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1 JOHDANTO 

Osa ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen kohdistuvista uhkista on peräisin laitoksen 

ulkopuolelta. Näitä ulkoisia uhkia ovat tulvat, poikkeukselliset sääilmiöt, ihmisen 

lainvastainen toiminta sekä seismiset ilmiöt eli maanjäristykset. Maanjäristyksiin tulee 

varautua ydinvoimalaitoksen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa siten, että laitoksen 

turvallisuustaso pysyy korkeana maanjäristyksen aikana ja sen jälkeen. Maanjäristys 

kohdistuu samanaikaisesti koko laitokseen ja laitoksen ympäristöön, on kestoltaan varsin 

lyhytaikainen ja huonosti ennustettavissa. Laitoksen turvallisen alasajon tulee olla 

mahdollista maanjäristyksen aikana ja sen jälkeen, vaikka normaaliin alasajoon käytettävien 

järjestelmien toimintakunto olisi heikentynyt. Mahdolliset vauriot eivät saa aiheuttaa 

radioaktiivisten aineiden merkittävää leviämistä laitoksen sisälle tai sen ulkopuolelle. Näistä 

syistä maanjäristyksiin varautuminen edellyttää laitoksen järjestelmien, rakenteiden ja 

laitteiden laaja-alaista tarkastelua. 

Ydinvoimalaitoksilla on tyypillisesti erittäin suuri määrä erilaisia järjestelmiä, rakenteita ja 

laitteita. Osa näistä niin kutsutuista laitososista vastaa laitoksen normaalikäytöstä, kun taas 

osa on suunniteltu käytettäväksi vain mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. 

Laitososat on mm. hallittavuuden parantamiseksi ryhmitelty erilaisiksi kokonaisuuksiksi. 

Yksi keskeisistä ryhmitysperiaatteista on turvallisuusluokitus, joka kuvaa laitososan 

merkitystä laitoksen turvallisuuden kannalta. Turvallisuusluokka asettaa vaatimuksia 

laitososan suunnittelulle, hankinnalle, käytölle, kunnossapidolle ja tarkastuksille.  

Osana varautumista maanjäristysten aiheuttamiin kuormituksiin laitososalle asetetaan 

maanjäristysluokitus siltä vaadittavan maanjäristyskestävyyden mukaisesti. 

Maanjäristysluokitus on usein yhteydessä laitososan turvallisuusluokitukseen, mutta 

erityisesti käytössä olevilla laitoksilla luokitukset voivat olla toisistaan täysin 

riippumattomia. Luokitus kuvaa laitososalle maanjäristystilanteita varten asetettavia 

kestävyysvaatimuksia. Perusteet vaihtelevat kansainvälisesti, mutta yleisesti laitososat 

asetetaan kolmeen tai neljään maanjäristysluokkaan. Korkeimpaan luokkaan kuuluvan 

laitososan tulee säilyä maanjäristyksessä toimintakuntoisena, tiiviinä ja omalla paikallaan. 

Vaatimukset voidaan tarvittaessa rajata vain tiettyyn laitososan ominaisuuteen. Alempien 

luokkien vaatimukset ovat yleensä lievempiä ja niillä pyritään ensisijaisesti takaamaan 
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korkeampiin luokkiin sijoitetuilta laitososilta vaadittujen ominaisuuksien säilyminen. 

Luokkien perusteella maanjäristyskestävyyden varmistamisen ja ylläpidon edellyttämät 

toimet voidaan kohdentaa erityisesti niihin laitososiin, joilta kestävyyttä edellytetään. 

Maanjäristysluokitus kuvaa kohteelle asetettuja kestävyysvaatimuksia, joita käytetään 

laitososan suunnitteluperusteina. Mikäli maanjäristysluokka on asetettu jälkikäteen, kuten 

käytössä olevilla laitoksilla, sitä voidaan käyttää myös kohdennettaessa 

maanjäristyskestävyyden parantamiseksi toteutettavia laitosmuutoksia. Luokka ei sinällään 

kuvaa kohteen todellista kestävyyttä, mikä voi ylittää tai alittaa luokalle asetetut 

vaatimukset. Useimmiten ydinvoimalaitoksella käytössä olevat laitteet ja rakenteet kestävät 

hyvin maanjäristyskuormia, vaikka kohteen alkuperäisessä suunnittelussa ei olisi huomioitu 

seismistä kuormitusta. Luokan kestävyysvaatimusten täyttyminen voidaan kuitenkin 

varmistaa käyttämällä erilaisia analyyttisiä, todennäköisyysperusteisia ja kokemusperäiseen 

tietoon perustuvia menetelmiä. Tätä kutsutaan seismiseksi kvalifioinniksi.  

Maanjäristyksiin varautuminen ja siihen liittyvä maanjäristysluokitus ei ole aina ollut osa 

ydinvoimalaitosten suunnittelua. Ydinvoiman kaupallisen käytön alkuvaiheessa aiheeseen 

kiinnitettiin huomiota pääasiassa alueilla, joilla maanjäristyksiin varauduttiin muussakin 

rakentamisessa. Riskitietoisuuden ja käyttökokemusten lisääntyessä varautumista on 

kuitenkin alettu edellyttää ydinvoimalaitoksilta myös niillä alueilla, joilla maanjäristyksen 

aiheuttamien vaurioiden riski on pieni. Siten maanjäristysluokitus on tullut osaksi myös 

vanhojen, käytössä olevien laitosten turvallisuusvaatimuksia. 

1.1 Työn tausta 

Suomi kuuluu seismisesti matalan aktiivisuuden alueeseen, mutta tarkentuneiden 

kansainvälisten suositusten ja viranomaisvaatimusten myötä myös suomalaisten 

ydinvoimalaitosten tulee varautua maanjäristyksiin. Vaatimukset koskevat ensisijaisesti 

suunnitteilla ja rakenteilla olevia laitoksia. Käytössä olevien, 1970-luvun lopussa ja 1980-

luvun alussa valmistuneiden Loviisan ja Olkiluodon laitosyksiköiden kohdalla vaatimuksia 

sovelletaan erillisissä Säteilyturvakeskuksen täytäntöönpanopäätöksissä kuvatuin tavoin. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen alkuperäissuunnittelussa ei ole otettu maanjäristystä huomioon 

järjestelmiä, rakenteita ja laitteita mitoittavana tekijänä. Neuvostoliittolainen laitostoimittaja 
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tarjosi laitoksesta sekä seismisille että ei-seismisille alueille soveltuvaa mallia. Suomi 

lukeutuu tässä jaottelussa ei-seismisiin alueisiin, joten laitoksen suunnitteluperusteena ei 

käytetty maanjäristyksen aiheuttamia kuormituksia. Voimalaitoksen 

maanjäristyskestävyyttä on selvitetty 1980-luvulta lähtien, pääasiassa osana 

todennäköisyysperusteista riskianalyysiä eli PRA:ta (Probabilistic Risk Assessment). 

Selvitysten perusteella voimalaitoksen kestävyyttä on analysoitu tarkemmin ja tarvittaessa 

toteutettu laitosmuutoksia kestävyyden parantamiseksi. Laajamittaista laitteiden ja 

rakenteiden maanjäristysluokittelua ei kuitenkaan ole aiemmin toteutettu vaan luokat on 

huomioitu pääasiassa laitosmuutosten yhteydessä. 

Vuonna 2013 voimaan astuneissa Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeissa 

maanjäristysluokituksen vaatimuksia lisättiin ja tarkennettiin ja käytettäviksi 

maanjäristysluokiksi määritettiin luokat S1, S2A ja S2B. Ohjeet koskevat lähtökohtaisesti 

uusia laitoksia, käytössä oleville laitoksille niitä sovelletaan erillisen 

täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Loviisan ydinvoimalaitosta koskevan päätöksen 

perusteella laitoksen järjestelmille, laitteille ja rakenteille on toteutettava 

maanjäristysluokitus rajatussa laajuudessa. Laajuus käsittää maanjäristystilanteessa 

turvalliseen alasajoon tarvittavat laitteet sekä laitteet ja rakenteet, joiden vaurioitumisesta 

voi aiheutua merkittävä radioaktiivinen päästö laitoksen sisälle tai sen ulkopuolelle. 

1.2 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on luoda alustava maanjäristysluokitus Loviisan ydinvoimalaitokselle. 

Maanjäristysluokitus erottelee laitoksen järjestelmät, laitteet ja rakenteet ryhmiin niiltä 

vaadittavan maanjäristyskestävyyden perusteella. Loviisan voimalaitoksella tällaista 

laajamittaista luokittelua ei ole aiemmin toteutettu. Laitekohtainen luokitus mahdollistaa 

kestävyystarkastelun tarkentamisen niihin kohteisiin, joilla on huomattavaa 

ydinturvallisuusmerkitystä maanjäristystilanteessa. Varsinainen kestävyystarkastelu 

tehdään osana viranomaisvaatimuksen täyttämiseksi toteutettavia seismisiä laitoskierroksia. 

Luokituksen ensisijaisena päämääränä on luoda selkeät perusteet maanjäristysluokalle S1 eli 

mitkä laitososat kuuluvat luokkaan S1 ja mitä ominaisuuksia niiltä vaaditaan. Luokka on 

määritelty ennen tätä työtä pääasiassa järjestelmätasolla. Työssä luokitus määritellään 
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tarkemmin laitetasolla ja jaetaan luokitellut laitteet ryhmiin vaadittavien ominaisuuksien 

perusteella. Lisäksi työssä esitetään menetelmät, joilla luokkaan kuuluvien laitososien 

sijainnit ja muut luokitustiedot dokumentoidaan seismisiä laitoskierroksia ja muuta 

jatkokäyttöä varten. 

Luokituksen toisena päämääränä on luoda laitokselle alustavat perusteet ja menetelmä S2A- 

ja S2B-luokkien määritykseen. Menetelmän avulla voidaan määrittää jo 

suunnitteluvaiheessa kumpaan luokkaan uusi tai uusittava laite kuuluu. 

Aihealue käsittelee nykyaikaisten, ensisijaisesti uusille laitoksille luotujen 

viranomaismääräysten soveltamista käytössä olevalla laitoksella, jossa maanjäristys ei ole 

ollut osana alkuperäisiä suunnitteluperusteita. Luokituksen tulee täyttää viranomaisen 

esittämän täytäntöönpanopäätöksen vaatimukset ja sen tulee olla käytettävissä laitoksella 

tehtävissä laitosmuutoksissa ja laiteuusinnoissa. 

Loviisan voimalaitoksella maanjäristysluokitus tulee vaikuttamaan laitosmuutosten ja 

laiteuusintojen suunnittelussa käytettäviin ohjeisiin sekä laitteille ja rakenteille asetettaviin 

vaatimuksiin. Luokitukseen liittyvät perusteet, laitelaajuudet ja menetelmät hyväksytään 

voimalaitoksen sisäisiksi käytännöiksi erillisellä selvityksellä, jonka lopullinen sisältö 

varmistuu säteilyturvallisuusviranomaisen kanssa käytävän vuoropuhelun perusteella. 

Näistä syistä johtuen diplomityössä esitetyt maanjäristysluokkien perusteet, 

vaatimusryhmät, käytettävät dokumentointitavat sekä luokkiin alustavasti asetetut kohteet 

eivät välttämättä edusta lopullisia valittuja linjauksia vaan vastaavat selvityksen 

kirjoitushetkistä sisältöä. 

1.3 Työn rakenne 

Työ koostuu kahdesta osasta: maanjäristystä suunnitteluperusteena ja käytössä olevien 

ydinvoimalaitosten seismisen kestävyyden arviointia käsittelevästä yleisosasta sekä 

Loviisan voimalaitokselle kehitetyn maanjäristysluokituksen menetelmän kuvauksesta 

koostuvasta käsittelyosasta. 

Työn yleisosassa, luvuissa 2-4, esitellään maanjäristyksen ominaisuuksia laitteita ja 

rakenteita kuormittavana tapahtumana, seismisen kestävyyden arviointia käytössä olevilla 
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ydinvoimalaitoksilla sekä maanjäristysluokitus osana ydinvoimalaitosten laitteiden ja 

rakenteiden luokittelua. Yleisosassa aihealueita käsitellään ensin osana kansainvälisiä 

käytäntöjä, vaatimuksia ja suosituksia, käyttäen esimerkkeinä keskeisiä maita ja menetelmiä. 

Tämän jälkeen käsitellään vastaavien aiheiden vaikutus, tulkinta ja toteutus Suomessa ja 

suomalaisissa turvallisuusvaatimuksissa.  

Luku 2 käsittelee maanjäristystä suunnitteluperusteena. Luvussa esitellään 

maanjäristystapahtuma sekä geofysikaalisena että rakennuksia ja laitteita kuormittavana 

ilmiönä. Luku tutustuttaa lukijan maanjäristyksen voimakkuutta kuvaaviin suureisiin ja 

mitta-asteikoihin sekä tapoihin, joilla alueella esiintyvien maanjäristysten 

esiintymistodennäköisyyksiä ja voimakkuuksia voidaan arvioida. Alaluku 2.5 käsittelee 

Suomessa esiintyviä maanjäristyksiä. 

Luku 3 käsittelee käytössä olevien ydinvoimalaitosten seismisen kestävyyden arviointia 

muuttuvien viranomaisvaatimusten ja tutkitun tiedon lisääntymisen seurauksena. 

Kansainvälisten tutkimusohjelmien lisäksi esitellään maanjäristyskestävyyden arvioinnin 

historiaa Loviisan voimalaitoksella sekä kestävyyden arviointiin kehitettyjä menetelmiä. 

Luvussa 4 esitellään ydinvoimalaitoksilla käytössä olevia maanjäristysluokitusten 

käytäntöjä ja viranomaisvaatimuksia Suomessa ja kansainvälisesti. 

Työn käsittelyosa, luvut 5-9, käsittelee Loviisan voimalaitoksen maanjäristysluokitusta. 

Osassa kuvataan luokitusta varten tämän työn yhteydessä kehitetyt menetelmät ja käytännöt 

sekä tunnistettuja jatkokehityksen aiheita. 

Luvussa 5 esitellään Loviisan voimalaitoksen maanjäristysluokitusta koskevat 

viranomaismääräykset sekä maanjäristystilanteen turvalliseen alasajoon valittu strategia. 

Määräykset ja valittu strategia muodostavat pohjatiedot, joiden perusteella luvuissa 6 ja 7 

esiteltävät maanjäristysluokkien perusteet ja luokitusmenetelmät on kehitetty. 

Luku 6 käsittelee Loviisan voimalaitokselle luotuja maanjäristysluokan S1 perusteita ja 

luokan laitekohtaista määritystä. Perusteet kuvaavat mitkä luvun 5 strategian mukaisten 

turvallisuustoimintojen toteuttamiseen liittyvät laitteet ja rakenteet asetetaan 

maanjäristysluokkaan S1. 
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Luku 7 käsittelee maanjäristysluokkien S2A ja S2B määritystä Loviisan voimalaitoksella. 

Luku koostuu luokkien alustavassa määrityksessä käytettävistä perusteista sekä 

määrityksessä käytettävästä vuokaaviopohjaisesta menetelmästä. Luvussa käsitellään myös 

kohteita, joiden on alustavasti tunnistettu kuuluvan maanjäristysluokkaan S2A. 

Luvussa 8 kuvataan esimerkkinä maanjäristysluokituksesta boorinsyöttöpumppujen 

luokitus. Luku käsittää kuvauksen pumpun toiminnasta, sen merkityksestä 

maanjäristystilanteen turvallisessa alasajossa sekä luokitusprosessin tuloksineen. 

Luvussa 9 esitetään luokitustietojen käyttökohteita ja -mahdollisuuksia sekä luokitukseen 

liittyviä jatkokehityskohteita. 
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2 MAANJÄRISTYS SUUNNITTELUPERUSTEENA 

Rakennusten ja laitteiden mekaanisessa suunnittelussa on huomioitava joukko erilaisia 

kuormitustekijöitä, joita ovat esimerkiksi rakennuksen kyky kantaa oma painonsa, käyttö- ja 

häiriötilanteista johtuvat kuormitukset sekä tuulesta aiheutuvat kuormitukset. 

Suunnitteluperusteena käytettävät kuormitukset voivat olla staattisia tai dynaamisia eli 

muuttuvia, kohteeseen jatkuvasti tai kertaluonteisesti vaikuttavia. Osa kuormituksista 

vaikuttaa vain harvoin ja niiden suuruuteen voi liittyä suuria epävarmuustekijöitä. 

Kuormitukset voivat johtua häiriö- tai onnettomuustilanteista, jotka ovat lähtöisin kohteesta 

itsestään tai joiden syyt ovat kohteesta riippumattomia. Kuormitukset voivat olla hyvin 

erilaisia ja niiden voimakkuudet ja kestot voivat erota toisistaan merkittävästi. 

Maanjäristyksen aiheuttamat kuormitukset voidaan huomioida suunnittelussa muiden 

dynaamisten kuormitusten tavoin. Maanjäristyskuormitusten erityispiirteenä ovat liikkeen 

epäsäännöllisyys, monimutkaisuus sekä liikkeen voimakkuuteen liittyvät 

epävarmuustekijät. Epävarmuustekijöiden täydellinen huomioiminen edellyttää 

huomattavia laskentaresursseja eikä välttämättä tuota merkittävästi parempia tuloksia, joten 

liikkeen muotoa ja voimakkuutta pyritään usein yksinkertaistamaan laskentaa varten. Myös 

viranomaismääräyksissä esitetyt vaatimukset perustuvat usein näihin yksinkertaistettuihin 

ilmaisuihin. 

2.1 Maanjäristys tapahtumana 

Mannerlaattojen liike aiheuttaa maankuoren osiin jännityksiä. Kun jännitys ylittää 

paikallisesti kiviaineksen lujuuden, aluetta ympäröivä kallioperä repeää ja energiaa vapautuu 

äkillisesti muodostaen maanjäristysaaltoja. Aallot etenevät kiviaineksessa aiheuttaen 

pitkittäistä ja poikittaista liikettä. Pitkittäisiä P- eli primääriaaltoja ja poikittaisia S- eli 

sekundääriaaltoja kutsutaan perusaalloiksi. P-aallot puristavat ja harventavat maa-ainesta 

edetessään ja muistuttavat käyttäytymiseltään ääniaaltoja. Aaltojen etenemisnopeus on 

tyypillisesti 6-14 km/s. S-aaltojen poikittainen liike aiheuttaa maa-aineksessa 

leikkausjännityksiä ja niiden käyttäytymistä voidaan verrata sähkömagneettisiin aaltoihin. 

S-aallot etenevät P-aaltoja pienemmällä nopeudella, tyypillisesti noin 4,5 km/s. Perusaallot 

etenevät maapallon sisäosien läpi ja voivat heijastua ja taittua eri osien rajapinnoissa, 
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esimerkiksi kohdatessaan Maan vaipan ja ulkoytimen välisen pinnan. Näissä rajapinnoissa 

aallot voivat myös muuttua pitkittäisestä poikittaiseksi tai päinvastoin. P-aallot etenevät sekä 

maa-aineksessa että nesteessä, joten ne voivat kulkea myös Maan sulan ulkoytimen läpi. S-

aallot eivät etene nesteessä eivätkä siten läpäise ulkoydintä. Kuvassa 1 on esitetty 

esimerkkejä aaltojen kulkureiteistä ja heijastumistavoista, mukaan lukien ulkoytimen läpi 

tapahtuva K-heijastuminen, joka voi muuttaa S-aallon P-aalloksi. (Mannan 2012, s. 2796–

2798; Seismologian instituutti 2006a) 

 

Kuva 1. Seismisten perusaaltojen eteneminen Maan sisäosissa ja heijastuminen osien 

rajapinnoissa. (alkup. kuva Mannan 202, s. 2797) 

Perusaaltojen lisäksi maanjäristyksessä syntyy pinta- eli L-aaltoja, jotka etenevät maan 

kuoressa eli ne eivät kulje sisäosien läpi. L-aalto voi sisältää sekä pitkittäistä että poikittaista 

liikettä. Pinta-aallot voivat kiertää maapallon useaan kertaan ja vaikka niiden aaltoenergia 

voi olla hyvinkin suuri, ne ovat amplitudiltaan hyvin pieniä ja aiheuttavat siten vain noin 1 

mm liikkeitä maa-aineksessa. Tästä syystä maanjäristysten aiheuttamat vauriot johtuvat 

pääasiassa P- ja S-aaltojen vaikutuksista. (Mannan 2012, s. 2798) 

Maanjäristyksen voimakkuus on verrannollinen vapautuneen energian määrään. 

Voimakkuutta kuvataan usein antamalla lukuarvo maanjäristyksen magnitudille eli 

järistysaaltojen kokonaisenergialle. (Mannan 2012, s. 2799) Magnitudia kuvataan yleensä 

logaritmisilla asteikoilla, joista tunnetuimpia ovat 1930-luvulta lähtien käytössä ollut 

Richterin asteikko ML ja 1970-luvulla kehitetty momenttimagnitudi-asteikko M. Asteikoille 

ei ole määritetty minimi- tai maksimiarvoa, mutta käytännössä voimakkuus on välillä 0–10. 
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Logaritmisuudesta johtuen asteikkoarvon muuttuminen yhdellä vastaa tapahtumassa 

vapautuvan energian määrän 32-kertaista muutosta. (Seismologian instituutti 2006b) 

Richterin asteikko perustuu Wood-Anderson-tyyppisellä seismisellä mittalaitteistolla 

havaitun maanjäristyksen ja kyseiselle laitteistolle määritetyn standardimaanjäristyksen 

suhteeseen. Mittalaitteiston erottelutarkkuus heikkenee voimakkuuden kasvaessa yli 

seitsemän. Tästä syystä Richterin asteikko  on käyttökelpoinen vain tietyllä taajuus- ja 

etäisyysvälillä ja soveltuu huonosti suurimpien maanjäristysten kuvaamiseen. (Hanks & 

Kanamori, s. 2348). Rajoitteista huolimatta asteikkoa käytetään edelleen erityisesti 

paikallisissa maanjäristysmittauksissa. Momenttimagnitudi on monikäyttöisempi, sillä sitä 

voidaan käyttää kuvaamaan niin pienten kuin suurtenkin maanjäristysten voimakkuutta. Se 

perustuu seismiseen momenttiin, joka voidaan laskea kallioperässä tapahtuvan liikkeen 

suuruuden ja liikkeen aiheuttamiseen vaadittavan voiman tulona. Suurten maanjäristysten 

voimakkuudet ilmoitetaan nykyisin useimmiten käyttäen momenttimagnitudia. 

(Seismologian instituutti 2006b) 

Magnitudi kuvaa maanjäristyksen voimakkuutta fysikaalisena ilmiönä. Maanjäristysten 

vaikutuksia ympäristöön ja rakennuksiin kuvataan intensiteettiasteikkoja käyttäen. 

Yleisimmin intensiteettiä kuvataan 12-portaisella muunnetulla Mercallin asteikolla (MMI, 

Modified Mercalli Intensity). MMI-asteikolla intensiteetin I maanjäristystä ei yleensä 

havaita ihmisaistein, intensiteetillä V tapahtuman aikana tavarat alkavat liikkua ja 

intensiteetin X–XII maanjäristykset aiheuttavat suurta, jopa lähes täydellistä tuhoa. 

Intensiteetti on paikallisiin havaintoihin perustuva ja koettu intensiteetti riippuu 

rakennuskannan kestävyydestä ja muista paikallisista olosuhteista. (Mannan 2012, s. 2799–

2800) 

Taulukossa 1 on esitetty magnitudi- ja intensiteettiasteikkojen välistä yhteyttä 

esimerkkimaanjäristysten avulla. 
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Taulukko 1. Esimerkkejä maanjäristysten voimakkuuksista Richter (ML)- ja momenttimagnitudi 

(M)-asteikoilla, intensiteetistä MMI-asteikolla sekä esimerkkejä vaikutuksista. 1 (USGS 2016a), 2 

(USGS 2016b), 3 (USGS 2016c), 4 (USGS 2016d), 5 (Housner & Jennings 1973, s. 43), 6 (USGS 

2016e) 

Paikka ja aika ML M 
Suurin raportoitu intensiteetti MMI-asteikolla, 

esimerkkejä vaikutuksista 

Piteå, Ruotsi 

19.3.2016 1 

4,1 4,2 IV - Kohtalainen. Ihmiset tuntevat selvästi, jotkut 

heräävät yöllä, ikkunat ja astiat helisevät. 

Kalifornia, USA 

28.6.1966 2 

5,6 5,0 VII - Hyvin voimakas. Lieviä rakennusvaurioita, 

huonekaluja särkyy, pystyssä pysyminen vaikeaa. 

Kalifornia, USA 

11.3.1933 3 

6,3 6,4 VIII - Tuhoisa. Huomattavia rakennusvaurioita, vanhat 

rakennukset voivat tuhoutua täysin. 

Kalifornia, USA 

21.7.1952 4 

7,2 7,3 XI - Katastrofaalinen. Lähes täydellistä tuhoa. Lähes 

kaikki rakennukset ja sillat sortuvat, leveitä halkeamia 

maassa. 

Alaska, USA 

27.3.1964 

8,4 5 9,2 6 XI 6 - Katastrofaalinen. Lähes täydellistä tuhoa. Lähes 

kaikki rakennukset ja sillat sortuvat, leveitä halkeamia 

maassa. 

