on oltava tieteellisesti 
korkeatasoisia ja niiden tulosten on oltava julkaistavissa ja tuloksien käytettävyys 
ei saa rajoittua vain yhden luvanhaltijan ydinlaitosten luvitukseen.

Ohjelma kattaa vuonna 2010 päättyvän SAFIR2010-ohjelman aihepiirit täyden-
nettynä mahdollisilla infrastruktuurihankkeilla ja aihepiiriin soveltuvalla yhteiskun-
nallisella tutkimuksella. Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) 
lisäksi muut ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät hank-
keiden rahoituksen osalta itsenäiset päätöksensä. SAFIR-ohjelman rahoitus on ollut 
noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Eduskunnan 1.7.2010 vahvistamat periaatepäätök-
set kasvattavat ohjelman VYR-rahoitusta huomattavasti SAFIR2010-ohjelmaan ver-
rattuna. Uudessa ohjelmassa pyritään siihen, että ydinenergia-alalla toimivien orga-
nisaatioiden rahoitus SAFIR2014-ohjelmassa jatkuu samana tai hieman korkeam-
pana kuin SAFIR2010-ohjelmassa. 

Ydinvoimalaitosten kansallisen turvallisuustutkimuksen suunnittelujaksolle vuo-
teen 2014 sisältyy useita lupaprosesseja: Olkiluoto 3-laitosyksikölle tullaan hake-
maan käyttölupaa ja Olkiluoto 4 sekä Fennovoima 1 yksiköille rakentamislupaa. 
Nämä prosessit heijastuvat usealla tavalla kansalliseen turvallisuustutkimukseen. 
Julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa kehitettyä tietotaitoa voidaan soveltaa 
luvitusprosesseissa.

Uusien laitoshankkeiden käynnistyminen lisää asiantuntijaresurssien tarvetta. 
Suunnittelujakson aikana ja sitä seuraavina vuosina nykyisten käytössä olevien lai-
tosten rakentamiseen ja käyttöön osallistuneet asiantuntijat ovat jäämässä eläk-
keelle. Laitosten luvitusprosessit sekä mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä tut-
kimushankkeisiin tarjoavat oivallisen tilaisuuden eri sukupolvien asiantuntijoiden 
työskentelyyn yhteisissä projekteissa ja näin tiedon siirtoon uudelle sukupolvelle.

Ydinturvallisuuden tutkimus vaatii suorittajiltaan syvällistä koulutusta ja sitou-
tumista alueeseensa. Tutkimusohjelma toimii ympäristönä, joka takaa toiminnalle 
pitkäjänteisyyttä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa tutkijoiden keskuu-
dessa tapahtuu sukupolvenvaihdos ja uusi tutkijapolvi on saatava rekrytoiduksi ja 
sitoutetuksi. 

Uuden laitosyksikön rakentaminen on lisännyt kansainvälistä kiinnostusta Suo-
messa tehtävää ydinturvallisuustyötä ja -tutkimusta kohtaan. Uuden laitoksen 
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rakentaminen on myös lisännyt alan kiinnostavuutta työnantajana, mikä näkyy sekä 
alan opiskelijoiden määrän kasvuna että rekrytointien yhteydessä alalle hakeutu-
vien henkilöiden määrässä. Käsitellessään ydinvoiman periaatepäätöksiä eduskun-
nan talousvaliokunta kirjoitti lausunnon, jossa painotettiin ydinturvallisuusalan 
osaamisen kehittämisen tärkeyttä. 

Kansallisen turvallisuustutkimuksen merkitystä korostavat toiminnan globali-
soituminen ja verkottuminen.  Tässä kansallinen turvallisuustutkimusohjelma on 
tärkeä tiedonvälityskanava ja se luo myös mahdollisuuden suunnata entistä mää-
rätietoisemmin rajalliset kansalliset panokset hyödyllisimpiin kansainvälisiin 
tutkimusohjelmiin.