 

2.2 Maanpinnan huippukiihtyvyys 

Magnitudia tai intensiteettiä ei voida käyttää kuormituksen lähteenä laitteita ja rakenteita 

mitoitettaessa ja analysoitaessa. Magnitudi kuvaa maanjäristyksen kokonaisenergiaa, jonka 

vaikutukset riippuvat maanjäristyspisteen ja kuormitettavan kohteen välisestä etäisyydestä. 

Kuormitus johtuu kohteeseen osuvista maanjäristysaalloista, jotka aiheuttavat liikettä 

kohteen alapuolisessa maaperässä. Liike ja sen voimakkuus voidaan ilmaista käyttäen 

erilaisia nopeuden, kiihtyvyyden ja pituuden yksiköitä. Yksinkertaisimmillaan 

voimakkuutta kuvaa maanpinnan huippukiihtyvyys eli PGA (Peak Ground Acceleration). 

PGA kuvaa suoraan maanjäristyksen aiheuttaman liikkeen voimakkuutta mittauspisteessä, 

sillä sen arvo vastaa kiihtyvyysmittauksen suurinta mitattua arvoa. Huippukiihtyvyys 
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ilmaistaan usein vertaamalla sitä Maan putoamiskiihtyvyyteen g tai suoraan kiihtyvyyden 

yksikkönä m/s2. (Mannan 2012, s. 2804) 

Maanpinnan huippukiihtyvyydelle käytetään usein vähintään kahta eri arvoa pysty- ja 

vaakasuuntaisen liikkeen huomioimiseksi. Huippukiihtyvyydellä tarkoitetaan useimmiten 

pelkkää vaakasuuntaisen komponentin arvoa ja pystysuuntainen kiihtyvyys käsitellään 

käyttämällä soveltuvaa kerrointa. Yhdysvaltain viranomaisvaatimuksissa kertoimeksi on 

määritetty 2/3 eli pystysuuntainen kiihtyvyys oletetaan suuruudeltaan 0,67-kertaiseksi 

vaakasuuntaiseen kiihtyvyyteen verrattuna. (Bo 2015, s. 18) Vastaavaa kerrointa käytetään 

kansainvälisesti, myös Suomessa. 

Tarkastelupisteessä havaittuun huippukiihtyvyyteen vaikuttavat etäisyys järistyspisteeseen, 

maanjäristysaaltojen eteneminen maankuoressa ja tarkastelupisteen alapuolella sijaitsevan 

maaperän käyttäytyminen. Tästä syystä kiihtyvyyden aiheuttamiseen vaadittavan 

maanjäristyksen magnitudin arvioiminen on haastavaa. Suurempi magnitudi ei välttämättä 

tarkoita suurempaa huippukiihtyvyyden arvoa, esimerkiksi Kaliforniassa hyvin lähellä 

järistyspistettä tehdyissä mittauksissa magnitudin 6,9 järistys tuotti huippukiihtyvyyden 

0,33g ja magnitudin 5,6 järistys huippukiihtyvyyden 0,5g. (Mannan 2012, s. 2801–2802) 

Tämä huolimatta siitä, että voimakkaammassa järistyksessä vapautui energiaa lähes 90-

kertaisesti heikompaan järistykseen verrattuna. Etäisyyden kasvaessa huippukiihtyvyyden 

arvot pienenevät nopeasti. Alaskassa vuonna 1964 tapahtuneen mittaushistorian toiseksi 

voimakkaimman maanjäristyksen on arvioitu aiheuttaneen 120 kilometrin etäisyydellä 

pääkaupungissa Anchoragessa vain 0,14g huippukiihtyvyyden, vaikka järistyksen magnitudi 

oli 9,2 (Housner & Jennings 1973, s. 45). 

2.3 Seismiset vastespektrit 

Maanjäristysaallot liikkuvat eri nopeuksilla ja eri suuntiin, jolloin ne saavuttavat kohteen 

yleensä eriaikaisesti. Tästä syystä maanjäristyksen aiheuttama liike on kolmiulotteinen 

yhdistelmä pysty- ja vaakasuuntaista liikettä. Suunnittelun kannalta keskeistä on huomioida, 

kuinka kohde reagoi siihen kohdistuneeseen liikkeeseen. Kohteet kokevat eri 

voimakkuuksilla, suunnilla ja taajuuksilla tapahtuvan liikkeen geometrisen muotonsa ja 

materiaalisten ominaisuuksiensa määrittämällä tavalla. Muoto ja ominaisuudet määrittävät 
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kohteen ominaistaajuudet, joilla liikkeen voimistuminen tai vaimentuminen on 

voimakkainta. Kohteen tapaa kokea liike kutsutaan vasteeksi. Maanpinnan huippukiihtyvyys 

yksinkertaistaa tapahtuman yhdeksi lukuarvoksi, joten suunnittelussa ja 

kestävyysarvioinnissa on siirrytty käyttämään sen tukena maanjäristystapahtumaa 

yksityiskohtaisemmin kuvaavia kiihtyvyysvastespektrejä. (Mannan 2012, s. 2804). Spektrit 

kuvaavat kohteen suurinta vastetta ominaistaajuuden funktiona. Vaste voidaan ilmaista 

kiihtyvyytenä, nopeutena tai siirtymän suuruutena. 

Maavastespektri kuvaa maanpinnan tasolla tapahtuvaa maanjäristyksen aiheuttamaa liikettä. 

Maanjäristysaallot etenevät eri tavoin peruskalliossa ja pehmeämmissä maalajeissa, mikä 

heijastuu maavastespektrin muodossa. Muotoon vaikuttavat myös maaperään tai 

peruskallioon tehdyt muokkaukset. Maavastespektriä voidaan käyttää maanpinnan tasoon 

kiinnitettyjen eli peruskallion päälle tai maaperään perustettujen rakennusten suunnittelussa. 

(Bo 2015, s. 2) 

Maavastespektrin muoto on määritetty usein suunnitteluvaatimuksissa, esimerkiksi kuvassa 

2 esitetty spektri on yksinkertaistettu versio Yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen, 

NRC:n vaatimuksissa esitetystä maavastespektristä. Spektri koostuu maanpinnan tasolla 

kohteelle kohdistuvien kiihtyvyyksien suurimmista arvoista kohteen alimman 

ominaistaajuuden funktiona. Spektrin muoto on esitetty käyttäen neljää eri arvoa 

vaimennusfunktiolle, jolla kohteen rakenteellisista tai fysikaalisista ominaisuuksista 

aiheutuva vaimeneminen voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Vaimennusfunktion 

arvoina käytetään prosentteja. 
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Kuva 2. Esimerkki maavastespektristä. (alkup. kuva Mannan 2012, s. 2805) 

Maavastespektrejä voidaan hyödyntää pääasiassa maanpinnan tasolle sijoitettavien 

kohteiden suunnittelussa. Suunniteltaessa rakennusten ja muiden tukirakenteiden sisälle 

sijoitettuja tai niihin kiinnitettyjä kohteita, on huomioitava rakenteiden vaikutus 

maanjäristysliikkeen voimakkuuteen ja muotoon. Kohteita varten määritetään omat 

vastespektrinsä, joita kutsutaan yleensä kerrosvastespektreiksi. Kerrosvastespektri voidaan 

mieltää maavastespektrien muunnelmaksi, jossa on huomioitu rakenteiden voimistavat ja 

vaimentavat vaikutukset. Suunnittelua varten kerrosvastespektrejä voidaan määrittää 

käyttäen lähtökohtana rakennuksen kerroksia tai suoraan tarkasteltavan kohteen sijaintia. 

(Bo 2015, s. 3) 

Vaikka vastespektrien käyttö seismisessä suunnittelussa tuottaa tarkempia tuloksia 

verrattuna pelkän huippukiihtyvyyden käyttöön, tuloksena saadaan vain kohteen suurin 

vaste kuormitukseen. Menetelmä ei siten tuota kuvausta kohteen koko liikkeestä, mutta 

tarvittava laskenta-aika on huomattavan pieni verrattuna yksityiskohtaisempiin menetelmiin. 

Useimmiten kohteen maanjäristyskestävyyden toteamiseksi riittää pelkkä maksimivasteen 

tarkastelu ja siksi menetelmää käytetään paljon rakenteiden ja laitteiden seismisessä 

suunnittelussa. (Costa 2003, s. 30) 
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2.4 Seisminen hasardi 

Maanjäristyssuunnittelun tavoitteena on varmistua kohteen kestävyydestä 

maanjäristystilanteessa. Koska seisminen aktiivisuus vaihtelee alueellisesti, on suunnittelua 

varten määritettävä alueella esiintyvien maanjäristysten voimakkuudet. Alueelle määritettyä 

seismisen aktiivisuuden tasoa kutsutaan seismiseksi hasardiksi. (Baker 2008, s. 5) Hasardi 

kuvaa ainoastaan luontoperäistä seismisyyttä, ihmisen toiminnasta aiheutuvaa maan 

värähtelyä se ei huomioi. (Seismologian instituutti 2006c) 

Yksinkertaisimmillaan seismisen hasardin määritys tapahtuu tutkimalla kohdealueen 

seismistä aktiivisuutta ja valitsemalla pahin mahdollinen tilanne eli voimakkain alueella 

mahdollinen maanjäristys. Valinta on kuitenkin käytännössä mahdotonta, sillä 

tulevaisuudessa tapahtuvien maanjäristysten voimakkuuksien ja sijaintien ennustamiseen 

liittyy suuri määrä erilaisia epävarmuustekijöitä. Liian voimakkaan maanjäristyksen 

valitseminen aiheuttaa turhia kustannuksia eikä varsinaisesti paranna turvallisuutta. Näistä 

syistä alueen seismisyys määritetään usein todennäköisyysperusteisesti laatimalla alueen 

todennäköisyysperusteinen seisminen hasardi (PSHA - Probabilistic Seismic Hazard 

Analysis). (Baker 2008, s. 6-11) 

Todennäköisyysperusteista seismistä hasardia määritettäessä analysoidaan kaikkien alueella 

tapahtuvien maanjäristysten tapahtumatodennäköisyydet. Menetelmällä voidaan määrittää, 

millä todennäköisyydellä alueella tapahtuvat maanjäristykset ylittävät tietyn 

voimakkuustason. Voimakkuuden yksikkönä käytetään yleensä maanpinnan 

huippukiihtyvyyttä (g). (Baker 2008, s. 10) 

Maanjäristysten tapahtumatodennäköisyyksien määrittämiseksi selvitetään alueeseen 

vaikuttavat seismiset lähteet. Seismisiä lähteitä ovat esimerkiksi maankuoren siirros- ja 

murrosvyöhykkeet. Maanjäristysten vaikutukset voivat ulottua suurellekin etäisyydelle, 

joten seismiset lähteet tulee huomioida usean sadan kilometrin säteeltä kohdealueesta. Kun 

seismiset lähteet on kartoitettu, voidaan arvioida kohdealueella tapahtuvien maanjäristysten 

voimakkuutta mittauslaitteilla havaituista ja historiallisista maanjäristyksistä saatujen tietoja 

perusteella. Kun voimakkuustiedot yhdistetään arvioon maanjäristystapahtumien 

etäisyyksistä, voidaan arvioida kohdealueella tapahtuvan värähtelyn voimakkuutta eli 
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arvioida maanjäristysten aiheuttaman maanpinnan huippukiihtyvyyden suuruutta. (Baker 

2008, s. 13) 

Toistuvuus-, etäisyys- ja kiihtyvyystiedot yhdistetään yhtälöillä, jotka mahdollistavat 

kohdealueella vaikuttavien maanjäristysten voimakkuuksien arvioinnin. Yhtälöjen avulla 

kohdealueen seisminen hasardi voidaan esittää kuvan 3 kaltaisena kuvaajajoukkona. (Baker 

2008, s. 27) 

 

Kuva 3. Esimerkki todennäköisyysperusteisen seismisen hasardin kuvaajista. (alkup. kuva 

Bommer et al. 2011, s. 974) 

2.5 Suomessa esiintyvät maanjäristykset 

Suomi kuuluu seismisesti maailman rauhallisimpiin alueisiin, sillä maa-alue sijaitsee 

Fennoskandian kilveksi kutsutulla peruskallioalueella, kaukana Euraasian laatan reunoista. 

Alueen seismisyys perustuu pääasiassa Euraasian ja Pohjois-Amerikan mannerlaattojen 

välissä sijaitsevan Atlantin keskiselänteen leviämisestä aiheutuviin jännityksiin maaperässä. 

Seismisyyteen vaikuttaa myös viimeisen jääkauden aiheuttama maankuoren kohoaminen, 

jossa mannerjäätikön painama maankuori palautuu kohti jääkautta edeltävää tilaa. Suomessa 
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ja sen lähialueilla esiintyvät maanjäristykset ovat heikkoja ja niitä tapahtuu seismisesti 

korkean aktiivisuuden alueisiin verrattuna hyvin harvoin. (Varpasuo 2008, s. 2, 

Seismologian instituutti 2006c) 

Suomessa esiintyvät maanjäristykset ovat magnitudiltaan tyypillisesti 0-3. Tällaisia 

maanjäristyksiä tapahtuu Suomessa vuosittain useita kymmeniä, huippuvuosina jopa useita 

satoja. Voimakkain tiedossa oleva Suomen alueella tapahtunut maanjäristys tapahtui vuonna 

1882 Perämerellä. Tämän historiallisen maanjäristyksen magnitudiksi on arvioitu noin 5. 

Tapahtuma ei aikalaistietojen perusteella aiheuttanut juurikaan vaurioita rakennuksille. 

Voimakkain mittalaitteilla havaittu maanjäristys tapahtui vuonna 1979 Pohjanmaalla, 

magnitudiltaan 3,8. Maanjäristyksen seurauksena alueella havaittiin joitakin murtumia 

talojen rakenteissa. Voimakkaimpien maanjäristysten sijainnit vastaavat Suomen yleistä 

seismisyyttä; Pohjanmaa ja Perämeri ovat Suomen seismisesti aktiivisimpia alueita. 

(Seismologian instituutti 2006c) 

Pohjois-Euroopassa esiintyvät maanjäristykset kirjataan Helsingin Yliopiston alaisuudessa 

toimivan Seismologian instituutin ylläpitämään FENCAT-tietokantaan. Tietokanta sisältää 

kaikki Skandinaviassa, Baltian maissa, Luoteis-Venäjällä ja Suomessa tapahtuneet, 

dokumentoidut maanjäristykset. Osa tietokannasta koostuu ennen vuotta 1970 ilman 

seismisiä mittalaitteita havaituista maanjäristyksistä, joita kutsutaan historiallisiksi 

maanjäristyksiksi. (Seismologian instituutti 2006c) Näiden tapahtumien voimakkuus on 

arvioitu maanjäristystä ja sen seurauksia kuvaavista historiallisista teksteistä, 

uutiskirjoituksista sekä maa- ja kallioperässä tapahtuneiden muutosten perusteella. 

FENCAT-tietokanta sisältää maanjäristystietoja vuodesta 1375. Tietokannan tiedot on 

esitetty kuvan 4 kartassa vuoteen 2008 saakka. (Varpasuo 2008, s. 2) 
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Kuva 4. Pohjois-Euroopassa tapahtuneet historialliset ja mitatut maanjäristykset vuosilta 1375–2008 

FENCAT-tietokannan mukaan. (alkup. kuva Varpasuo 2008, s. 3) 

Ydinvoimalaitosten seismisen suunnittelun minimiarvoksi on kansainvälisesti suositeltu 

maanpinnan huippukiihtyvyyden arvoa 0,1 g. Tämä on myös suomalaisille 

ydinvoimalaitoksille asetettu voimakkuuden minimitaso. Tämän tasoisen kiihtyvyyden 

aiheuttavan maanjäristyksen magnitudiksi on arvioitu Suomessa n. 4.2, kun maanjäristys 

tapahtuu suoraan laitospaikan alapuolella. Kauempana tapahtuvien maanjäristysten 

aiheuttamat kiihtyvyydet vaimenevat etäisyyden kasvaessa. 25 kilometrin etäisyydellä 

laitospaikasta tapahtuvan maanjäristyksen tulee olla magnitudiltaan vähintään 5.0 

aiheuttaakseen laitospaikalla vastaavan kiihtyvyyden. (STUK 2011, s. 9) Kuvasta 5 nähdään, 

että seuraavan 50 vuoden aikana tällaisen maanjäristyksen esiintyminen ei ole todennäköistä 
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Loviisan tai Olkiluodon laitospaikoilla. Suunnitteilla olevan Pyhäjoen voimalaitoksen 

alueella 0,1 g huippukiihtyvyyden aiheuttava maanjäristys on todennäköisempi. 

 

Kuva 5. 90 % todennäköisyydellä esiintyvä maanpinnan vaakasuuntainen huippukiihtyvyys 

seuraavan 50 vuoden aikana. (Wahlström & Grünthal 2001, s. 41) 
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3 SEISMISEN KESTÄVYYDEN ARVIOINTI KÄYTÖSSÄ 

OLEVILLA YDINVOIMALAITOKSILLA 

Maanjäristys voi aiheuttaa ydinvoimalaitoksella häiriön tai onnettomuuden, jolla voi olla 

merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Koko laitokseen kohdistuvana ulkoisena uhkana 

maanjäristys voi vaurioittaa kaikkia käyttö- ja turvallisuusjärjestelmiä sekä rakennuksia 

samanaikaisesti, jolloin on mahdollista menettää sekä radioaktiivisia aineita pidättävien 

rakenteiden tiiveys että tiiveyden menetyksen varalle rakennetut leviämisesteet. Nämä 

tapahtumat voivat pahimmillaan aiheuttaa suuren ja laajalle levinneen radioaktiivisen 

päästön. Tästä syystä laitosten maanjäristyskestävyyteen on kiinnitetty viime 

vuosikymmeninä entistä enemmän huomiota. 

Rakennusten ja laitteiden maanjäristyssuunnittelussa noudatetaan kansallisia ja 

kansainvälisiä rakennusmääräyksiä. Suomessakin nykyisin noudatettavien 

rakennusmääräysten eli Eurokoodien osa 8 käsittelee yksinomaan rakenteiden 

maanjäristyskestävää suunnittelua. Vastaavasti yhdysvaltalaiset ASCE-rakennusmääräykset 

asettavat uusille rakennuksille suunnitteluperusteiset kestävyysvaatimukset 

maanjäristystilanteessa. Vaikka yleiset rakennusmääräykset ovat luonteeltaan samanlaisia 

kuin ydinvoimalaitoksille asetetut seismiset viranomaisvaatimukset, niitä ei kuitenkaan 

lähtökohtaisesti sovelleta ydinvoimalaitoksille laitosten erityispiirteiden ja mahdollisen 

onnettomuuden seurausten vakavuuden vuoksi. Yleisten määräysten vaatimukset perustuvat 

ensisijaisesti rakennusten sisältämien ihmisten ja omaisuuden suojeluun ja kohteiden 

vaaditaan pysyvän eheänä. Ydinvoimalaitoksilla laitteiden on tärkeää säilyttää eheyden 

lisäksi myös toimintakuntonsa ja tätä vaatimusta koskevat kohdat ovat keskeisimpiä eroja 

yleisten rakennusmääräysten ja ydinvoimalaitoksia koskevissa määräyksissä esitettyjen 

seismisten vaatimusten välillä. (NEA 2008, s. 17) 

Ydinvoimalaitosten suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa noudatetaan kulloinkin 

voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Suunnitteluperusteet 

määritetään näissä esitettyjen vaatimusten perusteella. Tekniikan kehittyessä, tieteellisen 

tutkimustiedon lisääntyessä sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten näkemysten muuttuessa 

ydinvoimalaitoksille asetettavat vaatimukset voivat kuitenkin muuttua. Vaatimukset 
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asetetaan koskemaan ensisijaisesti uusia laitoksia, mutta myös käytössä olevilta laitoksilta 

edellytetään yleensä reagointia muuttuneeseen tilanteeseen. 

Seismisen kestävyyden arviointi voi tulla käytössä olevalla laitoksella ajankohtaiseksi eri 

syistä. Syitä voivat olla esimerkiksi laitospaikalle määritetyn seismisen hasardin 

päivittyminen, uudet seismistä kestävyyttä koskevat viranomaisvaatimukset tai laitososien 

seismiseen kestävyyteen liittyvät uudet havainnot ja tutkimustieto. Arviointi voi johtua myös 

tarpeesta osoittaa laitoksen seisminen kestävyys alkuperäistä suunnittelumaanjäristystä 

voimakkaammissa maanjäristyksissä. (IAEA 2009, s. 2) 

Käytössä olevan laitoksen seismisen kestävyyden arviointiin liittyy erilaisia haasteita. 

Laitososien ja rakennusten alkuperäinen suunnitteluaineisto ei välttämättä vastaa uusia 

vaatimuksia tai sitä ei ole hyödynnettävissä riittävästi. Merkittävimmät haasteet liittyvät 

tapauksiin, joissa laitoksen seismisen kestävyyden vertailutasona käytetyn maanjäristyksen 

voimakkuus muuttuu. Korkeamman seismisen aktiivisuuden alueilla alkuperäinen 

suunnittelumaanjäristys saatetaan todeta tutkitun tiedon ja käyttökokemusten lisääntyessä 

riittämättömäksi. Osalle ydinvoimalaitoksista, erityisesti seismisesti matalan aktiivisuuden 

alueilla, tällaista suunnitteluperustetta ei ole käytetty tai edes määritetty. Molemmissa 

tapauksissa joudutaan määrittämään paikalleen asennettujen, jopa vuosikymmeniä käytössä 

olleiden laitososien maanjäristyskestävyydet. 

Koko laitoksen kattava kestävyysarviointi on monivaiheinen prosessi, jonka toteutustapa voi 

vaihdella kansallisten viranomaisvaatimusten sekä kustannusteknisten tekijöiden 

perusteella. Kansainvälisiin suosituksiin perustuva arviointiprosessin suositellaan koostuvan 

ainakin alla kuvatuista vaiheista. (IAEA 2009, s. 13) 

a) Laitosalueen seismisen hasardin määritys tai päivitys 

b) Vertailutasona käytettävän maanjäristyksen voimakkuuden määritys tai päivitys 

a. Maavaste- ja kerrosvastespektrien määritys tai päivitys 

c) Arviointimenetelmän valinta 

d) Arvioitavien laitososien valinta, maanjäristysluokituksen toteuttaminen 

a. Turvallisen alasajoon vaadittavat laitososat 

b. Muut tunnistetut laitososat 

e) Seismisten laitoskierrosten toteuttaminen 
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f) Rakennusten ja rakenteiden maanjäristyskestävyyden määritys 

g) Laitteiden maanjäristyskestävyyden määritys 

h) Kestävyydeltään puutteellisten kohteiden tunnistus 

i) Kestävyysparannusten suunnittelu ja toteutus 

j) Kestävyysarvioinnin päivitys 

Arvioinnin lähtökohta määritetään arvioimalla alkuperäisen seismisen hasardin ja seismisten 

suunnitteluperusteiden pätevyys ajantasaiseen tietoon ja viranomaisvaatimuksiin 

suhteutettuna. Mikäli alkuperäinen hasardi ja suunnitteluperusteet todetaan puutteellisiksi 

tai niitä ei ole määritetty ollenkaan, käytetään ajantasaisia menetelmiä uuden hasardin ja 

vertailutasona käytettävän maanjäristyksen voimakkuuden määrittämiseksi. Vertailutaso 

valitaan suositusten ja viranomaisvaatimusten perusteella, useimmiten luvussa 3.1 

esiteltyihin suosituksiin perustuen.  

Kestävyysarviointi suoritetaan yleensä vakiintuneita deterministisiä tai 

todennäköisyysperusteisia menetelmiä käyttäen. Näitä menetelmiä on esitelty luvussa 3.4. 

Menetelmillä voidaan varmistaa tai määrittää laitososien kestävyys valitulla 

voimakkuustasolla. 

Kestävyysarvioitavat laitososat valitaan viranomaisvaatimusten ja suositusten perusteella. 

Arviointimenetelmiin liittyvässä ohjemateriaalissa on usein esitetty suositeltu 

järjestelmälaajuus ja menetelmät laitekohtaiseen määritykseen. Useimmiten laajuus käsittää 

turvalliseen alasajoon vaadittavat laitososat sekä radioaktiivisten aineiden leviämisen 

estämiseen vaadittavia laitososia. Tämän työn luvut 5-7 ovat osa tätä vaihetta Loviisan 

voimalaitoksen seismisen kestävyyden arvioinnissa. 

Osana kestävyysarviointia toteutetaan laitoskierroksia ydinvoimalaitoksen tiloissa. 

Kierroksilla arvioitavat laitososat nähdään toimintaympäristössään, jolloin voidaan arvioida 

kohteen kuntoa ja kiinnitystä sekä ympäröivien laitteiden ja rakenteiden mahdollisia 

vaikutuksia kohteelle. Näitä tietoja käytetään muodostettaessa kokonaisarvio laitososien 

kestävyydestä. 
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Mikäli laitososien tai rakennusten kestävyys todetaan puutteelliseksi, selvitetään 

mahdollisuudet parantaa niiden kestävyyttä. Mahdollisten muutostöiden jälkeen laitostason 

kestävyys arvioidaan uudelleen. 

3.1 Suunnittelumaanjäristys 

Ydinvoimalaitoksen ja sen laitososien suunnitteluperusteena käytettävän 

maanjäristyskuormituksen voimakkuus asetetaan viranomaismääräysten perusteella. 

Voimakkuuden perusteena voidaan käyttää laitoskohtaista toistumistodennäköisyyttä 

vastaavaa maanjäristystä tai määräyksissä asetettua minimivoimakkuutta. Korkean 

seismisen aktiivisuuden alueilla edellytetään yleensä määrittämään suunnitteluperusteeksi 

voimakkuudeltaan kaksi erilaista maanjäristystä, joita kutsutaan yleisesti tason 1 ja tason 2 

maanjäristyksiksi (SL-1, SL-2). (IAEA 2003a, s. 4) 

Tason 2 maanjäristys on näistä harvinaisempi, sen esiintymistaajuus on yleensä välillä 1∙10-

4 - 1∙10-5 / vuosi mediaaniluottamustasolla eli maanjäristyksen oletetaan tapahtuvan kerran 

kymmenestä sataan tuhanteen vuoteen. Tason 1 maanjäristyksen oletetaan tapahtuvan 

keskimäärin kerran sadassa vuodessa. (IAEA 2003a, s. 4) 

Laitosten ja ylimpään seismiseen vaatimusluokkaan kuuluvien laitososien 

suunnitteluperusteena eli suunnittelumaanjäristyksenä (DBE - Design Basis Earthquake) 

käytetään yleensä tason 2 maanjäristystä. Suunnittelumaanjäristyksen voimakkuus voidaan 

määrittää viranomaisvaatimuksissa kaikille laitoksille yhtäläiseksi tai edellyttää 

laitoskohtaisen suunnittelumaanjäristyksen määritystä. Tason 2 maanjäristyksen 

seurauksena laitoksella suoritetaan alasajo turvallisuuden varmistamiseksi ja laitoskohtaista 

suunnittelumaanjäristystä kutsutaankin usein turvallisen alasajon maanjäristykseksi (SSE - 

Safe Shutdown Earthquake). (IAEA 2003a, s. 4-5) 

Tason 1 maanjäristystä voidaan käyttää laitososien käyttöolosuhteiden 

suunnitteluperusteena määritettäessä laitososan mitoittavia kuormitusyhdistelmiä. Tällöin 

arvioidaan pienten, laitoksen käyttöiän aikana todennäköisesti tapahtuvien maanjäristysten 

vaikutusta laitoksen toimintaan. Tason 1 maanjäristyksestä käytetään myös nimeä OBE eli 

käyttöperusteinen maanjäristys (Operating Basis Earthquake). (IAEA 2003a, s. 5) 

Yhdysvaltalaisissa viranomaismääräyksissä OBE:lla tarkoitetaan maanjäristystä, jonka 
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seurauksena laitoksen normaalikäytön tulee olla mahdollista ilman kohonnutta riskiä 

ympäristölle tai laitokselle. OBE-tason ylittävien maanjäristysten seurauksena laitos on 

ajettava alas turvallisesti ja osoitettava laitoksen käytön jatkon olevan turvallista. Ennen 

vuotta 1997 käyttöön otetuilla laitoksilla OBE:n tulee vastata voimakkuudeltaan vähintään 

50 % SSE-maanjäristyksestä. (NRC 2009a). Tätä uudemmilla laitoksilla OBE:n taso on 

luvanhaltijan määritettävissä yli tai alle kolmasosaan SSE-tasosta. Yli kolmasosaan SSE:stä 

määritetty OBE edellyttää luvanhaltijalta kattavaa kestävyysarviota laitteiden toiminnasta, 

muussa tapauksessa OBE-tason kestävyyttä ei tarvitse erikseen osoittaa. (NRC 2009b) 

Seismisesti matalan aktiivisuuden alueilla laitoskohtaisesti määritetty tason 2 maanjäristys 

voi olla voimakkuudeltaan hyvin heikko. Tästä syystä näiden alueiden 

viranomaisvaatimuksissa käytetään usein IAEA:n suosittelemaa minimivoimakkuutta 

suunnittelumaanjäristykselle. Tätä voimakkuutta suositellaan käytettäväksi 

turvallisuusluokiteltujen laitteiden suunnitteluperustana. Minimivoimakkuus on ilmaistu 

maanpinnan vaakasuuntaisen huippukiihtyvyyden arvona 0,1 g yhdistettynä laitokselle 

soveltuvaan vastespektriin. (IAEA 2003a, s. 5) 

Viranomaisvaatimukset edellyttävät myös yleensä suunnittelumaanjäristystä 

voimakkaampien maanjäristysten huomioimista. Tällaisista maanjäristyksistä käytetään 

nimitystä BDBE (Beyond Design Basis Earthquake). Erityistä huomiota halutaan 

kiinnitettävän "cliff edge"-ilmiöiden estämiseen. Ilmiö kuvaa tilannetta, jossa pienikin 

suunnitteluperustan ylitys aiheuttaa kuormituksen kohteena olevan laitteen tai rakenteen 

vikaantumisen tai vaurioitumisen. Ilmiön huomioimatta jättäminen voi johtaa tilanteeseen, 

jossa laitoksen maanjäristyskestävyydestä ei ole varmuutta muutoin kuin tietyn ennalta 

määritetyn, laskennallisen maanjäristystapahtuman osalta. (Larsson 2014, s. 11, IAEA 

2003a, s. 15) 

3.1.1 Ohjeen YVL B.7 mukainen suunnittelumaanjäristys 

Suomessa ydinvoimalaitoksia koskevat määräykset asettaa Säteilyturvakeskus (STUK). 

Aiheet, joista STUK voi antaa määräyksiä, on toukokuusta 2015 alkaen määritelty 

ydinenergialain (990/1987) 2. luvun pykälässä 7 q. Määräykset esitetään ydinenergian 

käytön turvallisuuden osa-alueittain, esimerkiksi ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskee 

määräys STUK Y/1/2016. Määräyksissä esitetyt vaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, 
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sallitut sovellukset esitetään siirtymäsäännöksissä. Esimerkiksi määräyksen STUK 

Y/1/2016 pykälän 27 siirtymäsäännöksen mukaisesti osaa turvallisuusvaatimuksista voidaan 

soveltaa ydinvoimalaitoksilla, joille on myönnetty käyttö- tai rakentamislupa ennen 

määräyksen voimaantuloa. 

Määräyksiin liittyvät tarkentavat ohjeelliset turvallisuusvaatimukset esitetään 

Ydinvoimalaitos- eli YVL-ohjeissa. YVL-ohjeissa esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi 

luvanhaltija voi esittää soveltuvan vaihtoehtoisen ratkaisun, jonka voidaan osoittaa täyttävän 

vaatimuksia vastaavan turvallisuustason. Käytössä ja rakenteilla olevien laitosten osalta 

maanjäristysvaatimuksia sovelletaan siirtymäsäännöksen mukaan siinä laajuudessa kuin on 

perusteltua laitosten tekniset ratkaisut huomioon ottaen. (Määräys STUK Y/1/2016 2015, s. 

12) 

Suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla käytettävä suunnittelumaanjäristys on määritelty 

ohjeessa YVL B.7 osana ulkoisiin uhkiin varautumista koskevia vaatimuksia. 

Suunnittelumaanjäristys tulee määrittää laitoskohtaisesti siten, että sen voimakkuus vastaa 

laitosalueella harvemmin kuin kerran sadassa tuhannessa vuodessa esiintyvää 

maanjäristystä. Määrityksessä on otettava huomioon alueen seisminen historia sekä 

alueellinen ja paikallinen geologia ja tektoniikka. (YVL B.7 2013, s. 11) 

Suunnittelumaanjäristys tulee määrittää laitoskohtaisesti, mutta maanpinnan 

huippukiihtyvyyden vaakasuuntaiselle komponentille tulee käyttää ohjeen YVL B.7 mukaan 

vähintään IAEA:n suosituksen mukaista arvoa 0,1 g. Maanjäristyksen ulkoisia vaikutuksia 

kuvaavan maavastespektrin tulee soveltua laitospaikalle. Vastespektri tulee ensisijaisesti 

määrittää laitospaikkakohtaisesti käyttäen Suomesta kerättyjä tietoja maanjäristyksistä ja 

niiden voimakkuuksista. Ohjeessa YVL B.7 on esitetty kuvan 6 esimerkki Etelä-Suomessa 

sijaitsevilla laitospaikoilla hyväksytystä maavastespektristä. Kuvaajassa huippu-

kiihtyvyydelle (PGA) on käytetty arvoa 1,0 g ja vaimennusfunktiolle ξ arvoa 5 %. 

Spektrimuotoa käytetään skaalaamalla se suunnittelumaanjäristyksen huippukiihtyvyyden ja 

kuvaajassa käytetyn kiihtyvyyden suhteella. Esimerkkimuotoa voidaan käyttää sekä vaaka- 

että pystysuuntaisten kiihtyvyyksien määritykseen. (YVL B.7 2013, s. 26) 
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Kuva 6. Ohjeessa YVL B.7 esitetty esimerkki Etelä-Suomen laitospaikoilla hyväksyttävästä 

maavastespektrin muodosta. (YVL B.7 2013, s. 26) 

Käyttöperusteisen maanjäristyksen eli OBE:n käyttö ei ole Suomessa perusteltua. Laitosten 

käyttöiän aikana tapahtuvaksi oletettujen maanjäristysten voimakkuudet ovat niin matalia, 

ettei niiden aiheuttamien kuormien huomioiminen vaikuttaisi laitososien suunnitteluun. 

(Sandberg et al. 2007, s. 60) Tästä syystä OBE:n huomiointi ei ole osa YVL-vaatimuksia. 

3.2 Kestävyysarviointi kansainvälisesti 

Länsimaisten ydinvoimalaitosten seismisen suunnittelun periaatteet ja käytännöt ovat 

pääsääntöisesti lähtöisin Yhdysvalloista, jossa maanjäristyskestävyyteen on kiinnitetty 

huomiota jo 1960-luvulta lähtien. Yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen NRC:n 

viranomaisvaatimuksiin on yleisesti viitattu ja viitataan edelleen monien muiden maiden 

kansallisissa vaatimuksissa. Kansainvälisen yhteistyön ja suositusten kautta käytäntöjä on 

alettu hyödyntää myös neuvostoliittolaiseen tai venäläiseen suunnitteluun perustuvilla 

laitoksilla. Erot laitosten suunnitteluperusteissa on mahdollista huomioida ja saavuttaa 

yhtäläisiä tuloksia. 

Seuraavissa luvuissa esitellään käytössä olevien ydinvoimalaitosten kestävyyden arviointia 

tietyillä alueilla. Erityistä huomiota kiinnitetään Yhdysvalloissa arviointia varten 
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käynnistettyihin selvitysohjelmiin, joiden kaltaisia on myöhemmin toteutettu 

kansainvälisesti osana kansallisia sekä IAEA:n johtamia hankkeita. 

3.2.1 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa ydinvoimalaitosten kaupallisen käytön alkuvaiheessa 1950-luvulla ja 1960-

luvun alussa maanjäristyskestävyyteen ei kiinnitetty suunnittelussa erityistä huomiota. 

Suositukset olivat vastaavat kuin muillekin rakennuksille eli maanjäristykset otettiin 

huomioon vain yleisellä tasolla ilman yksityiskohtaisia vaatimuksia esimerkiksi laitteiden 

kestävyydelle ja käytettävyydelle. 1960- ja 1970-luvuilla ydinvoiman käyttö ja tietoisuus 

siihen liittyvistä riskeistä lisääntyi nopeasti, mikä lisäsi tarvetta luoda ydinvoimalaitoksille 

yleisiä rakennusmääräyksiä yksityiskohtaisemmat seismiset suunnitteluvaatimukset. 

Vaatimusten haluttiin kattavan kaikki ydinturvallisuuteen liittyvät rakennukset, rakenteet, 

putkistot ja laitteet. (Larsson 2014, s. 16–17) 

Uusien suunnitteluvaatimusten koskiessa ensisijaisesti uusia ydinvoimalaitoksia, päätettiin 

käytössä olevien laitosten seismistä kestävyyttä arvioida osana kansallista SEP -

ydinturvallisuusohjelmaa (Systematic Evaluation Program). Vuonna 1976 käynnistetty 

ohjelma pyrki vertaamaan käytössä olevien laitosten turvallisuustasoa uusiin 

viranomaismääräyksiin ja tunnistamaan mahdollisia parannuskohteita. 

Ydinturvallisuusviranomainen NRC alusti ohjelmassa toteutettavat selvitykset, mutta 

päävastuu selvityksistä oli luvanhaltijoilla itsellään. Ohjelman avulla todetut puutteet ja 

niiden perusteella toteutetut kestävyysparannukset eivät olleet kattavia tai vertailukelpoisia 

keskenään. Kohteiden valinta ei useimmiten perustunut riskiarviointiin ja 

viranomaisvaatimusten täyttämiseksi sekä analyyseissä että parannusten suunnittelussa 

käytettiin liiallista konservatiivisuutta. (Campbell et al. 1998, s. 18) 

1980-luvulla ja 1990-luvun alussa laitosten seismiseen kestävyyteen liittyi edelleen 

epävarmuuksia ja puutteita. SEP-ohjelma oli keskittynyt pääasiassa laitteiden ja rakenteiden 

eheyden määrittämiseen, joten aktiivisten komponenttien, kuten pumppujen ja ulkoista 

käyttövoimaa käyttävien venttiilien toimintakunnon säilyminen maanjäristyksessä oli 

monilla laitoksilla täysin tutkimaton aihealue. Epävarmuuksien ja puutteiden 

tunnistamisesta muodostettiin luvanhaltijoita sitova selvitysvaatimus USI A-46 (Unresolved 

Safety Issue). A-46 edellytti luvanhaltijoilta selvitystä turvalliseen alasajoon tarvittavien 
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laitteiden ja rakenteiden toimintakuntoisuudesta maanjäristystilanteen aikana ja sen jälkeen. 

Vaatimus koski 72 käytössä olevaa yhdysvaltalaista laitosta. Suunnittelumaanjäristystä 

koskevat vaatimukset laajennettiin erillisillä selvitysvaatimuksilla käsittämään myös pitkän 

aikavälin jäähdytystä sekä seismisiä vuorovaikutusilmiöitä. (Campbell et al. 1998, s. 20) 

Suunnitteluperusteena käytettyyn maanjäristykseen varautumisen lisäksi luvanhaltijoita 

edellytettiin selvittämään laitosten käyttäytyminen ja kestävyys suunnitteluperusteen 

ylittävissä eli BDBE-maanjäristyksissä. Nämä selvitykset koostettiin osaksi IPEEE-

ohjelmaa (Individual Plant Examination of External Events), joka käsittelee laitoksiin 

kohdistuvia ulkoisia uhkia. Aiemmissa ohjelmissa vain osittain käsitellyt passiiviset kohteet, 

kuten putkistot, rakenteet ja säiliöt ovat kaikki osa ohjelman laajuutta. Ohjelma edellyttää 

myös maanjäristyksestä johtuvien tulipalo- ja tulvatilanteiden analysointia. (Campbell et al. 

1998, s. 20) 

A-46 ja IPEEE ovat ohjelmia, joilla vanhojen, käytössä olevien ydinvoimalaitosten 

luvanhaltijoilta edellytetään jatkuvaa seismisen kestävyyden tarkastelua. Ohjelmien 

käynnistymisen jälkeen rakennetuilla laitoksilla seisminen kestävyys on yksi keskeisistä 

suunnitteluperusteista. Tästä huolimatta Fukushiman ydinvoimalaitoksella vuonna 2011 

tapahtuneen onnettomuuden seurauksena yhdysvaltalaislaitoksien seisminen kestävyys 

haluttiin varmistaa uudessa NTTF (Near Term Task Force)-ohjelmassa. Ohjelman piiriin 

kuuluvat kaikki ydinvoimalaitokset ja se edellyttää laitoksilta selvitystä kestävyydestä 

suunnitteluperusteisessa maanjäristyksessä. Selvitysten tulee perustua laitteiden todelliseen 

kuntoon ja kestävyyteen. (EPRI 2012, s. 5) 

3.2.2 Eurooppa 

Länsimaisilla ydinvoimalaitoksilla maanjäristyksiin varautumista koskevat 

viranomaisvaatimukset sekä laitosten kestävyyden arviointi ovat seuranneet yleisesti 

yhdysvaltalaisia käytäntöjä. Kuten Yhdysvalloissa, 1980-luvulta alkaen maanjäristykset on 

huomioitu myös uusien laitosten suunnitteluperusteena. Ranskalaisilla ja saksalaisilla 

laitoksilla tätä on edellytetty jo 1970-luvulta alkaen. (Gentil 1996, s. 19; Birkhofer 1996, s. 

252) Tietyissä maissa, kuten Espanjassa ja Belgiassa, kestävyysarviot on toteutettu 

yhdysvaltalaisia A-46- ja IPEEE-ohjelmia vastaavina kokonaisuuksina. 
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Ruotsissa ainoastaan vuonna 1985 käyttöön otettujen Forsmark 3- ja Oskarshamn 3-

laitosyksiköiden alkuperäisessä suunnittelussa on huomioitu maanjäristyksen aiheuttamat 

kuormitukset. Näillä laitoksilla suunnitteluperusteena on käytetty maanpinnan 

vaakasuuntaisen huippukiihtyvyyden arvoa 0,15g yhdysvaltalaisen lainsäädännön 

suositusten mukaisesti. Muilla laitoksilla kestävyyttä on arvioitu pääasiassa luvussa 3.4.5 

esiteltäviä seismisiä marginaalimenetelmiä käyttäen. Suurissa laitosmuutoksissa 

maanjäristykset on huomioitu seismisen hasardin mukaista suunnittelumaanjäristystä 

käyttäen. (Larsson 2014, 34) 

Itäeurooppalaisten ja venäläisten ydinvoimalaitosten maanjäristyskestävyyteen alettiin 

kiinnittää tarkempaa kansainvälistä huomiota 1990-luvun alussa Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen. Laitokset edustivat useimmiten neuvostoliittolaisia VVER- tai RBMK-

laitostyyppejä, joiden turvallisuussuunnittelu ja suunnitteluperusteet, mukaan lukien 

seismistä kestävyyttä koskevat perusteet, tunnettiin huonosti länsimaissa. Oli myös 

kyseenalaista, kuinka suuriksi ulkoisten tapahtumien, kuten maanjäristysten, aiheuttamat 

riskit oli arvioitu ja mitä menetelmiä arvioinneissa oli käytetty. Itä-Eurooppa lukeutuu 

seismisesti keskiaktiivisiin tai matalan aktiivisuuden alueisiin, mutta tietyillä laitospaikoilla, 

kuten Tšekin Bohunicen ja Bulgarian Kozloduin voimalaitoksilla, arvioitiin alueella 

esiintyvien maanjäristysten olevan huomattavasti voimakkaampia kuin alkuperäisessä 

suunnitteluvaiheessa oli määritetty. (Gürpinar & Godoy 1997, s. 47, 50) 

Maanjäristyksen aiheuttamien riskien selvittämiseksi ja mahdollisten puutteiden 

korjaamiseksi käynnistettiin IAEA:n johdolla laaja tutkimusohjelma, jossa määritettiin 

itäeurooppalaisten ydinvoimalaitosten laitospaikkakohtainen seisminen hasardi ja arvioitiin 

laitosten seisminen kestävyys yleisesti käytössä olevilla menetelmillä. Ohjelman perusteella 

laitoksilla toteutettiin kestävyysparannuksia. Osassa laitoksista suunnitteluperusteinen 

maanjäristys oli määritetty liian pieneksi, mikä edellytti laiteuusintoja ja jatkoanalyysejä. 

Eräillä laitoksilla alkuperäistä suunnittelumaanjäristystä ei ollut olemassa. Esimerkki 

tällaisesta laitoksesta on Unkarissa käytössä oleva Paksin ydinvoimalaitos, joka vastaa 

reaktorisuunnittelultaan Loviisan voimalaitosta. (Gürpinar & Godoy 1998, s. 48, 50) 

Paksin voimalaitosalueen seisminen hasardi todettiin puutteelliseksi. Uudelleen määritetyn 

hasardin mukaisen kestävyyden arviointi edellytti laajoja selvityksiä maaperän ja 
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rakenteiden käyttäytymisestä. Rakennuksien vaste määritettiin käyttäen analyysien tukena 

maanalaisiin räjäytyksiin perustuvia kokeita. Tulosten perusteella rakennuksia vahvistettiin, 

keskittyen erityisesti vahvistamattomiin muurattuihin seiniin. Laitteiden ja putkistojen 

kestävyyttä tarkasteltiin käyttäen yksityiskohtaista mallinnusta sekä kokemusperäiseen 

tietoon perustuvia menetelmiä. Joitakin laitteita, kuten automaatio- ja sähkökaappeja 

testattiin laboratorio-olosuhteissa. Tulosten perusteella tehtiin mittavia 

kestävyysparannuksia, esimerkiksi lähes kaikkien turvallisuusautomaatioon liittyvien 

kaappien kiinnityksiä vahvistettiin ja kaapelihyllyjen tukia lisättiin. (Katona 2001, s. 10, 13–

14) 

Fukushiman voimalaitosonnettomuuden jälkeen laitosten seisminen kestävyys varmistettiin 

osana Euroopan laajuisia ydinvoimalaitosten stressitestejä. Selvitykset kartoittivat 

varautumistason sekä suunnitteluperusteiseen että suunnitteluperustan ylittävään 

maanjäristykseen. Selvitysten perusteella laitoksille suositeltiin erityisesti seismisten 

tapahtumien havainnointilaitteiden käyttöönottoa sekä erityisten maanjäristyskestävien 

turvallisuusjärjestelmien rakentamista. (Euroopan komissio 2012, s. 6) 

3.3 Seismisen kestävyyden arviointi Loviisan voimalaitoksella 

Suomalaiset Loviisan ja Olkiluodon voimalaitokset on otettu käyttöön 1970-luvun lopussa 

ja 1980-luvun alussa. Kyseisellä ajanjaksolla ydinvoimalaitoksia koskevissa 

maanjäristyksissä ei esitetty seismistä suunnittelua koskevia määräyksiä eikä 

maanjäristysten aiheuttamia kuormia edellytetty käytettävän laitosten suunnitteluperusteena. 

Tutkitun tiedon lisääntyessä laitosten maanjäristyskestävyyttä on arvioitu erityisesti osana 

laitosten todennäköisyysperusteista riskianalyysiä eli PRA:ta. (Sandberg et al. 2007, s. 59) 

Suomen maa-alueen matalan seismisen aktiivisuuden vuoksi suunnitteluperusteena 

käytetään vain yhtä maanjäristysvoimakkuutta, turvallisen alasajon maanjäristystä (SSE). 

SSE:n voimakkuudeksi on seismisen hasardin perusteella määritetty Loviisan laitosalueelle 

noin 0,056 g ja Olkiluodon alueelle noin 0,085 g. Tällaisen maanjäristyksen 

toistumistiheyden mediaaniarvo on 100 000 vuotta. Molemmat näistä huippukiihtyvyyksistä 

jäävät alle IAEA:n suositteleman ja ohjeen YVL B.7 vaatimuksessa 407 asetetun 

maanpinnan vaakasuuntaisen huippukiihtyvyyden minimitason 0,1 g. Tästä syystä 
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minimiarvo on asetettu molemmilla laitoksilla uusille laitteille ja rakenteille käytettävän 

suunnittelumaanjäristyksen voimakkuudeksi. (Sandberg et al. 2007, s. 60; Varpasuo 2008, 

s. 6)  

Kuvassa 7 on esitetty Loviisan laitospaikalle määritetty seisminen hasardi vuodelta 2007. 

Kuvaajasta nähdään tietyllä esiintymistaajuudella esiintyvän maanjäristyksen voimakkuus 

eri luottamusväleillä. Hasardi on kirjoitushetkellä päivittymässä sekä Loviisan että 

Olkiluodon laitospaikkojen osalta. Ennakkotietojen mukaan uusi hasardi ei juurikaan nosta 

Loviisan laitospaikalle määritetyn turvallisen alasajon maanjäristyksen eli kerran 100 000 

vuoden aikana tapahtuvaksi määritetyn tapahtuman voimakkuutta. (Jänkälä 2016) 

 

Kuva 7. Loviisan voimalaitosalueelle määritettyjen seismisten hasardikäyrien jakauma vuodelta 

2007. (alkup. kuva Varpasuo 2008, s. 5) 

Loviisan voimalaitoksen seismistä kestävyyttä on arvioitu osana laitoksen 

todennäköisyysperusteista riskianalyysiä 1980-luvun lopulta lähtien. (Varpasuo 2008, s. 2) 

Seisminen PRA luotiin käyttäen luvanhaltijan omaa henkilöstöä sekä yhtiön ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö EQE Engineering toimi seismisen 

kestävyyden asiantuntijana, erityisesti laitososien seismisten särkyvyyksien määrityksessä. 

(Sandberg et al. 2007, s. 62) 

Laitoskierrosten perusteella tunnistettiin kohteita, joiden seismisen kestävyyden epäiltiin 

alittavan laitospaikalle määritetyn seismisen hasardin vaatimukset. Laitososia, joiden 
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seismiset kestävyydet todettiin heikoiksi tai välttäviksi, olivat laitoksen syöttövesisäiliöt, 

laitoslisäveden varastosäiliöt, hätäsyöttövesipumppujen tiiviste- ja jäähdytysvesisäiliö ja osa 

laitoksen tasasähköjärjestelmistä. Näiden laitososien seismistä kestävyyttä parannettiin 

vahvistamalla kannakointeja ja sähkökaappien tuentoja. (Sandberg et al. 2007, s. 62) 

Loviisan voimalaitoksen rakennusten tunnistettiin kestävän melko hyvin seismisen hasardin 

mukaisen maanjäristyksen aiheuttamia kuormituksia. (Ravindra et al. 1989, s. 12) 

Vuonna 1991 valmistuneessa Loviisan voimalaitoksen PRA-mallissa maanjäristyksestä 

aiheutuva sydänvauriotaajuus oli 3,6 ∙ 10-6 / vuosi. Tämä vastasi noin neljää prosenttia koko 

laitoksen sydänvauriotaajuudesta eli mahdollisen sydänvaurioon johtavan onnettomuuden 

arvioitiin aiheutuvan maanjäristyksestä noin neljän prosentin todennäköisyydellä. (Varpasuo 

2008, s. 2) 

Seismistä PRA:ta on päivitetty määräajoin alkuperäisen mallin pohjalta, mutta uusia 

seismisiä laitoskierroksia ei ole toteutettu. Viimeisin päivitys on vuodelta 2010. Seuraava 

päivitys edellyttää uuden laitoskierroksen, jotta toteutetut laitosmuutokset ja lisääntynyt tieto 

voidaan huomioida paremmin. Kierros on suunniteltu toteutettavan vuoden 2017 aikana. 