Tutkimusohjelman runkosuunnitelman tekoon on osallistunut aktiivisesti noin 50 
hengen ryhmä, jossa ovat olleet mukana kaikki kotimaiset loppukäyttäjätahot sekä 
Tekesin, VTT:n, LUT:n, Aalto yliopiston ja TTL:n edustajat. Suunnitteluprosessi on 
tuonut selkeästi esiin kotimaisten loppukäyttäjätahojen näkemykset.

Arvokas panos suunnitteluryhmän työlle on ollut TEM:n tilaama SAFIR2010-ohjel-
man kansainvälinen arviointi loppuraportteineen tammi-helmikuussa 2010

SAFIR2014-tutkimusohjelma on jaettu yhdeksään alueeseen, joita ovat: Ihminen, 
organisaatio ja yhteiskunta, Automaatio ja valvomo, Polttoainetutkimus ja reaktori-
analyysi, Termohydrauliikka, Vakavat reaktorionnettomuudet, Reaktoripiirin raken-
teellinen turvallisuus, Rakennustekninen turvallisuus, Todennäköisyyspohjainen 
riskianalyysi (PRA) sekä Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen. Tutkimusaluei-
siin liittyy sekä oman alueen tutkimushankkeita että poikkitieteellisiä yhteishank-
keita. Tutkimusohjelmaan kuuluvat hankkeet valitaan vuosittain julkisen hankeha-
kukuulutuksen perusteella. 

Runkosuunnitelman tarkoituksena on opastaa hanke-esitysten tekijöitä: mistä 
aihepiireistä tutkimusohjelmaan toivotaan hanke-esityksiä ja mitkä ovat eri aihepii-
rien keskeisimmät haasteet ja tutkimustarpeet. Uuden tutkimusohjelman kokonai-
suus muotoutuu viime kädessä sen mukaisesti, kuinka hyviä hanke-esityksiä ohjel-
maan saadaan ja kuinka ne palvelevat tutkimusohjelman tarkoitusta.

Runkosuunnitelman aihealueet ja tutkimustarpeet perustuvat suunnitelman laa-
timisen ajankohdan tietämykseen. Tutkimusohjelma ottaa huomioon toimintaympä-
ristössä tapahtuvat muutokset ja uusien haasteiden ilmetessä siihen voidaan sisäl-
lyttää näistä haasteista johdettuja ohjelman tavoitteita tukevia hankkeita.
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A country utilising nuclear energy is presumed to possess a sufficient infrastructure to cover the education and research in this field, besides 
the operating organisations of the plants and a regulatory body. The starting point of public nuclear safety research programmes is that they 
provide the necessary conditions for retaining the knowledge needed for ensuring the continuance of safe and economic use of nuclear 
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key role. This situation also makes long-term safety research face a great challenge.

The Framework Plan aims to define the important research needs related to the safety challenges. The research into these needs is the 
programme’s main techno-scientific task. The programme is also to upkeep know-how in those areas where no significant changes occur 
but in which dynamic research activities are the absolute precondition for safe use of nuclear power. 
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Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011–2014 
Uuden tutkimusohjelman SAFIR2014 runkosuunnitelma 
hankehakua varten

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto nimesi joulukuussa 2009 ryhmän, jonka 
päätehtävänä oli suunnitella uuden tutkimusohjelman sisältö. Tässä raportissa on 
ehdotus tämän työnimellä SAFIR2014 (SAfety of Nuclear Power Plants – Finnish 
National Research Programme) kulkevan ohjelman runkosuunnitelmaksi. Suunni-
telma on tehty vuosille 2011–2014, mutta se perustuu myös pidemmälle aikajänteelle 
tunnistettuihin turvallisuushaasteisiin. Suunnittelussa on otettu vahvasti huomioon 
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisprojekti ja kesällä 2010 eduskunnassa 
vahvistetut periaatepäätökset. Vanhojen ja uusien laitoksien asettamat turvalli-
suushaasteet ja tästä seuraavat tutkimustarpeet ovat kuitenkin suurimmalta osin 
yhtenevät. Runkosuunnitelma perustuu vuonna 2004 voimaan tulleeseen ydinener-
gialain lukuun 7a.
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