Laitosmuutoksissa ja turvallisuusjärjestelmiin kohdistuvissa laiteuusinnoissa on 2000-luvun 

alusta lähtien huomioitu YVL-ohjeiden asettamia seismisiä vaatimuksia. Vaatimusten 

soveltamisesta ei kuitenkaan ole ollut kattavaa periaatepäätöstä ja erityisesti laitteiden 

maanjäristysluokitusta koskevat käytännöt ja vaatimusten tulkinnat ovat vaihdelleet 

projektien välillä. Laitoksen automaatiouudistusta varten rakennettujen uusien 

automaatiorakennusten on käytetty suunnitteluperusteena ohjeessa YVL 2.6 esitettyä 

maavastespektriä 0,1 g huippukiihtyvyydelle skaalattuna. 

3.4 Seismisen kestävyyden arviointimenetelmät 

Ydinvoimalaitoksen seisminen kestävyys on mahdollista määrittää käyttäen puhtaasti 

analyyttisiä ja laskennallisia menetelmiä. Laitososat mallinnetaan yksityiskohtaisesti, 

simuloidaan niiden käyttäytymistä maanjäristyksessä ja määritetään kestävyydelle 

maksimiarvo. Aktiivisten laitteiden, kuten pumppujen ja automaatiokaappien, toimintakyky 

voidaan määrittää laitekohtaisesti laboratoriotesteissä. Arvio laitoksen 
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kokonaiskestävyydestä koostetaan näistä yksittäisiin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuneista 

analyyseistä. 

Yksityiskohtainen, jokaista laitetta erillään tarkasteleva seismisen kestävyyden määritys 

edellyttää suurta määrää resursseja ja laitostason kestävyyden määrittämiseen saattaa kulua 

huomattavan paljon aikaa. Näistä syistä arviointiin on kehitetty yksinkertaisempia, osin 

konservatiivisempia menetelmiä, jotka soveltuvat suurten laitemäärien yhtäaikaiseen 

tarkasteluun. Menetelmissä tarkasteltavien laitososien määrä pyritään rajoittamaan ja 

keskittämään resurssit tapauksiin, joihin on ennakkoon tunnistettu liittyvän epävarmuuksia. 

Laitoksen kokonaiskestävyys voidaan ilmaista seismiseltä kestävyydeltään heikoimmaksi 

arvioidun laitososan perusteella tai maanjäristyksien aiheuttamana 

todennäköisyysperusteisena riskinä. 

Tässä luvussa esiteltävät Generic Implementation Procedure (GIP), seisminen PRA, sekä 

seismiset marginaalimenetelmät ovat yleisesti käytettyjä menetelmiä käytössä olevien 

ydinvoimalaitosten seismisen kestävyyden arvioinnissa. Ne ovat kaikki yhdysvaltalaista 

alkuperää, mutta niitä on hyödynnetty laajalti myös kansainvälisesti. Menetelmät poikkeavat 

osin toisistaan, mutta yleisellä tasolla ne koostuvat kaikki alla esitetyistä vaiheista. 

1. Vertailumaanjäristyksen valinta 

2. Tarkasteltavien laitteiden valinta 

3. Lähtötietojen kartoitus 

4. Laitoskierrokset 

5. Kestävyysarvojen määritys 

6. Jatkoanalyysit 

7. Laitostason kestävyyden määritys 

8. Dokumentointi 

Käytettävän menetelmän valinta perustuu yleensä viranomaisvaatimukseen, jonka 

täyttämiseksi kestävyyttä arvioidaan. Mikäli vaatimus edellyttää suunnitteluperusteisen 

maanjäristyskestävyyden arviointia, käytetään yleensä GIP-menetelmää tai siihen perustuvia 

ja soveltavia menetelmiä. Suunnitteluperustan ylittävän maanjäristyskestävyyden arviointiin 

voidaan käyttää seismistä PRA-mallinnusta tai marginaalimenetelmiä. Mikään menetelmistä 

ei välttämättä vastaa suoraan kaikkiin viranomaisvaatimuksiin, joten menetelmiä käytetään 
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usein yhdistellen ja limittäin. Lähtökohtaisesti tieto suunnitteluperusteisesta kestävyydestä 

on kuitenkin edellytyksenä sen ylittävän kestävyyden arvioinnissa. 

Taulukkoon 2 on koottu jäljempänä esiteltävien arviointimenetelmien yleisimpiä 

ominaisuuksia. 

Taulukko 2. Käytössä olevien ydinvoimalaitosten seismisen kestävyyden arviointimenetelmien 

periaatteita. a (SQUG 2001a, 2001b, 2001c), b c (Campbell et al. 1998), d (Kostov 2000) 

 GIP a SMA b SMM c SPRA d 

Kuormitus-

taso 

Suunnittelu-

maanjäristys 

Marginaali-

maanjäristys 

Todennäköisyys-

perusteinen 

seisminen hasardi 

Todennäköisyys-

perusteinen 

seisminen hasardi 

Tarkasteltavat 

laitososat 

Deterministisesti 

valitut alasajopolut 

Deterministisesti 

valitut alasajopolut 

Alasajopolut vika- 

ja tapahtumapuu- 

analyysistä 

Vika- tai 

tapahtumapuu-

analyysistä 

Kestävyyden 

arviointi 

Seulonta 

vertaamalla 

kokemusperäisiin 

spektreihin 

Kokemusperäiset 

seulontakriteerit, 

CDFM-analyysi 

Rakenneanalyysit, 

testaus- ja 

kokemusperäinen 

tieto 

Rakenneanalyysit, 

testaus- ja 

kokemusperäinen 

tieto 

Laitososan 

kestävyyden 

tunnusarvo 

Kestävyys ylittää 

vaaditun 

kuormituksen 

Deterministisesti 

määritetty HCLPF 

Särkyvyys-

funktioista 

määritetty HCLPF 

Laitososan 

särkyvyysfunktio 

Laitoksen 

kestävyyden 

tunnusarvo 

Suunnitteluperus-

teinen kestävyys 

varmistettu 

Laitoksen HCLPF-

arvo 

Laitoksen HCLPF-

arvo 

Sydänvaurio-

taajuus, suuren 

päästön taajuus 

 

3.4.1 Laitoskierrokset 

Arviointimenetelmien yleisistä vaiheista ehkä keskeisin ovat laitoskierrokset. Kierroksilla 

arvioidaan tarkasteltavien kohteiden kestävyyttä silmämääräisesti, maanjäristysten 

perusteella muodostettua kokemusperäistä tietoa sekä yksinkertaisia testauksia ja koestuksia 

hyödyntäen. Kierroksia suositellaan järjestettäväksi myös suunnitteluvaiheessa 

suunnitteluaineiston tietojen varmentamiseksi sekä laitososien todellisen kunnon 
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selvittämiseksi. Laitoskierrokset tehdään laitoksen tiloissa kattaen kaikki tarkasteltavat 

kohteet sijoituspaikoillaan ja osana todellista toimintaympäristöään. Mikäli tarkasteltavia 

kohteiden määrä on suuri, voidaan yksityiskohtainen kestävyystarkastelu rajata edustavaan 

otantaan. 

Laitoskierrokset ovat keskeisessä roolissa arvioitaessa seismisiä vuorovaikutuksia 

tarkasteltavissa kohteissa. Seismisessä vuorovaikutuksessa kohteet liikkuvat päin toisiaan, 

putoavat tai kaatuvat toistensa päälle tai aiheuttavat tulvatilanteen tai tulipalon. Nämä ilmiöt 

voivat uhata maanjäristysluokitellun laitososan toimintaa. Tästä syystä luokiteltujen 

laitososien ympäristöä tarkastellaan laitoskierroksilla mahdollisten uhkatekijöiden 

tunnistamiseksi. Koska kohteiden ympäristö ja siihen sijoitetut laitososat voivat vaihdella 

merkittävästi, seismisten interaktioiden tarkastelua ei voida suorittaa pelkälle otannalle. 

3.4.2 Kokemusperäinen tieto maanjäristysten vaikutuksista 

Suuri osa ydinvoimalaitosten maanjäristyskestävyyden arvioinnista perustuu 

kokemusperäiseen tietoon. Tietoa maanjäristysten vaikutuksista teollisuuslaitoksiin ja niissä 

käytettäviin laitteisiin on koottu 1970-luvulta alkaen sekä ydinvoimalaitoksilta ja 

konventionaalisilta voimalaitoksilta että teollisuuslaitoksilta, kuten öljynjalostamoilta ja 

vedenpuhdistamoilta. Suurin osa tiedoista on peräisin Yhdysvalloista, mutta kansainvälisen 

yhteistyön lisääntyessä tietoa on alettu kerätä myös eurooppalaisilta ja venäläisiltä 

laitoksilta. Tiedot vaikutuksista on kerätty laitosten henkilökunnon kokemusten, 

laitospäiväkirjojen, vaurioraporttien sekä välittömästi maanjäristysten jälkeen suoritettujen 

arviointikierrosten perusteella. Tieto on koottu tietokantoihin, joista osa on julkista tietoa ja 

osa vain alan järjestöjen jäsenien käytettävissä. Järjestöt, kuten EPRI (Electric Power 

Research Institute) ja siihen nykyisin kuuluva SQUG (Seismic Qualification Utility Group) 

ovat koonneet suuren osan tästä tiedosta ja ovat hyödyntäneet sitä kehittämissään 

arviointimenetelmissä. (Campbell et al. 1998, s. 21–22) 

Tietokannat ja niitä tukevat raportit sisältävät yksityiskohtaista tietoa laitteiden ja 

rakenteiden käyttäytymisestä maanjäristyksen aikana ja toimintakyvystä sen jälkeen. 

Laitteet ja rakenteet on jaettu laitetyyppeihin tietojen tehokkaampaa hyödyntämistä varten. 

Kestävyystiedot sisältävät kuvauksen kuormituksista, joita laitteisiin on kohdistunut ja 

kuinka ne näistä kuormituksista selvisivät. SQUG:n tietokanta on alun perin koottu yli 100 
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laitoksen kokemuksista ja sisältää tiedot laitteiden kestävyydestä yli 60 maanjäristyksessä, 

magnitudiltaan 5,7–8,1 ja maaperän huippukiihtyvyydeltään 0,1–0,85 g. Tietokanta sisältää 

myös suuren määrän laboratorio-olosuhteissa tehdyistä tärinäpöytätestauksista kerättyä 

tietoa. (Campbell et al. 1998, s. 21–22) 

3.4.3 Generic Implementation Procedure (GIP) 

Luvussa 3.2.1 esitellyn A-46-ohjelman tavoitteena on varmistaa laitososien 

suunnitteluperusteinen seisminen kestävyys. Vaatimusten täyttäminen pelkästään 

analyyttisiin tai kokeellisiin menetelmiin perustuen koettiin kalliiksi ja hitaaksi, sillä 

tarkasteltavia laitososia oli paljon ja vaatimukset koskettivat samanaikaisesti kymmeniä 

käytössä olevia laitoksia. Tämä loi tarpeen luoda uusia, yksinkertaisempia menetelmiä. Yksi 

näistä menetelmistä on kokemusperäiseen tietoon perustuva GIP-ohjeisto (Generic 

Implementation Procedure), jonka kehittämisestä vastaa luvanhaltijoiden ja 

konsulttiyhtiöiden muodostama SQUG-järjestö. Ohjeiston lähtökohtana oli luvanhaltijoiden 

ja viranomaisten jakama käsitys teollisuuslaitosten luontaisesta maanjäristyskestävyydestä. 

Käsitys perustui alkuperäisten suunnitteluperusteiden konservatiivisuuteen eli 

maanjäristysten aiheuttamat kuormat eivät usein ylitä muita suunnitteluperusteena 

käytettäviä kuormituksia. Tästä johtuen vaillinaisesti maanjäristyksiä suunnitteluperusteena 

käyttäneen laitoksenkin voitiin olettaa kestävän suunnitteluperustaa voimakkaampia 

maanjäristyksiä. GIP-ohjeistossa tämä näkemys ja kestävyys suunnitteluperusteisessa 

maanjäristyksessä pyritään osoittamaan yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. 

(SQUG 2001a, s. 1-2) 

GIP-ohjeisto rajaa kestävyystarkastelut laitososiin, joiden toimintakunto ja eheys ovat 

edellytyksenä turvallisen alasajon toteutumiselle maanjäristystilanteen aikana ja sen jälkeen. 

Ohjeistossa on tunnistettu neljä keskeisintä alasajon turvallisuustoimintoa: reaktiivisuuden 

hallinta, primääripiirin paineenhallinta, primääripiirin nestetilavuuden hallinta ja 

jälkilämmön poisto. Toimintojen toteutukseen valitaan laitososia siten, ettei toteutuminen 

vaarannu yksittäisen laitteen vikaantumisen vuoksi. Valinnat tehdään aluksi 

järjestelmätasolla, jonka jälkeen tunnistetaan järjestelmien toiminnan kannalta keskeiset 

laitososat ja niiden toimintaan tarvittavat tuki- ja apujärjestelmät. GIP keskittyy aktiivisiin 

mekaanisiin ja sähköisiin laitteisiin, säiliöihin, lämmönvaihtimiin ja 
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kaapelikokonaisuuksiin. Prosessi- ja instrumenttikaavioiden perusteella muodostettua 

turvallisen alasajon laitelistaa kutsutaan nimellä SSEL (Safe Shutdown Equipment List). 

(SQUG 2001a, s. 4–5) 

Menetelmä perustuu kokemustietokantojen ja muun kokemusperäisen tiedon perusteella 

muodostettuihin seulontakriteereihin. Tarkasteltavat kohteet jaetaan laitetyyppeihin ja 

verrataan niiden ominaisuuksia ja kuntoa laitetyypin kriteereihin. Mikäli kriteerit täyttyvät 

ja kohteesta tai sen lähiympäristöstä ei löydy huomioitavia tekijöitä, kohteen kestävyys 

voidaan arvioida suoraan menetelmää käyttäen. Mikäli kriteerit eivät täyty, kohteen 

kestävyys varmistetaan tapauskohtaisesti esimerkiksi tarkemmilla arviointi- tai 

analyysimenetelmillä tai laitetesteillä. (SQUG 2001a, s. 6–7) 

Kriteerit täyttävien laitososien arviointi tapahtuu vertaamalla kohteeseen kohdistuvaa 

kuormitusta menetelmässä esitettyihin kapasiteettiarvioihin. Kuormituksena käytetään 

soveltuvaa suunnittelu-, maa- tai kerrosvastespektriä. Tätä kuormitusta verrataan 

kokemusperäisten tietojen perusteella muodostettuun Bounding Spectrum:iin eli 

rajaspektriin tai laitetestien perusteella muodostettuun laitetyyppikohtaiseen GERS- 

spektriin (Generic Equipment Ruggedness Spectrum). Useimmille laitetyypeille on 

määritetty molemmat spektrit, jolloin on mahdollista valita parhaiten tilanteeseen soveltuva 

kapasiteetti. Kuvassa 8 esitetty rajaspektri on sama kaikille laitetyypeille. Mikäli kuormitus 

alittaa menetelmän spektrimuodon ja tarkasteltava kohde täyttää laitetyypin tyypilliset 

tunnusmerkit, voidaan kohteen arvioida kestävän siihen kohdistuvan kuormituksen. GERS-

spektrissä kapasiteetti on usein rajaspektriä suurempi, mutta sen hyödyntämiseksi kohteen 

on vastattava tarkemmin tyypiltään ja ominaisuuksiltaan laitetesteissä mukana olleita 

laitteita. (SQUG 2001b, s. 8) 
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Kuva 8. GIP-menetelmässä käytettävä rajaspektri. (alkup. kuva SQUG 2001b, s. 11) 

Kestävyysarviointi tehdään ensisijaisesti laitoskierroksella, jossa yhdistetään kohteen 

ominaisuuksista ja suunnitteluperusteista saatava tieto silmämääräisiin havaintoihin laitteen 

ja sen kiinnitysten kunnosta. Lisäksi arvioidaan muiden laitteiden ja rakenteiden 

maanjäristyksen aikaisista liikkeistä tai vaurioitumisesta aiheutuvia uhkia tarkasteltavalle 

kohteelle. Menetelmän käyttö vaihtelee suorituspaikan ja toteuttavan organisaation mukaan, 

mutta yleisesti noudatetaan kuvassa 9 esitettyjä vaiheita ja päätöksentekologiikkaa. 

 

Kuva 9. GIP-menetelmän käytön vaiheet ja päätöksentekologiikka laitoskierroksella. (alkup. kuva 

McCormick et al. 2013, s. 3) 
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Yhdysvalloissa GIP-menetelmän käyttö on kirjoitushetkellä rajattu ensisijaisesti ennen 

vuotta 1987 käyttöön otettuihin, A-46-ohjelman piirissä oleviin laitoksiin. Menetelmän 

kokemusperäistä tietoa voidaan käyttää erityisesti uusien laitteiden ja laiteuusintojen 

seismisen kestävyyden arviointiin. Ohjelman ulkopuolella olevilla vanhoilla laitoksilla sekä 

uusilla laitoksilla kokemusperäiseen tietoon perustuvien menetelmien käyttö on sallittu vain 

tapauskohtaisesti. Näillä laitoksilla laitteiden ja rakenteiden seismisen kestävyyden 

arvioinnin tulee perustua analyysi- ja testauspohjaisiin menetelmiin. (NEA 2015, s. 89; 

SQUG 2015) 

GIP-menetelmää on käytetty myös Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevilla 

ydinvoimalaitoksilla. Länsimaisilla laitostyypeillä, joissa asennetut laitteet ja rakenteet 

vastaavat usein suunnitteluperusteiltaan yhdysvaltalaisia, menetelmää on voitu hyödyntää 

suoraan tai vain pienin muutoksin. Esimerkiksi Belgiassa GIP-menetelmää on käytetty jo 

1990-luvun alussa Tihangen voimalaitoksella ja Espanjassa osana A-46:a vastaavaa 

ohjelmaa. (Gentil 1996, s. 10, 80) Itä-Euroopassa ja Venäjällä sijaitsevilla 

neuvostoliittolaista alkuperää olevilla laitoksilla GIP-menetelmää on käytetty 1990-luvun 

alusta lähtien osana IAEA:n johtamia seismisen kestävyyden varmennus- ja 

parannusohjelmia. Menetelmän käytön kannalta keskeistä kokemustietokantaa on 

täydennetty länsimaisista poikkeavien laitetyyppien ja suunnitteluperusteiden osalta. 

Muunnokset ja sovelluskohteet on koottu osaksi GIP-VVER-ohjeistoa, jonka käyttö on 

kansainvälisesti tunnistettu perustelluksi tavaksi toteuttaa suunnitteluperusteisen 

maanjäristyskestävyyden arviointia VVER-laitoksilla. (IAEA 2003b, s. 11, 14) 

GIP on ensisijaisesti aktiivisten laitteiden arviointiin kehitetty menetelmä eikä 

perusmuodossaan sisällä ohjeistusta passiivisten laitososien, kuten putkistojen ja 

rakennusten, arviointiin. Näille kohteille käytetään täydentäviä menetelmiä, joita on koottu 

esimerkiksi Yhdysvaltain energiavirasto DOE:n viralliseen seismisen luokittelun SEP-

ohjeistoon (Seismic Evaluation Procedure), joka pohjautuu voimakkaasti GIP:ssä 

esitettyihin käytäntöihin. Ohjeiston käyttö ulottuu myös voimantuotantoon suunniteltujen 

laitosten ulkopuolelle, esimerkiksi tutkimuslaitoksiin. (Campbell et al. 1998, s. 28) 
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3.4.4 Seisminen PRA (SPRA) 

PRA eli todennäköisyysperusteinen riskianalyysi on keskeinen osa ydinvoimalaitosten 

sisäisten ja ulkoisten tapahtumien aiheuttamien uhkatekijöiden arviointia. Analyysi perustuu 

laitoksen toimintaan vaikuttavien tapahtumien todennäköisyyden arviointiin. Nämä niin 

kutsutut alkutapahtumat käynnistävät tapahtumaketjuja, joiden etenemistä kuvataan 

tapahtumapuun avulla. Tapahtumapuussa alkutapahtuman varalle suunniteltujen 

järjestelmien toimintaa kuvataan yksitellen käyttäen vikapuita, joiden perusteella arvioidaan 

millä todennäköisyydellä järjestelmä toimii suunnittelulla tavalla. (NRC 2016a) Tapahtuma- 

ja vikapuut kootaan laitoksen käyttäytymistä kuvaaviin PRA-malleihin. Malleilla voidaan 

laskea laitoksen aiheuttaman riskin suuruus. Riskiä kuvaava suure riippuu käytettävän PRA-

mallin tyypistä eli tasosta. 

Tason 1 PRA-malli kuvaa polttoaineen vaurioitumiseen johtavia tapahtumaketjuja. Ketjujen 

tapahtumatodennäköisyydet summataan, joka vastaa reaktorisydämen vaurioitumisen 

toistumistaajuutta. Taso 2 kuvaa laitoksen käyttäytymistä reaktorisydämen vaurioitumisen 

seurauksena eli laskennan lähtöarvona käytetään tason 1 tulosta. Merkittävä osa tason 2 

mallista perustuu onnettomuuden leviämiseen vaikuttavien tapahtumien arviointiin. Mallin 

tuloksena on ympäristöön leviävän radioaktiivisen päästön riskin suuruus. (YVL A.7 2013, 

s. 3) 

Ydinvoimalaitoksilta edellytetään PRA-mallien käyttöä ja jatkuvaa ylläpitoa. Mallien tulee 

kuvata laitoksen rakennetta, toimintaa ja kuntoa tarkasteluhetkellä. Mallien tuloksia 

käytetään kuvaamaan laitoksen turvallisuustasoa ja työtä mallien tuloksina saatavien 

riskitasojen pienentämiseksi on tehtävä koko laitoksen käyttöiän ajan. Mallit tarkentuvat 

tutkitun tiedon ja käyttökokemusten lisääntyessä, joka mahdollistaa myös 

turvallisuusparannusten paremman kohdentamisen. 

Maanjäristykset huomioidaan PRA-malleissa laitoksen ulkoisena alkutapahtumana 

muodostaen oman osuutensa, niin kutsutun seismisen PRA:n. Kansainvälisesti tätä 

menetelmää kutsutaan nimellä SPRA (Seismic Probabilistic Risk Assessment). Tapahtuman 

kuvaamiseen käytetään laitoksen sisäisten tapahtumien tapahtuma- ja vikapuita, joita 

muokataan huomioimalla maanjäristyksestä johtuvat järjestelmien vika- ja häiriötilanteet. 

(Campbell et al. 1998, s. 23) 
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Seismisessä PRA:ssa on tiettyjä erityispiirteitä riskianalyysin kannalta. Maanjäristys 

vaikuttaa koko laitokseen ja laitosalueeseen yhtäaikaisesti, jolloin voidaan tunnistaa suuri 

määrä järistyksestä aiheutuvia alkutapahtumia. Laitososiin kohdistuvat kuormat riippuvat 

maanjäristyksen voimakkuudesta, jolloin vikapuuanalyysissa käytettävien 

todennäköisyyksien määrä kasvaa. Myös PRA-mallissa huomioitavien laitososien määrä 

kasvaa, sillä mallissa tulee huomioida myös maanjäristyksen aiheuttamat vauriot 

rakennuksille, putkistoille ja muille passiivisille laitososille. (IAEA 2009, s. 32) 

Laitososien kestävyyttä kuvataan seismisessä riskianalyysissä laitososille määritettävien 

fragiliteettien eli särkyvyysyhtälöiden avulla. Fragiliteetti kuvaa laitososan rikkoutumisen 

todennäköisyyttä asetetuilla maanjäristysvoimakkuuksilla. Yhtälöissä laitososan seismistä 

kapasiteettia ja vastetta kuvataan parametreilla, jotka perustuvat rakenneanalyyseihin, 

laitetesteihin tai kokemusperäisen tiedon perusteella muodostettuihin konservatiivisiin 

oletuksiin. Yhtälöiden avulla laitososan maanjäristyskestävyys voidaan esittää 

todennäköisyyteen perustuvana jakaumana. (Kennedy et al. 1989, s. 16–17) Kuvan 10 

esimerkissä on esitetty laitteelle määritetyn särkyvyyden kertymäfunktion arvot käyttäen 

5 % ja 95 % luottamusväliä sekä arvoista laskettu mediaani. Kuvaan merkitty HCLPF-arvo 

käsitellään luvussa 3.4.5. 

 

Kuva 10. Esimerkki laitteen särkyvyydestä maanpinnan huippukiihtyvyyden funktiona. 
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Seismisen PRA:n tulos kertoo tason 1 määrityksessä seismisistä alkutapahtumista johtuvan 

sydänvaurion toistumistaajuuden ja tasolla 2 seismisistä alkutapahtumista johtuvan 

onnettomuuden aiheuttaman suuren päästön riskin suuruuden. Yhdysvaltalainen IPEEE-

ohjelma edellyttää pelkästään tason 1 taajuuden määrityksen, mutta useimmat laitokset ovat 

toteuttaneet määrityksen myös tasolla 2. (Campbell et al. 1998, s. 24) 

Seismistä PRA:ta käytetään seismisten tapahtumien riskimerkityksen arviointiin erityisesti 

korkean seismisen aktiivisuuden alueilla. Näillä alueilla seismiseen hasardiin liittyy usein 

merkittäviä epävarmuuksia, joiden huomioimiseksi on hyvä huomioida myös selkeästi 

suunnittelumaanjäristystä voimakkaammat tapahtumat. Matalan seismisen aktiivisuuden 

alueilla seismistä PRA:ta on käytetty paikoin ainoana maanjäristyksiin liittyvänä 

turvallisuustarkasteluna. Menetelmällä seisminen kestävyys saadaan osaksi laitoksen yleistä 

PRA-mallia, jolloin maanjäristysten riskimerkitys nähdään osana laitoksen kokonaisriskiä.  

3.4.5 Seismiset marginaalimenetelmät 

Yhdysvaltalaisia ydinvoimalaitoksia sitova IPEEE-ohjelma edellyttää seismisen 

kestävyyden arviointia suunnitteluperusteista maanjäristystä voimakkaampien tapahtumien 

osalta. Suunnitteluperustan ylittävää seismistä kestävyyttä kutsutaan seismiseksi 

marginaaliksi. Luvussa 3.4.4 esitelty seisminen PRA mahdollistaa marginaalin 

määrittämisen, mutta edellyttää merkittävästi resursseja laitososien seismisten 

särkyvyyksien laskemiseen. Tästä syystä energia-alan yritykset, järjestöt sekä 

ydinturvallisuusviranomainen NRC tunnistivat tarpeen kehittää vaihtoehtoisia, 

yksinkertaisempia keinoja seismisten marginaalien määrittämiseen. 

NRC:n vaihtoehtoinen menetelmä SMM (Seismic Margins Method) vastaa rajoitettua 

seismistä PRA:ta. Laitososille määritetään seismiset särkyvyydet, mutta tarkasteltava 

laajuus rajoitetaan vain tärkeimpiin turvallisuusjärjestelmiin. Tarkastelu keskittyy 

turvalliseen alasajoon vaadittaviin järjestelmiin ja komponentteihin, jotka valitaan laitoksen 

yleisen PRA-mallin vika- tai tapahtumapuun perusteella. Laitostason sydänvauriotaajuutta 

tai suuren päästön todennäköisyyttä ei lasketa, vaan menetelmän tuloksena saadaan 

laitostason HCLPF-arvo (High Confidence of Low Probability of Failure). Arvo kuvaa 

maanjäristyksen aiheuttamaa huippukiihtyvyyttä, jossa 95 % luottamusvälillä kohteen 

vikaantumisen todennäköisyys on 5 %. Esimerkki laitososan HCLPF-arvon ja fragiliteetin 
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suhteesta voidaan nähdä kuvassa 10. Jokaiselle tarkasteltavalle laitososalle määritetään oma 

arvo, joista pienin vastaa laitostason seismistä marginaalia. HCLPF:n yksikkönä käytetään 

maanpinnan vaakasuuntaisen huippukiihtyvyyttä g. (Campbell et al. 1998, s. 24–25) 

Yhdysvaltalaisen energia-alan tutkimusjärjestö EPRI:n kehittämä SMA (Seismic Margin 

Assessment) on deterministinen menetelmä, joka keskittyy laitoksen turvalliseen alasajoon 

vaadittavien laitteiden ja rakenteiden seismisen marginaalin arviointiin. Tarkasteltavat 

laitososat valitaan määrittämällä vähintään kaksi redundanttista alasajon strategiaa (success 

path). Kuten NRC:n menetelmässä, tavoitteena on määrittää laitoksen HCLPF-arvo 

määrittämällä tarkasteltavien laitososien seismiset marginaalit. Menetelmässä määritetään 

seismisen marginaalin maanjäristys (SME - Seismic Margin Earthquake), joka on yleensä 

noin 2–3 kertaa suunnittelumaanjäristystä voimakkaampi. Laitososien seisminen kestävyys 

määritetään tällä vertailutasolla käyttäen kokemuspohjaiseen tietoon perustuvia 

seulontakriteereitä. (Campbell et al. 1998, s. 25) SME:n voimakkuus suositellaan valittavan 

riittävän korkeaksi, jotta kaikkia laitososia ei voida suoraan seuloa pois jatkotarkastelusta. 

Näin varmistetaan, että laitoksen kestävyystasosta saadaan numeerinen arvio, ei pelkkä 

alaraja-arvo. (EPRI 1991, s. 71) 

SMA:n seulontakriteerit perustuvat kokemusperäiseen ja seismisistä PRA-tarkasteluista 

koostettuun tietoon sekä laitekohtaisiin laboratoriotesteihin. Kriteerien avulla voidaan rajata 

suuri joukko laitteita ja rakenteita tarkempien analyysien ulkopuolelle. Seulonta tapahtuu 

vertaamalla tarkasteltavaan laitososaan kohdistuvaa kuormitusta SMA-ohjeiston 

taulukoihin. Kuormituksena käytetään kohteen kerrosvastespektrin huippukiihtyvyyttä. 

Taulukoissa on lueteltu laitetyypeittäin huippukiihtyvyysalueita, joilla jatkotarkastelua ei 

kokemukseen perustuen tarvita vaan laitososa voidaan seuloa pois. Esimerkiksi 

vaakasuuntaiset pumput voidaan seuloa pois jatkotarkastelusta, mikäli kohteen 

huippukiihtyvyys on alle 1,2 g (EPRI 1991, s. 106). Laitososat, joita ei voida ominaisuuksien 

tai niissä esiintyvien epävarmuuksien vuoksi seuloa pois, analysoidaan tarkemmin. 

Tarkempaan analysointiin voidaan käyttää SMA-ohjeistossa kuvattua CDFM-menetelmää 

(Conservative Deterministic Failure Margin). (EPRI 1991, s. 64–65) 

CDFM-menetelmässä keskeinen osa koostuu lujuuslaskennasta, jossa selvitetään laitososan 

määräävä vikatila. Vikatiloille määritetään kapasiteetit, joita verrataan maanjäristyksen 
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aiheuttamaan kuormitukseen. Esimerkiksi tasapohjaiselle vesisäiliölle määritetään 

tunnistettujen vikatilojen, kuten nurjahduksen ja kaatumisen, kapasiteetit eli vikatilan 

syntymiseen vaadittavan kuormituksen suuruus. Kuormitukset lasketaan käyttäen valitulla 

SME:n huippukiihtyvyydellä skaalattua kerrosvastespektriä. (Kennedy 1989, s. 29–30) 

Menetelmä vastaa tyypillistä laitososien suunnittelussa tehtävää laskentaa, mutta käytettävät 

kuormitukset valitaan konservatiivisemmin. Laskennassa käytetään kerrosvastespektrin 84 

% luottamusväliä mediaaniluottamusvälin sijaan. Tästä syystä lujuuslaskennassa ei tarvitse 

lisätä konservatiivisuutta muita parametreja valittaessa. (EPRI 1991, s. 115) Laitososan 

HCLPF-arvo määritetään laskettujen vikatilojen kapasiteettien ja vikatiloihin vaadittujen 

kuormitusten suhteesta. Pienin vikatilan HCLPF-arvo edustaa laitososan seismistä 

marginaalia. Koko laitoksen kestävyystaso vastaa pienintä määritettyä yksittäisen laitososan 

HCLPF-arvoa. (Campbell et al. 1998, s. 25) 

EPRI:n kehittämän SMA-menetelmän suora hyödyntäminen edellyttää, että laitososien 

suunnitteluperusteinen seisminen kestävyys on tarkistettu esimerkiksi osana A-46-ohjelmaa. 

Mikäli suunnitteluperustaa ei ole tarkistettu, menetelmän seulontakriteerien käyttö ei ole 

välttämättä suoraan perusteltavissa. Tällaisissa tapauksissa arvioidaan kriteerien 

soveltuvuutta ja tarvittaessa laajennetaan esimerkiksi CDFM-menetelmällä tehtävään 

jatkotarkasteluun valittavien laitososien lukumäärää. NRC:n kehittämää seismisen 

marginaalin menetelmää (SMM) voidaan käyttää suoraan laitoksissa, joissa alkuperäistä 

suunnitteluperusteista maanjäristystä ei ole määritetty, sillä särkyvyysfunktion määritys ei 

yleensä edellytä suunnitteluperustan tarkistusta. 

Marginaalimenetelmiä on käytetty seismisen kestävyyden arviointiin kansainvälisesti sekä 

länsimaisia että venäläisiä laitostyyppiä edustavilla voimalaitoksilla. Menetelmien tuloksena 

saatavien marginaalien avulla voidaan sekä osoittaa kestävyys selkeästi suunnitteluperustan 

ylittävissä maanjäristyksissä että eliminoida vain lievästi suunnitteluperustan ylittävät, niin 

sanotut "cliff edge"-tapaukset. 
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4 MAANJÄRISTYSLUOKITUS YDINVOIMALAITOKSELLA 

Turvallisuussuunnittelussa laitosten järjestelmät, laitteet ja rakenteet eli laitososat jaetaan 

usein turvallisuusmerkityksensä perusteella turvallisuusluokkiin. Turvallisuusluokituksen 

perusteella asetetaan vaatimuksia laitososan hankintamenettelyille, käyttö- ja 

kunnossapitotoimenpiteille ja ikääntymisen hallinnalle. Vaatimuksilla varmistetaan 

laitososien toimintakyky ja kestävyys koko niiden käyttöiän ajan. Maanjäristystapahtuman 

aiheuttamien kuormitusten laajuudesta ja yhtäaikaisuudesta johtuen ydinvoimalaitoksilta 

edellytetään laitososien ryhmittelyä myös niiltä vaadittavan maanjäristyskestävyyden 

perusteella. Ryhmittelyä kutsutaan maanjäristysluokitukseksi tai seismiseksi luokitukseksi. 

Uusilla laitoksilla maanjäristysluokitus tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, käytössä 

olevilla laitoksilla seismisen kestävyyden arviointi ja siten myös maanjäristysluokiteltavat 

laitososat keskitetään yleensä vain laitoksen keskeisimpiin turvallisuusjärjestelmiin. 

Luvussa 3.4 esitellyissä arviointimenetelmissä on kuvattu, kuinka tarkasteltavat laitososat 

valitaan ja millä tarkkuudella niitä arvioidaan.  

Kansainvälisiä käytäntöjä maanjäristysluokituksen toteutuksesta sekä luokkaan asetettavista 

laitososista on esitetty IAEA:n ohjeessa NS-G-1.6 Seismic Design and Qualification for 

Nuclear Power Plants (2003) sekä yhteiseurooppalaisissa EUR-vaatimuksissa (EUR 2012). 

Kansalliset, kuten suomalaisissa YVL-ohjeissa esitetyt viranomaisvaatimukset, vastaavat 

pääpiirteiltään kansainvälisiä suosituksia. Taulukkoon 3 on koottu esimerkkejä 

kansainvälisesti suositelluista ja kansallisissa määräyksissä esitetyistä maanjäristysluokista. 
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Taulukko 3. Kansainvälisten suositusten mukaisia ja kansallisesti käytössä olevia 

maanjäristysluokkia. a (IAEA 2003a, s. 7–9), b (EUR 2012, s. 98), c (NRC 2016b, s. 5), d (YVL B.2 

2013, s. 6–7), e (SSM 2015, s. 89), f (KTA 2012, s. 2), g (Gosatomnadzor of Russia 2001, s. 4) 

Luokan 

kriteeri 
IAEA a EUR b USA c Suomi d Ruotsi e 

Saksa 
f 

Venäjä g 

Korkein 1 I I S1 1 S1 1. 

2. korkein - - - - - - 2. 

Passiivinen - - - - P - - 

Vauriouhka 2 S 
Non-

seismic 
S2A N S2A - 

Päästöriski 3 - (RW-IIa) - - - - 

Ei 

vaatimuksia 
4 N - S2B - S2B 3. 

 

Korkeimpaan maanjäristysluokkaan asetettavien laitososien tulee kestää 

suunnitteluperusteisen maanjäristyksen aiheuttamat kuormitukset siten, että niiltä vaadittu 

toiminta tai tiiveys säilyy asetettujen hyväksymiskriteerien mukaisina. Luokkaa merkitään 

yleensä numerolla 1 ja siihen kohdistettavat vaatimukset edustavat korkeimpia 

maanjäristyskestävyyttä koskevia vaatimuksia. IAEA (2009, s. 7) suosittaa luokkaan 

asetettavaksi laitososat, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista kriteereistä: 

 vaurioituminen tai toimintakyvyn menetys voi suoraan tai epäsuorasti johtaa 

onnettomuustilanteeseen 

 toimintakyky, eheys tai tiiveys on edellytyksenä reaktorin turvallisen alasajon ja 

alikriittisyyden varmistamisen ja jälkilämmönpoiston onnistuneelle toteutumiselle 

 toimintakyvyn, eheyden tai tiiveyden menetys voi aiheuttaa radioaktiivisten 

aineiden merkittävän leviämisen 

Uusilla ydinvoimalaitoksilla maanjäristysluokitus on usein sidottu turvallisuusluokitukseen. 

Korkeimpaan turvallisuusluokkaan asetetut laitososat kuuluvat käytännössä automaattisesti 

myös korkeimpaan maanjäristysluokkaan. Näin on esitetty esimerkiksi uusia eurooppalaisia 

ydinvoimalaitoksia koskevissa EUR-vaatimuksissa (EUR 2012, s. 98).  

Maanjäristysluokan 1 lisäksi voidaan käyttää omaa korkeimman vaatimustason 

maanjäristysluokkaa 3 reaktoriin liittymättömille laitososille, jotka voivat aiheuttaa 

radioaktiivisten aineiden leviämisen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi käytetyn 
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polttoaineen varastointiin käytettävät järjestelmät sekä radioaktiivisten jätteiden 

käsittelytilat. (IAEA 2003a, s. 9) Luokkaa muistuttava käytäntö esiintyy yhdysvaltalaisissa 

vaatimuksissa, joissa ydinjätteiden käsittelytiloille ja -järjestelmille käytetään 

ydinvoimalaitoksista poikkeavia turvallisuusluokkia RW-IIa, RW-IIb ja RW-IIc. Seismiset 

vaatimukset on sisällytetty näihin luokkiin. (NRC 2001, s. 7) Muissa maissa vastaavaa 

luokkaa ei käytetä. 

Venäläisissä viranomaisvaatimuksissa on erikseen esitetty 2. maanjäristysluokka alimpaan 

turvallisuusluokkaan kuuluville sekä laitoksen sähköntuotantoon liittyville laitososille. 

Luokkaan kuuluvien laitososien on säilytettävä toimintakykynsä 1000 vuoden 

esiintymistaajuudella tapahtuvassa maanjäristyksessä, 1. luokassa vastaava taajuus on 10 

000 vuotta. (Gosatomnadzor of Russia 2001, s. 2) 

Korkeimman maanjäristysluokan lisäksi voidaan asettaa lievemmän vaatimustason luokkia. 

Näissä luokissa edellytetään yleensä ainoastaan eheyden tai tiiveyden säilymistä ilman 

käytettävyys- tai toimintakuntoisuusvaatimuksia. Tällainen luokka on käytössä esimerkiksi 

ruotsalaisilla ydinvoimalaitoksilla, jossa luokkaan 1 asetetun pumpun tulee säilyä 

toimintakuntoisena ja luokkaan P asetettuna pumpulta edellytetään pelkkää eheyden 

säilymistä. (SSM 2015, s.89) 

Useimmissa maissa on erikseen määritelty maanjäristysluokka kohteille, jotka eivät osallistu 

vaadittujen turvallisuustoimintojen toteuttamiseen, mutta voivat vaurioituessaan uhata 

korkeampaan maanjäristysluokkaan kuuluvien laitososien toimintakykyä, eheyttä tai 

tiiveyttä. Luokkaa merkitään yleensä numerolla tai kategorialla 2, esimerkiksi Suomessa ja 

Saksassa käytetään luokkaa S2A. Yhdysvalloissa luokkaa ei ole tarkasti määrätty, vaan 

kaikkia seismiseen kategoriaan I kuulumattomia käsitellään ei-seismisesti luokiteltuina 

kohteina, jotka eivät saa vaurioituessaan muodostaa uhkaa kategorian 1 laitteille (NRC 

2016b, s. 5)  

Kaikille ydinvoimalaitoksen laitososille ei aseteta vaatimuksia maanjäristyskestävyydelle. 

Kattava laitostason maanjäristysluokitus edellyttää myös näiden laitososien huomioimista. 

IAEA NS-G-1.6 suosittaa, että laitososat joilta ei edellytetä maanjäristyskestävyyttä, 

asetetaan luokkaan 4. EUR-vaatimuksissa vastaavan luokan tunnus on N, Suomessa ja 
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Saksassa käytetään luokkaa S2B. Tietyissä maissa, kuten Ruotsissa, ei käytetä erillistä 

luokkaa tällaisille laitteille ja rakenteille. (Larsson 2014, s. 53) 

Laitososan maanjäristysluokka voi muuttua laitoksen laitteisiin ja rakenteisiin, käyttötapaan 

tai viranomaisvaatimuksiin kohdistuvan muutoksen perusteella. Tällöin myös laitososalle 

asetettu suunnitteluperusteinen vaatimustaso sekä käyttö- ja kunnossapitovaatimukset voivat 

muuttua. Myös laitososan lähiympäristössä tehtävät laitosmuutokset voivat vaikuttaa 

maanjäristysluokitukseen, mikäli laitososa voi vaurioituessaan uhata uuden 

maanjäristysluokitellun laitososan toimintakuntoa. Laitososaa ei kuitenkaan yleensä uusita 

tai muuteta uuden maanjäristysluokan mukaiseksi pelkän luokkavaihdoksen takia, vaan uusi 

luokka huomioidaan ensisijaisesti muiden laitososaan kohdistuvien muutostöiden ja 

laiteuusintojen yhteydessä. Tästä johtuen käytössä olevilla laitoksilla maanjäristysluokitus 

voidaan tietyissä tapauksissa ajatella tavoitetasona.  

4.1.1 Maanjäristysluokituksen kehitys YVL-ohjeissa 

Suomalaisten ydinvoimalaitosten maanjäristysluokitusta koskevat viranomaisvaatimukset 

ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana. Säteilyturvakeskusta edeltäneen 

ydinvoimalaitosten turvallisuutta valvovan viranomaisen, Säteilyturvallisuuslaitoksen, 

vaatimuksissa maanjäristyksiä käsiteltiin osana luonnonilmiöitä. Vuonna 1976 julkaistujen 

YVL-kriteerien kohdan 2 mukaan  

"Turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja laitteet on suunniteltava 

kestämään odotettavissa olevien luonnonilmiöiden vaikutukset niin, etteivät rakenteet, 

järjestelmät ja laitteet menetä kykyään toimia asetettujen turvallisuusvaatimusten 

mukaisesti." (STL 1976, s. 8) 

Vuonna 1982 julkaistussa ohjeessa YVL 1.0 "Ydinvoimalaitosten suunnittelussa 

noudatettavat turvallisuusperiaatteet" maanjäristykset mainitaan osana ulkoisia tapahtumia, 

mutta erityisiä vaatimuksia ei esitetä. 

Ensimmäinen pelkästään maanjäristyksiä käsittelevä ohje YVL 2.6 "Maanjäristysten 

huomioonottaminen ydinlaitoksissa" julkaistiin vuonna 1988. Ohjeessa määritetään 

laskentamaanjäristys, joka vastaa nykyisin käytettävää suunnittelumaanjäristystä, esittelee 
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laitteiden ja rakennusten maanjäristysluokituksen ja käytön aikaiselle valvonnalle sekä 

maanjäristyskestävyyden osoittamiselle asetetut vaatimukset. Maanjäristysluokitus käsittää 

IA-, IP- ja N-luokat. IA-luokkaan asetetaan laitoksen hallittuun alasajoon ja jälkilämmön 

poistoon tarvittavat sekä radioaktiivisten aineiden leviämistä estävät ja merkittäviä määriä 

radioaktiivisia aineita sisältävät laitteet ja rakenteet. Mikäli laitteelta ei vaadita aktiivista 

toimintakykyä maanjäristystilanteessa tai sen jälkeen, se voidaan asettaa luokkaan IP. 

Luokka N käsittää kaikki muut laitoksen laitteet ja rakenteet. N-luokkaan kuuluvat laitteet 

eivät saa vaurioituessaan vaarantaa maanjäristysluokkiin IA ja IP kuuluvia laitteita ja 

rakenteita. (YVL 2.6 1988, s. 3) Luokitus vastasi perusteiltaan läheisesti Ruotsissa edelleen 

käytössä olevia luokkia. 

Ohjeen YVL 2.6 päivitetty versio astui voimaan vuonna 2001. Ohje tarkensi 

suunnittelumaanjäristyksen käsitettä ja muutti maanjäristysluokituksen määritystä. 

Maanjäristysluokat rajattiin aiemman kolmen sijaan vain kahteen. IA- ja IP-luokat 

yhdistettiin S1-luokaksi ja N-luokan nimeksi vaihdettiin S2. (YVL 2.6 2001, s. 4) Jako 

kahteen luokkaan vastasi perusteiltaan yhdysvaltalaista maanjäristysluokittelua. 

Kuvassa 11 on esitetty maanjäristysluokkien kehitys YVL-ohjeissa vuodesta 1988 

nykypäivään. 

 

Kuva 11. Maanjäristysluokkien kehitys YVL-ohjeissa. 
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Vuonna 2013 voimaan astuneessa ohjeessa YVL B.2 maanjäristysluokka S2 jaettiin kahteen 

uuteen luokkaan, S2A- ja S2B-luokkaan. Ohjetta YVL 2.6 vastaava, pelkästään 

maanjäristyksiä käsittelevä ohje poistui, sillä ohje YVL B.2 käsittää kaikki 

ydinvoimalaitosten järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden luokitukseen liittyvät 

vaatimukset. Muut maanjäristyksiä koskevat vaatimukset esitetään pääosin sisäisiä ja 

ulkoisia uhkia käsittelevässä ohjeessa YVL B.7. Kirjoitushetkellä uusille ja käytössä oleville 

laitoksille voimassa olevat luokat on esitetty vaatimuksineen seuraavissa luvuissa. 

4.1.2 Maanjäristysluokka S1 

Maanjäristysluokkaa S1 koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.2 seuraavasti: 

"324. Maanjäristysluokkaan S1 kuuluvien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden on 

suunnittelumaanjäristyksen aiheuttaman kuormituksen seurauksena pysyttävä ehjinä, 

tiiviinä, toimintakykyisinä ja oikealla paikallaan. Mikäli on perusteltu syy, voidaan joillekin 

laitteille määrittää vain tietty ominaisuus, esimerkiksi tiiveys, joka niiden on säilytettävä 

suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamassa kuormitustilanteessa." (YVL B.2 2013, s. 6) 

S1-luokkaan asetettavat laitososat kattavat uusilla ydinvoimalaitoksilla kaikki keskeisimmät 

turvallisuusjärjestelmät sekä niiden toimintaan edellytettävät apujärjestelmät. Luokkaan 

asetettavilla laitososilla tulee kyetä saattamaan laitos hallittuun tilaan, siirtämään se 

turvalliseen tilaan ja pitämään se tässä tilassa. Muita S1-luokan edellytyksiä ovat käytetyn 

polttoaineen jäähdytyksen varmistaminen, valmiustoiminnan kannalta oleelliset laitososat 

sekä tulipalojen hallintaan tarvittavat ilmoitus- ja sammutusjärjestelmät. (YVL B.2 2013, s. 

6-7) 

S1-luokkaan asetettaville laitososille tulee määrittää ominaisuudet, joiden on säilyttävä 

suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamista kuormituksista riippumatta. Näitä ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi toimintakyky ja tiiveys. (YVL B.2 2013, s. 7) Ominaisuuksien määritys 

mahdollistaa laitososan maanjäristyskestävyyteen liittyvän kelpoistuksen eli kvalifioinnin 

sekä suunnittelun, kunnossapidon, tarkastusten ja käytön tarkemman koordinoinnin. 

4.1.3 Maanjäristysluokka S2A 

Maanjäristysluokkaa S2A koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.2 seuraavasti: 
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"326. Maanjäristysluokkaan S2A on luokiteltava järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joiden 

toimintakyvyn ja eheyden säilyminen ei ole välttämätöntä turvallisuustoimintojen 

toteuttamiseksi mutta joilla voi olla sijainnista riippuvia vaikutuksia (esim. romahtaminen, 

putoaminen) tai muusta syystä aiheutuvia (vaarallisen aineen vapautuminen, tulipalo, 

tulviminen) vaikutuksia maanjäristysluokan S1 järjestelmien turvallisuuteen liittyvään 

toimintaan tai eheyteen tai automaattisiin turvallisuustoimintoihin." (YVL B.2 2013, s. 7) 

Ydinvoimalaitoksen S2A-luokka muodostetaan tunnistamalla laitososien välillä 

maanjäristystilanteessa tapahtuvat seismiset vuorovaikutusimiöt ja arvioimalla niiden 

merkitystä maanjäristysluokkaan S1 asetettujen laitososien toimintakyvyn ja eheyden 

kannalta. 

S2A-luokitus edellyttää mahdollisuutta vaurioittaa S1-kohdetta. Mikäli 

vauriomahdollisuutta ei ole, tarkasteltava kohde asetetaan luokkaan S2B. Ohjeessa YVL B.2 

määritettyä S2A-luokkaa ei voida siten pitää lievennettynä S1-luokkana, sillä epämääräisin 

perustein S2A-luokkaan asetettuihin kohteisiin suunnatuilla resursseilla ei välttämättä 

saavuteta korkeampaa laitostason maanjäristysturvallisuutta. Luokan perusteita voidaan 

pitää ehdollisina; tilanteessa, jossa S1-kohteen maanjäristysluokitusta muutetaan, myös 

S2A-kohteiden luokitus muuttuu. Tilannetta voidaan verrata turvallisuusluokituksiin, joissa 

turvallisuusluokitellun järjestelmän luokituksen muuttuminen vaikuttaa myös 

apujärjestelmien luokituksiin. S2A-luokkaan liittyy myös edellytys luokan säilymisestä, 

vaikka vuorovaikutuksen muodostama riskiä pienennettäisiin laite- tai 

kannakointimuutoksin. Luokan säilyessä maanjäristyskestävyyden ylläpito pysyy osana 

laitosmuutoksia. 

Seismisten vuorovaikutusten aiheuttamat vauriot johtuvat useimmiten puutteellisesti 

kannakoiduista tai kiinnitetyistä laitteista ja tavaroista. (SQUG 2001c, s. 7) Vauriot voivat 

johtua myös vahvistamattomista seinärakenteista, kuten betonilaatoista ja muuratut 

tiiliseinistä. Tällaiset rakenteet ovat alttiita murtumaan tai romahtamaan maanjäristyksessä. 

Vauriomahdollisuuksia on usein laitoksissa, joissa vahvistamattomia seiniä on käytetty 

myös turvallisuusjärjestelmiä sisältävissä huonetiloissa. Slovakialaisella Bohunicen 

voimalaitoksella vahvistamattomien seinien tunnistettiin olevan yleisin seismisen 

interaktion vauriolähde. (Campbell et al. 1997, s. 349) 



51 

4.1.4 Maanjäristysluokka S2B 

Maanjäristysluokkaa S2B koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL B.2 seuraavasti: 

"328. Maanjäristysluokkaan S2B luokitellaan kaikki muut ydinlaitoksen järjestelmät, 

rakenteet ja laitteet." (YVL B.2 2013, s. 6) 

S2B-luokka kattaa kaikki laitososat, jotka eivät kuulu maanjäristysluokkaan S1 tai muodosta 

vaurioituessaan uhkaa S1-luokan kohteille. Vaikka laitososa sijaitsisi S1-kohteen 

lähiympäristössä, se voidaan asettaa S2B-luokkaan, mikäli todetaan ettei se kokonsa tai 

ominaisuuksiensa perusteella voi aiheuttaa S1-kohteelle toimintakykyä, eheyttä tai tiiveyttä 

vaarantavia vaurioita. S2B-kohteisiin kohdistuvissa laitosmuutoksissa on tarkistettava, 

etteivät kohteen koko, ominaisuudet tai kiinnitys muutu oleellisesti. Mikäli muutosten 

seurauksena kohdetta voidaan pitää uhkana S1-kohteille, se tulee siirtää S2A-luokkaan. 

4.2 Luokitusasiakirja 

Säteilyturvakeskus edellyttää turvallisuus- ja maanjäristysluokituksen perusteiden ja 

luokkiin kuuluvien laitososien esittämistä ydinvoimalaitoksen luokitusasiakirjassa. 

Asiakirjassa esitetään järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuus- ja 

maanjäristysluokat sekä järjestelmä- että laitetasolla. Listojen lisäksi on esitettävä laitoksen 

prosessi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimintaan ja rakenteeseen liittyvät 

kaaviot. (YVL B.2 2013, s. 7) 
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5 LOVIISAN VOIMALAITOKSEN 

MAANJÄRISTYSLUOKITUKSEN 

VIRANOMAISVAATIMUKSET JA NIIDEN TÄYTTÄMINEN 

Luvussa 4 kuvatut ohjeen YVL B.2 vaatimukset maanjäristysluokituksesta velvoittavat 

myös Loviisan voimalaitosta. Tässä luvussa kuvataan ohjeesta annettu erillinen 

täytäntöönpanopäätös sekä maanjäristysluokitusta koskevien vaatimusten täyttämiseksi 

luodut alustavat käytännöt. 

Ohje YVL B.2 astui voimaan uusille ydinvoimalaitoksille 1.12.2013 alkaen. Jotta ohje 

voitaisiin ottaa käyttöön myös Loviisan ydinvoimalaitoksella, STUK pyysi voimalaitoksen 

luvanhaltijalta, Fortum Power and Heat Oy:ltä (Fortum) perusteltua arviota ohjeen 

vaatimusten täyttymisestä luvanhaltijan ydinvoimalaitoksissa. Fortum esitti arviossaan 

käytännöt, joilla se täyttää ohjeen vaatimukset sekä poikkeamia vaatimuksiin, joiden 

noudattaminen täydessä laajuudessa ei ole käyvällä laitoksella perusteltua. (STUK 2015, s. 

1) 

Fortumin toimittaman arvion perusteella STUK määritteli kuinka ohjetta YVL B.2 

sovelletaan jatkossa Loviisan voimalaitoksella. Aihetta koskeva täytäntöönpanopäätös 

kuvaa Fortumilta vaadittavat toimenpiteet ja selvitykset ja asettaa ohjeen YVL B.2 voimaan 

Loviisan voimalaitoksella 1.10.2015 alkaen. (STUK 2015, s. 1) Yksittäisten vaatimusten 

huomioimiselle on myönnetty siirtymäaika. Maanjäristysluokittelun osalta siirtymäaikaa on 

myönnetty 31.12.2017 ja maanjäristyskestävyyden arvioinnin osalta 31.1.2018 asti. 

Täytäntöönpanopäätöksen perusteella ohjeessa YVL B.2 esitetyt laitteiden ja rakenteiden 

maanjäristysluokitusta koskevat vaatimukset 323–329 eivät ole täydessä laajuudessaan 

voimassa Loviisan voimalaitoksella. Vaatimuksia sovelletaan siten, että Fortumin tulee 

määritellä laitteet ja rakenteet, joita vaaditaan maanjäristystilanteessa turvalliseen alasajoon 

sekä laitteet ja rakenteet, jotka voivat vaurioituessaan aiheuttaa radioaktiivisten aineiden 

merkittävän leviämisen laitoksen sisälle tai sen ulkopuolelle. Näille laitososille tulee antaa 

maanjäristysluokka ja arvioida niiden kestävyys maanjäristystilanteessa. Mikäli kestävyys 

todetaan puutteelliseksi, tulee ryhtyä toimiin kestävyyden parantamiseksi. Muutoin 

maanjäristysluokka otetaan huomioon ensisijaisesti muutostöiden yhteydessä. Lisäksi tulee 
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varmistaa, että muut laitteet eivät voi vahingoittua maanjäristystilanteessa siten, että ne 

vaarantavat maanjäristysluokiteltuja laitteita. (STUK 2015, s. 2) 

Täytäntöönpanopäätöksen vaatimusten täyttämiseksi Fortum asettaa maanjäristystilanteessa 

turvalliseen alasajoon tarvittavat laitososat maanjäristysluokkaan S1. Lisäksi S1-luokkaan 

asetetaan ne laitososat, jotka voivat vaurioituessaan aiheuttaa radioaktiivisten aineiden 

merkittävän leviämisen. Näiden laitososien maanjäristyskestävyys selvitetään ja 

varmistetaan, että muut laitteet tai rakenteet eivät vaurioituessaan uhkaa niiden toimintaa. 

Seuraavissa luvuissa esitetään täytäntöönpanopäätöksen täyttämiseksi alustavasti määritetyt 

käytännöt maanjäristykseen havaitsemiseen ja maanjäristystilanteen turvallisen alasajon 

strategia. Luvussa 5.3 on esitetty kohteet, jotka on alustavasti asetettu S1-luokkaan 

radioaktiivisten aineiden leviämismahdollisuuteen liittyvän vaatimuksen perusteella. 

5.1 Maanjäristyksen havaitseminen 

Maanjäristystilanteessa Loviisan voimalaitoksella tehtävät toimenpiteet perustuvat 

maanjäristyksen aiheuttamiin prosessimuutoksiin ja -häiriöihin ja mahdollisesti havaittuihin 

fyysisiin tuntemuksiin. Laitoksella ei ole erillistä maanjäristyksen havaitsemiseen 

tarkoitettua järjestelmää. Toimenpiteissä edetään havaittuihin tapahtumiin perustuen; 

maanjäristystilanne ei suoraan edellytä laitoksen alasajoa tai toimenpiteiden rajaamista 

ainoastaan maanjäristysluokiteltuihin turvallisen alasajon laitteisiin. 

Lähtökohtaisesti laitosta säädetään maanjäristystilanteessa ja sen jälkeen käyttäen 

normaaleja säätöön ja käyttöön liittyviä ohjeita ja järjestelmiä. Heikko maanjäristys ei 

välttämättä aiheuta häiriöitä voimalaitoksen prosessiin eikä sitä todennäköisesti havaita 

fyysisinä tuntemuksina. Tällaisessa tilanteessa laitoksen normaali käyttö ei häiriinny eikä 

maanjäristys aiheuta erityisiä toimenpiteitä. 

Mikäli maanjäristys aiheuttaa häiriöitä, ne havaitaan suurella todennäköisyydellä 

pääkiertopumppujen tai turbiinin pysähtymisenä tai muina prosessihäiriöinä. Nämä laitteet 

on varustettu värähtelyvalvonnalla ja maanjäristyksen aiheuttama värähtely aiheuttaa 

asetetun raja-arvon ylittymisen. Laitoksen automatiikka suorittaa tarvittaessa automaattisen 

reaktoripikasulun. Vuoropäällikkö voi tehdä pikasulun myös käsin. 



54 

Maanjäristysluokiteltujen laitteiden käyttöön ja maanjäristystilanteen turvallisen alasajon 

ohjeisiin siirrytään vuoropäällikön päätöksellä tilanteessa, jossa laitoksen muut häiriö- ja 

onnettomuustilanteissa käytettävät laitososat eivät ole käytettävissä tai niiden 

toimintakyvystä ei ole riittävää varmuutta. 

5.2 Maanjäristystilanteen turvallisen alasajon strategia 

Loviisan voimalaitoksen onnettomuudenhallinta perustuu toiminnalliseen 

turvallisuussuunnitteluun, jossa onnettomuustilanteet hallitaan toteuttamalla 

syvyyssuuntaisen puolustuksen mukaisesti suunniteltuja turvallisuustoimintoja. 

Toimintoihin tarvittavia järjestelmiä ja laitteita ohjataan pääasiassa automaattisesti tai 

manuaalisesti turvallisuusautomaatiota käyttäen, mutta toiminnot voivat koostua myös 

paikallisohjattavista tai käsikäyttöisistä laitteista. Turvallisuustoimintoja käytetään 

alkutapahtumasta ja onnettomuustilanteen vaiheesta riippuen ennalta suunniteltuina 

kokonaisuuksina, joita kutsutaan tehtäväkategorioiksi. Tehtäväkategoriat on muodostettu 

siten, että ne mahdollistavat onnettomuustilanteiden hallinnan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

täyttäen viranomaismääräyksissä esitetyt redundanttisuus-, erottelu- ja 

erilaisuusvaatimukset. 

Suunnitteluperusteisen maanjäristyksen vaikutusten hallinta on tapahtumana jaettu 

onnettomuudenhallinnan suunnitelman (Leino & Brunner 2014) mukaisesti lyhyeen ja 

pitkään aikaväliin. Lyhyellä aikavälillä toteutetaan reaktoripikasulku ja tuodaan laitos 

suunnitelman mukaiseen hallittuun tilaan, jossa "reaktori on sammutettu, se pidetään 

alikriittisenä ja jälkilämpö poistetaan.". Pitkällä aikavälillä laitos tuodaan turvalliseen 

tilaan, jossa "reaktori pidetään alikriittisenä ja jälkilämpö poistetaan hyvällä 

marginaalilla". Aikaväleillä käytetään niille määritettyjä tehtäväkategorioita, joihin 

kuuluvien turvallisuustoimintojen toteuttamiseen käytetään maanjäristysluokiteltuja 

laitososia. 

Loviisan voimalaitoksen turvallisuusluokiteltuja automaatiojärjestelmiä uudistetaan ELSA-

projektissa. Uudistukset kattavat reaktorin suojaus- ja tehonsäätöjärjestelmät ja suuren osan 

ehkäisevään suojaukseen sekä onnettomuudenhallintaan liittyvistä järjestelmistä. Laitoksen 

maanjäristyskestävyyden parantaminen on huomioitu projektin suunnittelussa asettamalla 
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keskeisimmät reaktorisuojausjärjestelmät sekä tietyt onnettomuudenhallintaan liittyvät 

järjestelmät maanjäristysluokkaan S1 valitun turvallisen alasajon strategian perusteella. 

Maanjäristystilanteen alasajon strategia kirjataan osaksi laitoksen käyttöohjeistoa. Tässä 

luvussa käsitelty strategia perustuu Loviisan onnettomuudenhallinnan suunnitelmaan, 

laitoksen sisäiseen selvitykseen (Nuutinen & Ahokas 2016) ja käyttöorganisaation ohjeisiin. 

5.2.1 Vikakriteeri 

Ydinvoimalaitoksen oletettujen onnettomuuksien ja odotettavien käyttöhäiriöiden hallintaan 

suunnitelluille turvallisuustoiminnoille on asetettu vikakriteerit. Vikakriteerillä tarkoitetaan 

turvallisuustoiminnon toteuttavien laitteiden vähimmäislukumäärälle asetettua vaatimusta. 

(N+1)-vikakriteeri edellyttää, että turvallisuustoiminnon toteutuminen ei esty yksittäisen 

toimintoa varten suunnitellun laitteen vikaantumisen vuoksi. Tätä kutsutaan myös 

yksittäisvikakriteeriksi. (N+2)-vikakriteeri laajentaa tätä vaatimusta siten, että jonkin toisen 

rinnakkaisen järjestelmän tai toiminnan kannalta välttämättömän apujärjestelmän laitteen tai 

sen osan epäkuntoisuus ei estä turvallisuustoiminnon toteutumista. (YVL B.1 2013, s. 43) 

Loviisan onnettomuudenhallinnan suunnitelman (Leino & Brunner 2014) mukaisesti 

suunnitteluperusteinen maanjäristys lukeutuu ohjeen YVL B.1 mukaisiin luokan 2 

onnettomuuksiin, joiden esiintymistaajuus on pienempi kuin kerran tuhannessa 

käyttövuodessa. Kyseessä on oletettu onnettomuus eli laitoksen edellytetään selviytyvän 

ilman vakavia polttoainevaurioita, vaikka tärkeiden turvallisuusjärjestelmien laitteita olisi 

käyttökunnottomina huoltotöiden tai häiriön vuoksi. Tällaiset onnettomuudet on määritetty 

tapahtumaluokkaan DBC 4 (Design Basis Condition). (YVL B.1 2013, s. 41) 

Maanjäristystilanteen turvallisen alasajon toteuttaviin turvallisuustoimintoihin sovellettavat 

vikakriteerit esitetään seuraavissa luvuissa osana toimintojen kuvausta. 

5.2.2 Reaktoripikasulku 

Maanjäristystilanteessa käytettävät pikasulun järjestelmät koostuvat automaattisesti 

toimivasta reaktorisuojausjärjestelmästä sekä pikasulun manuaalisesta varmennuksesta. 

Molemmissa tapauksissa pikasulku toteutetaan reaktorisuojausjärjestelmän 

pikasulkukatkaisijoita käyttämällä, jolloin ketjureaktion pysäyttävät säätösauvat putoavat 
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sydämeen painovoimaisesti. Pikasulku tapahtuu myös turvallisen vikaantumisen periaatteen 

mukaisesti säätösauvojen sähkönsyötön katketessa. Pikasulun automaatiotoiminnot ovat osa 

ELSA-automaatiouudistusta ja niiden lopullinen käyttöönotto tapahtuu uudistusprojektin 

viimeisessä vaiheessa. 

Reaktorisuojausjärjestelmän toteuttama automaattinen pikasulku perustuu reaktorin tehon, 

primääripiirin lämpötilan ja paineen sekä höyrystimien ja paineistimen pinnankorkeuksien 

mittauksiin. Mittauksille on asetettu raja-arvot, joita kutsutaan pikasulkukriteereiksi. 

Kriteerien täyttyessä tietyin ehdoin, esimerkiksi neljästä primääripiirin painemittauksesta 

kahden ylittäessä asetetun raja-arvon, järjestelmä toteuttaa reaktorin pikasulun 

automaattisesti. Kuvassa 12 on esitetty esimerkkejä pikasulun kriteereistä sekä kriteerien 

täyttymisehdoista. 

 

Kuva 12. Automaattisen pikasulun esimerkkikriteerejä ja -ehtoja. (alkup. kuva Rein 2014) 

Pikasulkukriteerejä on edellä mainittujen lisäksi myös muita, kuten höyrystimien 

erotussignaaliin ja suojarakennuksen painemittauksiin perustuvat kriteerit. Näiltä 

mittauksilta ei kuitenkaan edellytetä maanjäristyskestävyyttä ja ne eivät siten ole osa 

maanjäristystilanteen automaattista pikasulkua. 
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Reaktorin pikasulku voidaan toteuttaa maanjäristystilanteessa myös käsin manuaalisen 

pikasulun painikkeilla. Painikkeet sijaitsevat ELSA-automaatiouudistuksen yhteydessä 

asennettavassa, maanjäristyskestävässä takaturvapaneelissa. Paneeliin kootaan 

pikasulkupainikkeiden lisäksi pikasulun kriteereinä käytettävien mittausten näyttöjä sekä 

keskeistä onnettomuusinstrumentointia. 

Reaktoripikasulun toteuttaviin järjestelmiin sovelletaan (N+2)-vikakriteeriä. Automaattisen 

pikasulun käynnistävän järjestelmän redundanttiset laitteet on jaettu neljään kanavaan. 

Pikasulkukriteereinä käytettävät mittaukset ovat redundanttisia eli vastaavaa mittausarvoa 

tuotetaan kahdella tai useammalla mittauksella. Redundanttiset mittaukset on edelleen jaettu 

mittauskanaviin. Manuaalinen pikasulku perustuu kahteen pikasulkupainikkeeseen, jotka 

ohjaavat samaa nelikanavaista pikasulkujärjestelmää. 

5.2.3 Hallittu tila 

Pikasulussa reaktorisydämessä lämpöä tuottava ketjureaktio pysäytetään laskemalla 

säätösauvat sydämeen. Tämä keskeyttää sydämessä fissioon perustuvan lämmöntuotannon. 

Reaktorin lämmöntuotanto ei kuitenkaan kokonaan lakkaa, sillä ketjureaktiossa syntyneiden 

ja aktivoituneiden radioaktiivisten aineiden hajoamisista syntyy lämpöä, jota kutsutaan 

jälkilämmöksi. Jälkilämmön tuotanto vastaa välittömästi pikasulun jälkeen noin 7 prosenttia 

reaktorin normaalista lämpötehosta eli Loviisan voimalaitoksella tämä vastaa noin 100 

megawatin lämpötehoa. Teho laskee pikasulun jälkeen nopeasti, minuutin kuluttua 

pikasulusta jälkilämpöä syntyy noin 5 % teholla ja tunnin kuluttua noin 1,3 % teholla. 

Tämän jälkeen lasku hidastuu ja sydän tuottaa jälkilämpöä useiden megawattien teholla 

vuorokausia ja viikkoja pikasulusta. Jälkilämmön poiston epäonnistuminen johtaa 

ydinpolttoaineen ylikuumenemiseen ja polttoainevaurioon. 

Maanjäristystilanteen turvallisessa alasajossa jälkilämpö poistetaan reaktorista 

sekundääripiirin kautta. Lämmönsiirtoketju on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa 13. 

Järjestelyllä tuodaan laitos hallittuun tilaan ja ylläpidetään tätä tilaa, kunnes edellytykset 

turvalliseen tilaan siirtymiselle on saavutettu. Hallitussa tilassa lämmönpoisto poistetaan 

niin sanotulla feed and bleed-menetelmällä eli höyryksi kiehuva vesi korvataan syöttämällä 

prosessiin lisää vettä. 
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Reaktorissa (kuvan 13 kohta 1) lämpenevä primääripiirin vesi virtaa luonnonkierrolla 

höyrystimiin (2), joissa lämpö siirtyy lämmönsiirtoputkien seinämien läpi sekundääripiirin 

veteen. Sekundääripiirissä vallitsevan matalamman paineen vuoksi vesi kiehuu höyryksi. 

Höyry (3) johdetaan tuorehöyryputkistoon. Paineen noustessa yli tuorehöyryvaroventtiilien 

(4) avautumispaineen höyry purkautuu varoventtiilien purkuputkien kautta ulkoilmaan. 

Tuorehöyryn eristysventtiilit (5) varmistavat varoventtiilien toiminnan. 

Ilmaan höyrynä vapautunutta sekundääripiirin vettä korvataan syöttämällä höyrystimiin 

syöttövettä varahätäsyöttövesipumppuja (6) käyttäen. Pumput ovat dieselkäyttöisiä ja 

imevät syötettävän veden laitoslisäveden säiliöistä (7). 

 

Kuva 13. Jälkilämmön poisto hallitussa tilassa. Reaktori (1), höyrystin (2), tuorehöyryputkisto (3), 

tuorehöyryjärjestelmän varoventtiili (4), tuorehöyryn eristysventtiili (5), varahätäsyöttövesipumppu 

(6), laitoslisäveden säiliöt (7). 

Reaktorin alikriittisyys varmistetaan korkeapaineisilla booriliuospumpuilla. Pumpuilla 

syötetään tarvittaessa väkevää booriliuosta laitoksen booriliuossäiliöistä. Pumppujen avulla 

voidaan myös kompensoida primääripiirin jäähtymisestä johtuva tilavuuden pieneneminen. 
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Hallitun tilan turvallisuustoimintoihin sovelletaan (N+1)-vikakriteeriä. Kuudessa 

höyrystinkohtaisessa höyrylinjassa on jokaisessa kaksi varoventtiiliä sekä kaksi linjan 

eristävää venttiiliä. Varahätäsyöttövesipumput syöttävät vettä jokaiseen höyrystimeen. 

Jälkilämmön poiston onnistuminen ei edellytä kaikkien höyrystimien tai höyrylinjojen 

toimintakuntoisuutta.  

5.2.4 Turvallinen tila 

Turvalliseen tilaan siirrytään täyttämällä höyrystimet vedellä varahätäsyöttövesipumppuja 

käyttäen ja ottamalla käyttöön varajälkilämmönpoistojärjestelmä. Järjestelmän käyttö 

edellyttää, että vesi ei kiehu höyrystimissä, joten lämpötila- ja painetasojen tulee olla 

hallittua tilaa matalammat. Kuten hallitussa tilassa, turvalliseen tilaan siirryttäessä ja siinä 

pysyttäessä lopullisena lämpönieluna toimii ilma. Turvallisessa tilassa lämpö siirretään 

ilmaan ilmajäähdytystornia käyttämällä. Lämmönsiirtoketju on esitetty yksinkertaistettuna 

kuvassa 14. 

Reaktorissa (kuvan 14 kohta 1) syntyvä jälkilämpö siirtyy luonnonkierrolla toimivan 

primääripiirivirtauksen mukana höyrystimiin (2). Varajälkilämmönpoistojärjestelmän 

pumppu (6) kierrättää sekundääripiirin vettä höyrystimissä. Höyrystimissä lämmennyt vesi 

siirtyy tuorehöyryputkistoa (3) pitkin ilmajäähdytystorniin (7), jossa lämpö siirtyy 

lämmönvaihtimien läpi puhallettuun ilmaan. 
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Kuva 14. Jälkilämmön poisto turvallisessa tilassa. Reaktori (1), höyrystin (2), tuorehöyryputkisto 

(3), tuorehöyryjärjestelmän varoventtiili (4), höyrylinjan eristysventtiili (5), 

varajälkilämmönpoistojärjestelmän pumppu (6), jäähdytystorni (7). 

Reaktorin alikriittisyys ja primääripiirin jäähtymisestä johtuva nestetilavuuden 

pieneneminen varmistetaan hallitun tilan tavoin korkeapaineisia booriliuospumppuja 

käyttäen. 

Turvallisen tilan turvallisuustoimintoihin sovelletaan (N+1)-vikakriteeriä. Jälkilämmön 

poisto ei edellytä kaikkien kuuden höyrystimen ja tuorehöyrylinjan toimintakuntoa. 

Varajälkilämmönpoistojärjestelmät sekä ilmajäähdytystornit on suunniteltu siten, että 

molempien laitosten reaktorien tuottama jälkilämpö on mahdollista poistaa pelkästään toisen 

laitoksen järjestelmiä käyttäen. 

5.3 Merkittävästi radioaktiivisia aineita sisältävät laitososat 

Täytäntöönpanopäätös edellyttää Loviisan voimalaitosta määrittämään laitteet ja rakenteet, 

jotka voivat maanjäristystilanteessa vaurioituessaan aiheuttaa radioaktiivisten aineiden 

merkittävän leviämisen laitoksen sisälle tai sen ulkopuolelle. Päätöksessä ei ole tarkemmin 

määritelty, mitä merkittävällä leviämisellä tarkoitetaan, mutta Loviisassa raja-arvoksi on 

tulkittu ydinenergia-asetuksen 1988/161 pykälän 22 b mukainen luokan 2 oletettu 

onnettomuus. Tällainen onnettomuus aiheuttaa väestön yksilölle 5 millisievertin 

säteilyannoksen vuositasolla. Loviisan laitoksen laitososat, jotka voivat 



61 

maanjäristystilanteessa vaurioituessaan aiheuttaa luokan 2 onnettomuuden, asetetaan 

maanjäristysluokkaan S1. 

Radioaktiivisten aineiden leviämisen kannalta merkittäviä laitteita ja rakenteita on 

tunnistettu Loviisassa liittyen muihinkin viranomaisvaatimuksiin. Näihin liittyvissä 

selvityksissä tunnistettuja kohteita ei suoraan aseteta maanjäristysluokkaan S1, mutta niihin 

liittyvät viranomaispäätökset voivat vaikuttaa myös niiden maanjäristysluokitukseen. 

Suojarakennusta tai sen eristystoimintoa ei aseteta S1-luokkaan, sillä ne eivät 

vaurioituessaan voi itsessään aiheuttaa merkittävää radioaktiivisten aineiden leviämistä 

primääripiirin ja polttoainealtaiden pysyessä tiiviinä. 

5.3.1 Primääripiiri 

Ydinvoimalaitoksella esiintyvät radioaktiiviset aineet ovat ensisijaisesti peräisin reaktorista. 

Primääripiirin vedessä esiintyvät korroosiotuotteet ja muut epäpuhtaudet aktivoituvat 

kulkiessaan reaktorisydämen läpi. Suurin osa näistä radioaktiivisista aineista pidätetään 

primääripiirin sisällä ja vain osa niistä päätyy muihin järjestelmiin esimerkiksi primääripiirin 

puhdistuskierron kautta. Primääripiiri on tunnistettu kohteeksi, jonka vaurioituminen voi 

aiheuttaa luokan 2 onnettomuuden piirissä kiertävän veden aktiivisuuden perusteella. Tästä 

syystä primääripiirin tiiveys on asetettu maanjäristysluokkaan S1. 

Loviisan voimalaitoksen S1-luokkaan asetettavan primääripiirin muodostavat reaktorin 

painesäiliö, kansiyksikkö säätösauvakoneistoineen, höyrystimien lämmönsiirtoputket, 

paineistin, pääkiertopumppujen pesät, paineenhallintajärjestelmän varoventtiilit sekä 

primääripiirin putkisto toiseen rajoittavaan venttiiliin saakka vikakriteerin (N+1) mukaisesti. 

S1-luokkaan asetetaan myös kaikki muut primääriputkiston tai edellä mainittujen laitteiden 

tiiveyteen vaurioituessaan vaikuttavat kohteet, kuten mittaus- ja tarkastusläpiviennit. 

5.3.2 Käytetyn polttoaineen varasto- ja vaihtolatausaltaat 

Ydinpolttoaine on sijoitettu kaasutiiviistä sauvoista koostuviin polttoainenippuihin. 

Ketjureaktion vaikutuksesta polttoaineen radioaktiivisuus kasvaa merkittävästi. Reaktorista 

poistettu käytetty polttoaine varastoidaan laitoksen varastointialtaisiin, ensin 
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reaktorirakennuksessa sijaitseviin vaihtolatausaltaisiin ja normaalisti noin kahden vuoden 

kuluttua polttoaine siirretään laitoksen käytetyn polttoaineen välivarastoon. 

Käytetyn polttoaineen varasto- ja vaihtolatausaltaiden S1-luokitus perustuu niiden 

sisältämän aktiivisuuden suuruuteen. S1-luokkaan asetetaan alustavasti pelkästään altaiden 

tiiveys, ei jäähdytysjärjestelmiä. Altaisiin liittyvä alustava S1-laajuus kattaa altaiden 

vedenpitävät rakenteet ja katketessaan pinnankorkeuteen vaikuttavat altaisiin kytketyt 

putkistot ensimmäiseen rajoittavaan venttiiliin saakka. Putket on varustettu laponestolla, 

jolloin järjestely toteuttaa vikakriteerin (N+1). 

5.3.3 Nestemäisten jätteiden varastotilat 

Primääripiirissä kiertävää vettä puhdistetaan jatkuvassa puhdistusprosessissa. Puhdistus 

perustuu ioninvaihtosuodattimiin, joissa primääripiirin epäpuhtaudet sitoutuvat 

ioninvaihtohartsiin. Hartsit vaihdetaan määräajoin ja käytöstä poistetut radioaktiivisuutta 

sisältävät hartsit siirretään välivarastointiin jatkokäsittelyä varten. Nestemäisiä 

radioaktiivisia jätteitä syntyy myös reaktorin apujärjestelmien nesteiden evaporointi- eli 

haihdutusprosessissa. Haihdutuksen tuotteena syntyy konsentroitua nestemäistä jätettä, joka 

siirretään jatkokäsittelyyn. 

Nestemäiset jätteet on välivarastoitu laitoksen nestemäisen jätteiden varaston säiliötiloihin. 

Tilat on jaettu betonilohkoiksi, jotka koostuvat nestemäisten jätteiden varastosäiliöistä sekä 

huoneen seiniä ja lattiaa päällystävästä teräsvuorauksesta. Teräsvuoraus toimii vuotoaltaana, 

joka varmistaa vuotojen hallinnan säiliön mahdollisen vaurioitumisen yhteydessä.  

Säiliöt sisältävät merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita ja voivat siten vaurioituessaan 

aiheuttaa merkittävän radioaktiivisen päästön laitoksen sisälle. Nestemäisten jätteiden 

varastohuoneiden teräsvuoratut seinä- ja lattiarakenteet asetetaan maanjäristysluokkaan S1. 
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6 S1-LUOKITUS LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA 

Ydinvoimalaitoksen laitteiden ja rakenteiden turvallisuus- ja maanjäristysluokitus on 

esitettävä Säteilyturvakeskuksen vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksen täyttämiseksi 

maanjäristysluokkaan S1 kuuluvat laitososat on määritettävä laite- ja rakennekohtaisesti.  

Loviisan voimalaitoksen laitostietokannassa ja luokitusasiakirjassa laitteet ja rakenteet on 

jaettu käyttöpaikoiksi. Käyttöpaikka mahdollistaa laitososan käyttöön, kunnossapitoon ja 

suunnitteluun liittyvän tiedon hallinnoinnin. Käyttöpaikkaan voi liittyä useita laitteita, 

esimerkiksi moottorisäätöventtiilin käyttöpaikka koostuu itse venttiilistä, venttiiliä 

ohjaavasta toimilaitteesta sekä toimilaitteen moottorista. Käyttöpaikkaan liittyviä tietoja 

ovat esimerkiksi sijainti, turvallisuusluokitus sekä kunto- ja käyttöhistoriatiedot. 

Luvussa 5 on kuvattu Loviisan voimalaitokselle valittu turvallisen alasajon strategia 

maanjäristystilanteessa. Strategia on kuvattu järjestelmä- ja toimintotasolla ja se toimii 

lähtötietona tarkemmalle, käyttöpaikkakohtaiselle maanjäristysluokitukselle. Strategian 

mukaisen alasajon toteutuminen edellyttää turvallisuustoimintojen suorittamiseen 

vaadittujen aktiivisten laitteiden, kuten pumppujen ja puhaltimien toiminnan lisäksi myös 

passiivisten komponenttien, kuten putkistojen ja säiliöiden eheyttä ja käytettävyyttä. 

Aktiivisten komponenttien maanjäristyskestävyys ei itsessään takaa turvallisuustoimintojen 

toteutumista, sillä maanjäristyksen aiheuttama kuormitus kohdistuu myös passiivisiin 

komponentteihin. Tästä syystä on määritettävä aktiivisten, tehtäväkategorian 

turvallisuustoimintojen suorittavien käyttöpaikkojen lisäksi myös niiden toimintaan liittyvät 

passiiviset käyttöpaikat. 

Käyttöpaikkakohtainen maanjäristysluokitus edellyttää, että turvallisuustoimintojen 

toteutukseen vaadittavat aktiiviset ja passiiviset käyttöpaikat tunnistetaan ja 

dokumentoidaan. Dokumentointi tulee toteuttaa siten, että tunnistus- ja kartoitusprosessissa 

syntyneiden tietojen käyttö on sujuvaa viranomaisvaatimusten täyttämiseen liittyvässä 

raportoinnissa. Tietojen tulee tukea maanjäristysluokiteltujen laitteiden kestävyyden 

arviointia ja mahdollistaa seismisten laitoskierrosten sujuva toteuttaminen. 
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Luokitusprosessin tavoitteena on määrittää S1-luokkaan kuuluvat käyttöpaikat, kartoittaa 

käyttöpaikkoihin liittyvien kohteiden sijainnit, putkisto- ja kaapelireitit ja dokumentoida ne 

listoihin, karttoihin ja valokuviin. 

S1-luokan käyttöpaikkalistat sisältävät kohteiden luokitustiedot eli kohteen täydellisen 

käyttöpaikkatunnuksen, sijainnin sekä kohteelta vaaditun kestävyysominaisuuden. 

Kestävyysominaisuudet on jaettu vaatimusryhmiin, jotka on esitetty luvussa 6.2. Listan 

tiedot on tarkoitus lopulta syöttää laitoksella käytössä olevaan tietokantaan siten, että 

laitoksen jokaiselle käyttöpaikalle on jatkossa merkitty maanjäristysluokitus. Laitoksen 

rakenteilla, kuten huolto- ja kävelytasoilla, portailla ja tukirakenteilla ei ole 

käyttöpaikkatunnuksia, joten niiden mahdolliset luokitukset on esitettävä 

luokitusasiakirjassa muilla tavoin. 

Luokitustietojen tulee olla tulevien seismisten laitoskierrosten toteutusta tukevassa 

muodossa. Kierroksilla tarvitaan laite- ja huonelistojen lisäksi sanallisia, kuvallisia sekä 

karttapohjaisia tietoja laitteiden, putkistojen ja kaapelointien sijainneista ja reiteistä. Tästä 

syystä määrityksen yhteydessä otetaan valokuvia ja piirretään reittejä layout- ja 

asennuskarttoihin. Hyvät pohjatiedot mahdollistavat laitoskierrosten sujuvan toteutumisen. 

6.1 S1-luokan perusteet 

Käyttöpaikkakohtainen maanjäristysluokitus edellyttää, että S1-luokkaan asetettaville 

kohteille on olemassa selkeät perusteet. Perusteiden tulee olla yleisluonteiset eli niiden pitää 

soveltua kaikille S1-luokkaan asetettaville kohteille. 

Perusteiden lähtökohtana on strategian mukainen jako onnettomuudenhallinnan vaiheisiin: 

pikasulkuun, hallittuun tilaan ja turvalliseen tilaan. Pikasulku toteutetaan etäkäyttöisesti 

automaattista tai tarvittaessa manuaalista pikasulkua käyttäen. Hallitun tilan 

turvallisuustoimintoja ohjataan ensisijaisesti etäkäyttöisillä ohjauksilla. Turvallisen tilan 

turvallisuustoimintojen aktiivisia komponentteja ohjataan ensisijaisesti käsikäytöllä tai 

paikallisohjauksia käyttäen. 

S1-laitteen riippuvuus muista järjestelmistä on selvitettävä ja tarpeen mukaan lisättävä 

näiden järjestelmien tarvittavat osat S1-luokkaan. Mikäli laitteen käytettävyyden voidaan 
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osoittaa säilyvän maanjäristystilanteessa ilman riippuvuuksia, kuten ilmastointia tai muuta 

jäähdytystä, voidaan riippuvuudet rajata perustellusti S1-luokan ulkopuolelle. 

Maanjäristysluokitus ei ole Loviisan voimalaitoksella sidoksissa laitteen tai rakenteen 

turvallisuusluokkaan. Tämä tarkoittaa, että turvallisuusluokkaan 2 kuuluva laitososa voi 

kuulua alimpaan maanjäristysluokkaan S2B ja korkeimpaan maanjäristysluokkaan S1 

kuuluva laitososa voi kuulua alimpaan luokkaan EYT. 

6.2 S1-vaatimusryhmät 

Maanjäristysluokitellun kohteen kestävyyden varmistaminen eli seisminen kvalifiointi on 

monitahoinen prosessi, joka edellyttää erityisosaamista ja vaatii siten usein laitoksen 

ulkopuolisten resurssien käyttöä. Kvalifioinnin laajuus ja siten vaadittujen resurssien määrä 

on riippuvainen kohteelta vaadittuihin ominaisuuksiin. Kohteen seisminen kvalifiointi 

eheyden, tiiveyden tai paikallaan pysymisen osalta on useimmiten huomattavasti 

yksinkertaisempi ja siten vähemmän resursseja vaativa suoritus verrattuna kohteen 

maanjäristyksen aikaisen ja sen jälkeisen toimintakyvyn osoittamiseen. (ALA 2004, s. 13) 

Ohjeen YVL B.2 vaatimus 324 ja Loviisaan sovellettava täytäntöönpanopäätös edellyttää 

maanjäristysluokitelluilta laitososilta vaadittujen ominaisuuksien määrittämistä. Mikäli 

voidaan perustellusti osoittaa, että laitteelta ei edellytetä maanjäristyksen aikana tai sen 

jälkeen jotakin ominaisuutta, esimerkiksi täyttä toimintakykyä, voidaan vaatimukset rajata 

vain niihin ominaisuuksiin, joita laitteelta edellytetään. Tämän perusteella Loviisan 

voimalaitoksen S1-kohteet jaetaan niiltä vaadittavien ominaisuuksien perusteella neljään, 

taulukossa 4 esitettyyn ryhmään. Taulukossa on myös esitetty laitoksen tietokannassa 

alustavasti käytettävät lyhenteet. Lyhenteitä käyttämällä samaan tietokenttään voidaan 

syöttää sekä maanjäristysluokka että laitososalta vaadittu ominaisuus. 
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Taulukko 4. Loviisan maanjäristysluokan S1 vaatimusryhmät, ryhmien kuvaukset ja 

esimerkkikohteet. 

Vaatimusryhmä 
Tietokanta-

lyhenne 
Vaatimuskuvaus Esimerkkikohteet 

Etäkäyttöinen 

toiminta 
S1-ETÄK 

Laitteen toiminta ja ohjaus 

ulkoista käyttövoimaa 

käyttäen, mittaustieto 

valvomoon 

Pumput, mittaukset, 

valvomo- ja 

ohjauspaneelit, 

sähkökeskukset ja 

automaatiokaapit 

Käsikäyttöinen 

toiminta 
S1-KÄSI 

Laitteen toiminta 

käsikäyttöisenä paikallisesti 

Toimenpiteitä 

edellyttävät venttiilit 

Passiivinen 

toiminta 
S1-PASS 

Laite toimii ilman ulkoista 

käyttövoimaa tai asettuu 

ulkoisen käyttövoiman 

menetyksestä haluttuun tilaan 

Varo- ja 

takaiskuventtiilit 

Tiiveys S1-TIIV 

Laitteen, putkisto-osuuden, 

läpiviennin tiiveys, ei 

vaatimusta käytettävyydelle 

eli laitteen perustila vastaa 

haluttua tilaa 

Putket, 

lämmönvaihtimet, 

halutussa tilassa 

olevat venttiilit, 

säiliöt, altaat, 

kaapelit 

 

Kaikkien S1-kohteiden on lähtökohtaisesti pysyttävä oikealla paikallaan, jotta ne täyttävät 

niille asetetut vaatimukset, kuten tiiveyden. Paikallaan pysymiselle ei käytetä erillistä 

vaatimusryhmää. 

6.2.1 Venttiilit 

S1-luokkaan kuuluvia sulku- ja säätöventtiilejä operoidaan ensisijaisesti käsin eli ne 

kuuluvat vaatimusryhmään "Käsikäyttöinen toiminta". Vaikka käsikäytön mahdollistava 

käsipyörä löytyy pääsääntöisesti kaikista venttiileistä, asia varmistetaan laitteita 
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kartoitettaessa. Venttiilien moottoreilta ei vaadita S1-luokan maanjäristyskestävyyttä, vaan 

ne asetetaan pääsääntöisesti S2A-luokkaan laiteuusintojen yhteydessä. Koska ulkoista 

käyttövoimaa ei hyödynnetä, venttiilien toimintaan liittyvä sähkönsyöttö ja automaatio 

kaapeleineen asetetaan oletusarvoisesti luokkaan S2B. 

Hallitussa tilassa operoitavat venttiilit sijoitetaan tarvittaessa vaatimusryhmään 

"Etäkäyttöinen toiminta" mikäli käsin operointi todetaan maanjäristystilanteessa haastavaksi 

esimerkiksi luokse päästävyyden tai operointiin vaadittavien henkilöresurssien määrän 

vuoksi. Venttiilin etäkäyttö edellyttää sähkönsyötön sekä ohjausautomaation keskusten ja 

kaappien, valvomo-ohjausten sekä tarvittavien sähkönsyöttö- ja automaatiokaapelien 

asettamista S1-luokkaan. 

Ilman ulkoista käyttövoimaa toimivien venttiilien, kuten varo- ja takaiskuventtiilien, tulee 

säilyttää toimintakuntonsa maanjäristyksessä, mikäli niiden toimintaa edellytetään 

turvallisuustoiminnon onnistumiselle. Venttiilit eivät saa avautua virheellisesti tai jumiutua 

asentoon, joka vaarantaa turvallisuustoiminnon toteutumisen. Tällaiset venttiilit kuuluvat 

vaatimusryhmään "Passiivinen toiminta". Samaan vaatimusryhmään kuuluvat myös ns. fail-

safe-venttiilit, jotka ulkoisen käyttövoiman menettäessään asettuvat toivottuun tilaan. 

S1-putkisto-osuus rajautuu ensisijaisesti ensimmäiseen rajoittavaan venttiiliin. Mikäli 

rajoittava venttiili on perustilassaan kiinni eikä sitä tarvitse operoida turvallisen alas-ajon 

toteuttamiseen, maanjäristystilanteen kestävyysvaatimus käsittää pelkästään venttiilin 

tiiveyden. Samoin perustein pelkkää tiiveyttä vaaditaan niiltä S1-virtausreitillä sijaitsevilta 

venttiileiltä, jotka ovat perustilassaan auki. Nämä venttiilit kuuluvat vaatimusryhmään 

"Tiiveys". 

6.2.2 Pumput ja puhaltimet 

Pumput ja puhaltimet, joiden toiminta on edellytyksenä turvallisuustoiminnon toteutumisen 

kannalta, kuuluvat vaatimusryhmään "Etäkäyttöinen toiminta". Tällä perusteella S1-

luokkaan asetetaan kaikki niiden toiminnan kannalta välttämätön laitteisto, kuten moottori 

ohjauksineen, paine- ja lämpötilamittaukset sekä voitelujärjestelmät. Sähkönsyöttö asetetaan 

S1-luokkaan laitteelta kytkinlaitoksen sähkökeskukselle asti. 



68 

S1-virtausreitillä sijaitsevilta pumpuilta, joilta ei vaadita toimintakykyä 

maanjäristystilanteessa, käsitellään vastaavalla tavalla kuin S1-putkia eli ne kuuluvat 

vaatimusryhmään "Tiiveys". 

6.2.3 Putkistot, säiliöt ja altaat 

S1-laitteiden toimintaan liittyvien putkistojen ja säiliöiden tulee säilyä tiiviinä 

maanjäristystilanteessa. Paineenalaisiin säiliöihin liitetyt, säiliön tiiveyteen vaikuttavat 

putkistot asetetaan S1-luokkaan ensimmäiseen venttiiliin saakka. Paineettomien säiliöiden, 

kuten laitoksen lisäveden varastosäiliöiden, osalta S1-luokkaan asetetaan kaikki 

vaurioituessaan säiliön pinnankorkeuteen vaikuttavat putkistot ja venttiilit.  

Altaiden osalta vaaditaan alustavasti pelkkää tiiveyttä maanjäristystilanteessa eli altaat ja 

altaiden pinnankorkeuteen vaurioituessaan vaikuttavat laitteet ja rakenteet kuuluvat 

vaatimusryhmään "Tiiveys". 

6.2.4 Sähkönsyöttö 

Sähkönsyötön osalta S1-luokka käsittää "Etäkäyttöinen toiminta"-vaatimusryhmän 

laitteiden syöttökaapeloinnit ja niitä syöttävät kytkinlaitoksen sähkökeskukset sekä 

mahdolliset alajakokeskukset ja akustot. S1-luokkaan asetetaan sähkökeskusten rakenteet ja 

virtakiskot, lähtöyksiköistä ne jotka syöttävät S1-luokan laitteita. Keskuksen muut 

lähtöyksiköt kuuluvat ensisijaisesti luokkaan S2A. Keskukset ja akustot kuuluvat 

vaatimusryhmään "Etäkäyttöinen toiminta", kaapelit ryhmään "Tiiveys". 

Tässä työssä esitetty sähkölaitteiden maanjäristysluokitus käsittää ainoastaan 

sähkönsyöttöön liittyvät laitososat eli pää- ja alajakokeskukset sekä kaapeloinnin keskuksilta 

kentällä sijaitseville S1-laitososille. Sähkölähteiden, kuten varavoima- ja 

hätädieselgeneraattorien ja niihin liittyvien apu- ja tukijärjestelmien maanjäristysluokitus 

käsitellään erillisselvityksinä käynnissä olevaan viranomaiskeskusteluun liittyen. 
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6.2.5 Automaatio ja valvomo-ohjaukset 

Automaation osalta S1-luokkaan kuuluvat "Etäkäyttöinen toiminta"-vaatimusryhmän 

laitteita ohjaavat tai prosessoivat kaapit, paikallisohjaus- ja valvomopaneelit sekä toiminnan 

edellyttämät kaapeloinnit. 

Valvomon S1-mittausnäytöt ja -ohjaukset sijaitsevat pääasiassa ELSA-

automaatiouudistuksen yhteydessä asennettavassa S1-luokitellussa takaturvapaneelissa. 

Muissa kuin takaturvapaneeleissa sijaitsevat painikkeet ovat luokkaa S1, itse paneelirakenne 

ja muut painikkeet luokkaa S2A.  

Ohjauskaapeista asetetaan S1-luokkaan keskusten rakenteet ja S1-laitteiden ohjaukseen 

liittyvät laitteet. Muut keskuksen sisälle sijoitetut laitteet ovat lähtökohtaisesti luokkaa S2A. 

Keskukset ja ohjauspaneelit kuuluvat vaatimusryhmään "Etäkäyttöinen toiminta", kaapelit 

ryhmään "Tiiveys". S1-automaatiokaapeleita pyritään tarkastelemaan kentällä laitteelta tai 

mittaukselta keskukselle kaapelikohtaisesti, keskusten ja ohjauspaneelien välillä osana 

kokonaisuutta. 

6.3 Alustavan S1-laajuuden määritys 

Loviisan alustava S1-laajuus on määritetty ensisijaisesti tarkastelemalla turvallisen alasajon 

tehtäväkategorioiden turvallisuustoimintoja. Tehtäväkategoriat käsittävät kirjoitushetkellä 

automaatio- ja ohjelähtöisestä lähestymistavasta johtuen ainoastaan aktiivisia 

komponentteja, joiden toimintakyky on edellytyksenä strategian mukaisten 

turvallisuustoimintojen toteutumiselle.  

Passiivisten ja muiden turvallisuustoimintojen toteutumiseen vaadittavien kohteiden 

määritys on toteutettu ensisijaisesti tarkastelemalla laitoksen prosessikaavioita. 

Prosessikaavioon on merkitty kaikki mekaaniset laitteet: venttiilit, pumput, puhaltimet, 

säiliöt, altaat ja läpiviennit. Tämän lisäksi kaavio sisältää yksinkertaistetun version 

putkistosta sekä putkistoon ja mekaanisiin laitteisiin liitetyt mittaukset. Kaavioissa aktiiviset 

komponentit nähdään osana prosessia, jonka perusteella voidaan määrittää S1-laajuuteen 

kuuluva virtausreitti ja virtausreitin tiiveyteen vaikuttavat aktiiviset ja passiiviset 

komponentit. 



70 

Loviisan voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnan edellyttämiä laitetietoja 

ylläpidetään LOMAX-laitostietokannassa (Loviisa Maximo). Tietokanta sisältää 

käyttöpaikkakohtaiset tiedot laitteen sijainnista, kunnosta, käyttö- ja 

kunnossapitoparametreista sekä turvallisuusluokituksesta. Prosessikaaviosta tunnistettujen 

laitteiden ja rakenteiden täydelliset käyttöpaikkatunnukset selvitetään tietokannan avulla. 

S1-laajuuteen valittujen laitososien tiedot tarkistetaan kenttäkartoituksen yhteydessä. 

Etäkäyttöisten laitteiden osalta selvitetään sähkönsyötön ja automaation S1-laajuus luvuissa 

6.2.4 ja 6.2.5 kuvatussa laajuudessa. LOMAX-tietokanta sisältää vain rajoitetun määrän 

tietoa sähkönsyötön ja automaation kaapeleiden hyllykohtaisista reiteistä, joten kaapeleiden 

tarkat tunnus- ja reittitiedot on usein selvitettävä sähkö- ja automaatiosuunnittelun arkiston 

asennus- ja suunnitteludokumenteista. Reittitiedot eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa 

kaapelien sijainnista ja kulusta laitoksen tiloissa, joten osa kaapelireiteistä joudutaan 

selvittämään käsin. Selvitys voi tapahtua seuraamalla kaapelin kulkua laitoksen 

huonetiloissa käsi kaapelissa kiinni tai tutkaamalla, jossa kaapelin kulkua voidaan seurata 

kaapeliin syötetyn signaalin avulla.  

S1-kohteiden jako vaatimusryhmiin perustuu erityisesti mekaanisten laitteiden osalta 

perustilan ja laitteelta halutun tilan suhteeseen. Loviisan voimalaitoksella laitteiden 

perustilat on määritetty LOMAX-tietokannassa ylläpidettävissä perustilaohjeissa. Ohje 

sisältää laitekohtaisen perustilavaatimuksen, joka oletetaan laitteen tilaksi ennen 

maanjäristystilannetta. Laitteelta haluttu tila perustuu turvallisuustoiminnon edellyttämiin 

vaatimuksiin. Alustavat halutut tilat määritetään prosessikaavion virtausreitin sekä laitoksen 

käyttöorganisaation toimenpide- ja käyttöohjeiden perusteella. Perustilaa ja haluttua tilaa 

vertaamalla voidaan määrittää laitteen alustava S1-vaatimusryhmä. 

6.3.1 Dokumentointi 

S1-kohteisiin liittyvät luokitustiedot dokumentoidaan käyttöpaikkalistoihin, prosessi- eli PI-

kaavioihin ja layout-kuviin. Tarvittaessa otetaan luokitusta ja sen arviointia tukevia 

valokuvia. Kirjoitushetkellä dokumentointitavoista ainoastaan käyttöpaikkakohtainen lista 

perustuu viranomaisvaatimukseen, PI-kaavioihin ja layout-kuviin perustuvat esitykset 

tehdään pääasiassa seismisen laitoskierroksen suunnittelua ja toteutusta varten. PI-

kaavioiden käyttö on ollut oleellinen työkalu luokiteltavien laitososien tunnistuksessa ja 



71 

niiden käyttö maanjäristysluokitusten esittämiseen on suositeltavaa jatkossakin, sillä se 

vastaa turvallisuusluokitusten esittämisessä käytössä olevaa tapaa. 

Loviisan voimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien toimintaan liittyvät putkistot on jaettu 

osuuksiin käytön ja kunnossapidon toimenpiteiden kohdentamiseksi. Osuudet on määritetty 

pääasiassa kahden tai useamman venttiilin tai muun virtauksen epäjatkuvuuskohdan välille. 

Laitostietokannassa osuuksia käsitellään käyttöpaikkoina ja niille on annettu yksilölliset, 

järjestelmätunnuksiin perustuvat käyttöpaikkatunnukset. 

Maanjäristysluokkaan S1 alustavasti asetettavista käyttöpaikoista luodaan lista, johon 

kootaan käyttöpaikkaan liittyvät luokitustiedot. Luokitustietoja ovat käyttöpaikan 

 Kuvaus 

 Sijainti huonetilan tarkkuudella 

 Laitelaji 

 Perustilat 

 Alasajostrategiassa vaaditut tilat 

 S1-vaatimusryhmä 

S1-laajuus merkitään laitoksen prosessikaavioihin värjäämällä luokiteltu osuus 

virtausreitistä sekä virtausreitin toimintaan ja tiiveyteen vaikuttavat venttiilit ja säiliöt 

selkeästi erottuvalla värillä. Alustavasti väriksi on valittu keltainen. 

S1-käyttöpaikkojen sijainnit määritetään laitoksen tietokannassa huonetilan tarkkuudella. 

Kaapelien hyllykohtaisia reittitietoja ei ole välttämättä merkitty lainkaan. Putkisto-

osuuksien osalta tiedot on saatavissa suunnitteluaineistosta. Laitoskierrosten suunnittelussa 

ja toteutuksessa on ennakoitu tarvittavan sijaintitietoja huonetilatasoa tarkemmin. Tästä 

syystä S1-laitteet, -rakenteet, -kaapelit ja -putkistot piirretään alustavasti laitoksen layout-

piirroksiin pohjaaviin karttoihin. Layout-kuvissa laitoksen huonetilat on esitetty 

yksinkertaistettuna karttana. S1-laitteet ja -rakenteet merkitään käyttöpaikkatunnuksineen 

karttoihin pisteinä, kaapelien ja putkistojen reitit piirretään eri värein. Kuvissa hyödynnetään 

piirto-ohjelman tasoja, jotta rakennuksen eri kerroksissa kulkevia reittejä voidaan seurata 

tehokkaammin. 

S1-kohteista otettavat valokuvat pyritään kokoamaan huonetilakohtaisesti, jotta kuvia 

voidaan käyttää jatkossa myös muissa laitoksen projekteissa. 
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7 S2A- JA S2B-LUOKITUS LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA 

Luvussa 5 esitellyn täytäntöönpanopäätöksen perusteella Loviisan voimalaitoksen 

maanjäristysluokituksen tulee kattaa S1-luokiteltujen laitososien lisäksi myös ne laitteet ja 

rakenteet, jotka maanjäristystilanteessa vaurioituessaan voivat uhata S1-laitososien 

toimintakykyä. Ohjeen YVL B.2 mukaisesti tällaiset laitososat tulee asettaa 

maanjäristysluokkaan S2A. 

Loviisan voimalaitoksen maanjäristysluokituksen alustavissa suunnitelmissa S2A-luokka 

oli tarkoitus määrittää yhtäaikaisesti S1-luokan kanssa. Menetelmää varten selvitettiin 

Loviisaan soveltuvia tapoja ja kriteereitä S2A-kohteiden määrittämiseksi. Menetelmää 

kokeiltiin varahätäsyöttövesipumppaamolla sekä pilottikohteiksi valittujen 

booriliuospumppujen määrityksessä. Tämän perusteella menetelmää kehitettiin edelleen. 

S2A-laajuuden määrityksen todettiin edellyttävän huomattavia ajallisia resursseja ja 

vaativan tarkkaa järjestelmien ominaisuuksien kartoitusta, mikäli kaikki S1-kohteisiin 

liittyvät S2A-kohteet haluttiin tunnistaa yhdellä kertaa. Täytäntöönpanopäätös edellyttää S1-

laitteita uhkaavien kohteiden kartoittamista laitoskierroksen yhteydessä mahdollisten 

jatkoanalyysi-, muutos- ja korjauskohteiden tunnistamiseksi. Tähän suhteutettuna etukäteen 

määritetyn S2A-laitelaajuuden hyödyt olisivat rajautuneet pääasiassa muutostyöprosessille 

valmiiksi määritettyyn maanjäristysluokkaan. Laitosmuutoksissa muutetaan usein laitososan 

sijaintia tai toimintalogiikkaa, jolloin luokitus tulee lähtökohtaisesti tehdä kuitenkin 

uudelleen. Lisäksi suurin osa laitoksen laitteista ja rakenteista tulee pysymään jäljellä olevan 

käyttöiän ajan muuttumattomina ja niihin kohdistetaan pelkkiä kunnossapitotoimenpiteitä. 

Näistä syistä S2A-luokan pääasiallinen määritys siirrettiin osaksi laitosmuutosten ja 

laiteuusintojen suunnitteluprosessia. 

Loviisan voimalaitoksella S2A-luokkaan kuuluvien laitteiden ja rakenteiden osittainen 

määritys toteutetaan osana seismisiä laitoskierroksia. Laitoskierroksilla merkittäviksi 

uhkiksi arvioidut laitteet ja rakenteet muodostavat alustavan S2A-luokan. Mikäli jonkin 

kohteista arvioidaan muodostavan vahingoittuessaan merkittävän riskin S1-kohteelle, 

selvitetään mahdollisuudet toteuttaa välittömiä muutoksia. Muutoin S2A-luokkaan kuuluvat 

kohteet määräytyvät ensisijaisesti laitosmuutosten ja laiteuusintojen yhteydessä. 



73 

S1-laitteita, -putkia ja -kaapeleita sisältävät huonetilat luokitellaan S1-huonetiloiksi. Kun 

näihin huonetiloihin ja niissä sijaitseviin laitteisiin kohdistuu laitosmuutoksia tai 

laiteuusintoja, määritetään uusien tai uusittavien laitteiden ja rakenteiden maanjäristys-

luokka. Määritys tehdään alustavasti käyttäen luvussa 7.1 esitettyjä perusteita ja 

luokitusmenetelmää. Luokitusperusteet ovat alustavia ja ne arvioidaan laitoskierrosten 

yhteydessä. 

Kuva 15 on esimerkki Loviisan voimalaitoksen S1-huonetilasta. Kuvassa keltaisella 

ympyröity venttiili on asetettu S1-luokkaan. Venttiiliin liittyvä putkistoreitti on kuvattu 

sinisellä, sähkönsyötön ja automaation kaapelireitit punaisella. Kuvasta nähdään S2A-

määrityksen haasteellisuus tiloissa, joissa S1-kohteiden lähiympäristössä on paljon muita 

laitteita ja rakenteita. 

 

Kuva 15. S1-kohde Loviisan voimalaitoksella. Venttiili merkitty keltaisella, venttiiliin liittyvä 

putkisto sinisellä ja kaapelointi punaisella. 
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7.1 S2A-luokan perusteet 

Loviisan voimalaitokselle luodut alustavat S2A-perusteet perustuvat SQUG-järjestön 

luomaan GIP-ohjeiston versioon 3A sekä Yhdysvaltain energiavirasto DOE:n viralliseen 

SEP (Standard Evaluation Procedure)-ohjeistoon. Ohjeistot ovat julkisesti saatavilla. Ne 

eivät sisällä S2A-perusteissa suoraan hyödynnettäviä, tarkkoja metri- tai lukumääräisiä 

kriteereitä, vaan pääpaino on keskeisten vuorovaikutusilmiöiden esittelyssä. 

Mahdollisia vauriolähteitä tarkastellessa tulee vuorovaikutusilmiöiden mahdolliset 

vaikutukset suhteuttaa S1-kohteen eli vuorovaikutuskohteen kokoon ja ominaisuuksiin. 

Yhdysvaltalaisissa ohjeistoissa käytetään usein "uskottavan uhkan" käsitettä. Jotta uhka olisi 

uskottava, tulee vauriolähteen pystyä tuottamaan selkeitä, toimintaa tai tiiveyttä uhkaavia 

vaurioita S1-kohteelle. Ohjeistojen laatijat haluavat painottaa, ettei laitteiden, rakenteiden ja 

kannakointien pidä olettaa automaattisesti hajoavan tai putoavan maanjäristystilanteessa, 

vaikka niitä ei olisi suunniteltu kestämään seismisiä kuormia. Vaurioarvion tekeminen ei 

yleensä edellytä yksityiskohtaisia kestävyysanalyysejä, sillä suurin osa mahdollisista 

vaurioista voidaan arvioida silmämääräisesti luokituskokemukseen ja ohjeistoissa 

esiteltyihin esimerkkitapauksiin perustuen. 

Luokitusohjeistojen käyttöön suositellaan paitsi ohjekohtaista koulutusta, myös vähintään 

viiden vuoden kokemusta ydinvoimalaitosten laitteiden ja rakenteiden 

maanjäristysluokituksista, seismisistä vuorovaikutuksista ja maanjäristyskestävyyksien 

arvioinnista. Julkisissa ohjeistoissa aihe on esitetty koulutuksen saaneille riittävässä 

laajuudessa. Koulutukseen liittyy suuri määrä pääasiassa EPRI:n julkaisemaa osin 

maksullista materiaalia, jonka omaksuminen on oleellinen osa ohjeistojen suoraa käyttöä. 

Koulutettua osaamista ei kirjoitushetkellä ole Fortumin palveluksessa. Tästä syystä 

ohjeistojen seismisiä vuorovaikutuksia käsittelevien lukujen pohjalta on pyritty luomaan 

S2A-luokalle riittävän konservatiiviset perusteet, joita käyttämällä luokkaan kuuluvat 

kohteet voidaan alustavasti tunnistaa laiteuusintojen ja laitosmuutosten suunnitteluvaiheessa 

ilman yrityksen ulkopuolista konsultaatiota. Seismisten laitoskierrosten yhteydessä 

perusteista ja alustavasta menetelmästä pyydetään mahdollisten ulkopuolisten 

asiantuntijoiden arvio. 
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S2A-kohteille asetettavat maanjäristystilanteen kestävyysvaatimukset käsittävät paikallaan 

pysymisen, eheyden ja tiiveyden. S2A-kohteelta ei edellytetä aktiivista toimintakykyä. 

Vaadittavat ominaisuudet todetaan S2A-määrityksen yhteydessä ja ne dokumentoidaan 

esimerkiksi taulukossa 4 esitettyjen S1-vaatimusryhmien lyhenteiden kaltaisilla 

käytännöillä. 

7.1.1 Seismiset vuorovaikutusilmiöt 

S2A-määrityksessä käytetään lähiympäristön määritelmää. Yhdysvaltalaisissa ohjeistoissa 

on käytetty tilan koon mukaan jopa 10 metrin etäisyyttä, mutta tällaisen lähtökohdan käyttö 

Loviisassa ei katsota olevan perusteltua vaihtelevien tilakokojen sekä yhdysvaltalaisista 

laitoksista poikkeavan rakenteen vuoksi. Lähiympäristö perustuu huonetilassa tehtyyn 

arvioon eli mitään asetettua metrimääräistä etäisyyttä ei käytetä. Lähiympäristöstä 

tarkastellaan niitä laitteita ja rakenteita, jotka voivat: 

 pudota, kaatua, romahtaa, hajota tai vääntyä S1-kohteen päälle tai muulla tavoin 

vaurioittaa S1-kohdetta tai estää sen toiminnan 

 aiheuttaa vesi- tai höyrysuihkun, huonetilan tulvittumisen tai palavan aineen 

vapautumisen, jonka seurauksena S1-kohde vaurioituu tai sen toiminta estyy 

Kuvassa 16 on esitetty esimerkki seismisestä vuorovaikutuksesta. Kuvassa vauriolähteeksi 

merkitty putki on kannakoitu katosta ja voi maanjäristystilanteessa heilahtaa päin kohteeksi 

merkittyä sähkökeskusta. Vauriolähteen vaikutusalue ulottuu myös suoraan alaspäin, sillä 

kannakoinnin pettäessä putki voi pudota ja siten uhata sen alapuolella olevia kohteita. 
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Kuva 16. Esimerkki seismisestä vuorovaikutuksesta. (alkup. kuva DOE 1997, s. 172) 

Seuraavissa osioissa on esitetty alustavia S2A-perusteita seismisiin vuorovaikutusilmiöihin 

liittyen. Perusteet on esitetty erikseen S1-laitteille, -putkille ja kaapeleille. 

7.1.1.1 Lähikontakti 

Maanjäristystilanteessa laitososat liikkuvat eri tavoin ja voivat osua lähietäisyydellä 

toisiinsa. Lähietäisyydellä tarkoitetaan alle 15 cm etäisyyttä. GIP-ohjeiston (SQUG 2001c, 

s. 3) mukaan saman kokoluokan laitososien väliset osumat eivät yleensä aiheuta vaurioita. 

Selkeästi suurempi putki tai laite voi kuitenkin vaurioittaa pienempää putkea tai laitetta. 

Loviisan voimalaitoksella S1-laitteen lähietäisyydeltä asetetaan S2A-luokkaan ne laitososat, 

jotka voivat kokonsa perusteella vaurioituessaan uhata S1-laitetta tai estää S1-laitteen osan, 

kuten pumpun akselin tai venttilin karan vapaan liikkumisen. S1-putken lähietäisyydellä 

sijaitsevat, kokoluokaltaan suuremmat putket asetetaan luokkaan S2A. 

7.1.1.2 Putoaminen, kaatuminen, romahdus, vääntyminen 

S1-laitteen yläpuolella tai sivuilla sijaitsevat laitososat voivat pudota, romahtaa tai kaatua 

maanjäristystilanteessa. Näitä voivat olla esimerkiksi mekaaniset ja sähköiset laitteet, putket, 

putki- ja kaapelihyllyt, ilmastointikanavat, huoltotasot, seinä- ja kattorakenteet sekä 

käyttöön, kunnossapitoon ja palontorjuntaan liittyvät järjestelmät. Kaapelihyllyt ja laitteisiin 
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kiinnitetyt pienihalkaisijaiset putket voivat vääntyessään joutua S1-laitteen toimintaa 

haittaavalle alueelle, kuten pumpun tai venttiilin pyörivien osien päälle. 

S1-laitteen yläpuolella sijaitsevat putket, jotka voivat pudotessaan vaurioittaa S1-laitetta tai 

estää sen toiminnan, asetetaan luokkaan S2A. Perusteella ei ole kokoperusteista raja-arvoa 

vaan putken koko suhteutetaan laitteen kokoon. Laitteessa kiinni olevia putkia, esimerkiksi 

S1-venttiilin jälkeistä putkiosuutta arvioidaan osuuden liikkeestä aiheutuvan 

vauriomahdollisuuden kannalta. Tarpeen mukaan putki asetetaan S2A-luokkaan esimerkiksi 

seuraavaan kannakointipisteeseen asti. Mikäli putkistokannakoinnin voidaan arvioida 

rajoittavan liikettä siten, ettei S1-luokittelematon putkisto-osuus voi vääntyessään 

vahingoittaa S1-kohdetta, osuus voidaan asettaa luokkaan S2B. 

S1-putken yläpuolella sijaitsevat. halkaisijaltaan yhtäläiset tai suuremmat putket asetetaan 

luokkaan S2A. Esimerkiksi halkaisijaltaan 100 mm olevan S1-putken yläpuolelta S2A-

luokkaan asetetaan putket, joiden halkaisija on vähintään 100 mm.  

S1-kaapelin yläpuolelta S2A-luokkaan asetetaan halkaisijaltaan yli 50 mm olevat putket. 

Kokorajoitus perustuu S1-huonetiloissa sijaitsevien kaapelihyllyjen arvioituun 

kestävyyteen. 

Mikäli samansuuntaisia ja -kokoisia putkia sijaitsee S1-laitteen, -putken tai -kaapelin 

yläpuolella tai vieressä useampia ja lähimmän putken voidaan olettaa estävän muiden 

putkien aiheuttamat vauriot, asetetaan pelkästään lähin putki S2A-luokkaan. Vastaavasti 

tulee huomioida S1-kohteen ja mahdollisen vauriolähteen välissä sijaitsevat palkit ja muut 

vaikutuksia rajoittavat rakenteet. 

7.1.1.3 Vesi- ja höyrysuihkut, tulvatilanteet ja tulipalot 

Korkeapaineisten linjojen vaurioituminen tai liittimen irtoaminen voi aiheuttaa vesi- tai 

höyrysuihkun ja putken voimakkaan heilahtamisen. Suihku voi vaurioittaa erityisesti 

suojaamattomia kaapeleita. Aiheesta on tehty Fortumin sisäistä tutkimusta ja suihkuvoimien 

vaikutus on kirjattu huomioitavaksi seikaksi voimalaitoksen suunnitteluohjeisiin. Ohjeissa 

on annettu metrimääräisiä suojaetäisyyksiä halkaisijaltaan 15–65 mm olevien putkien 
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katkoille. Suurempien putkien tapauksessa edellytetään erillistarkastelua. (Loviisan 

voimalaitos 2015, s. 6)  

S1-kohteiden lähiympäristöstä S2A-luokkaan asetetaan ne putket, jotka voivat aiheuttaa S1-

laitetta, -putkea tai -kaapelia vaurioittavan höyry- tai vesisuihkun. Tällaisia putkia on 

pääasiassa höyrystintilassa, syöttövesitasolla ja primääripiirin mittausputkia sisältävissä 

tiloissa. 

Putki- tai säiliövaurio tai palontorjuntajärjestelmän häiriöavautuminen voi kastella S1-

sähkölaitteita tai tulvittaa tilan. Mahdolliset kastumis- ja tulvituslähteet tulee huomioida S1-

huonetiloissa myös S1-kohteen lähiympäristön ulkopuolelta. Nämä mahdolliset 

vauriolähteet asetetaan luokkaan S2A. 

Tulipaloriski huomioidaan palavia aineita sisältävien järjestelmien osalta. Näitä ovat 

esimerkiksi poltto- ja voiteluaineiden siirtoon käytettävät putket ja säiliöt S1-huonetiloissa. 

Nämä kohteet asetetaan luokkaan S2A. Muiden laitteiden ei oleteta syttyvän 

maanjäristystilanteessa itsestään tuleen. Redundanttisten järjestelmien laitteet on sijoitettu 

paloerotettuihin huonetiloihin ja tulipaloa voidaan siten käsitellä yksittäisvikana. 

7.2 S2A-luokitusmenetelmä 

Edellä esitetyt S2A-luokan määrityksessä käytettävät alustavat perusteet on esitetty 

vuokaaviona kuvassa 17. Kaaviossa keltaiset laatikot ovat S2A-perusteista muodostettuja 

kriteereitä, joihin luokituksen kohteena olevan uuden tai uusittavan kohteen ominaisuuksia 

tai sijaintia verrataan. Kriteerin täyttymisen perusteella siirrytään nuolen mukaisesti 

seuraavaan kohtaan. Mikäli vastaus kriteeriin on kyllä, siirrytään keltaisen laatikon pohjasta 

lähtevää nuolta pitkin. Mikäli vastaus on ei, siirrytään laatikon kyljestä lähtevää nuolta 

pitkin. 

Vuokaaviota voidaan hyödyntää laitosmuutosten ja laiteuusintojen suunnitteluvaiheessa 

määritettäessä uuden tai uusittavan kohteen maanjäristysluokkaa. Määritystä varten 

jalkaudutaan S1-huonetilaan ja tarkastellaan vuokaaviota apuna käyttäen huonetilaa ja sinne 

sijoitettuja laitteita ja rakenteita. Vuokaavion avulla voidaan tehdä perusteltu arvio 
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huonetilassa oleviin S1-kohteisiin mahdollisesti muodostuvista uhkista ja sen perusteella 

määrittää, kuuluuko uusi tai uusittava kohde maanjäristysluokkaan S2A vai S2B. 

 

Kuva 17. Alustavat S2A-perusteet vuokaaviomuodossa. 
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7.3 Alustavat S2A-kohteet 

Vaikka S2A-kohteet tunnistetaan pääasiassa tulevien laitoskierrosten ja laitosmuutosten 

yhteydessä, on ennakkoon tunnistettu joitakin kohteita, jotka muodostavat vahingoittuessaan 

riskin S1-kohteille. 

Laitoksen turvallisuuden kannalta keskeiset reaktori, primääripiiri ja höyrystimet sijaitsevat 

suojarakennuksessa, joka on sylinterin muotoinen, terässuojakuorella vuorattu 

betonirakennus. Suojarakennus on suunniteltu pidättämään onnettomuustilanteessa 

vapautuvia radioaktiivisia aineita ja tiiveyden edistämiseksi prosessiputkien sekä 

sähkönsyöttö- ja automaatiokaapelien kulku rakennukseen tapahtuu tiiviiden ja paloa 

eristävien läpivientien kautta. Prosessiputket on varustettu eristysventtiileillä 

radioaktiivisten aineiden pidättämiseksi suojarakennuksessa. Suojarakennuksen 

eristämiseen vaadittaville toiminnoille ei lähtökohtaisesti aseteta maanjäristyskestävyyttä 

koskevia vaatimuksia, sillä suojarakennuksen sisällä olevat merkittäviä määriä 

radioaktiivisuutta sisältävät kohteet, kuten primääripiiri ja käytetyn polttoaineen altaat 

asetetaan S1-luokkaan. S1-luokkaan kuuluvina niiden edellytetään kestävän 

suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamat kuormitukset ja pysyvän tiiviinä. 

Vaikka suojarakennuksen tiiveydeltä ja eristystoiminnolta ei edellytetä 

maanjäristyskestävyyttä, suojarakennuksen terässuojakuori ja S1-prosessiputkien 

ja -kaapelien käyttämät läpiviennit voivat vaurioituessaan tai liikkuessaan vaurioittaa S1-

kohteita. Tästä syystä suojarakennuksen terässuojakuori ja betonirakenteet sekä S1-

kaapeleihin ja -putkiin liittyvät suojarakennuksen läpiviennit asetetaan S2A-luokkaan. 

Käytetyn polttoaineen varasto- ja käsittelyaltaat sijaitsevat laitosyksiköiden 

suojarakennuksissa sekä käytetyn polttoaineen varastotiloissa. Altaiden tiiveyden menetys 

voi johtaa merkittävään radioaktiivisten aineiden leviämiseen. Tästä syystä altaiden 

yläpuolella sijaitsevia kohteita tarkastellaan mahdollisen putoamisriskin perusteella. Näitä 

kohteita ovat esimerkiksi suojarakennuksissa sijaitsevat polar-nosturit sekä käytetyn 

polttoaineen varaston nosturi. Koko nostureita ei alustavasti aseteta S2A-luokkaan, vaan 

vaatimukset koskevat nosturien ulko-osia ja putoamisuhan muodostavia nostoapuvälineitä. 
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7.4 Luokka S2B 

Laitososat, joille ei aseteta vaatimuksia maanjäristyskestävyydelle eivätkä siten kuulu 

luokkiin S1 tai S2A, kuuluvat maanjäristysluokkaan S2B. Suurin osa Loviisan 

voimalaitoksen laitososista kuuluu tähän luokkaan, sillä S1-luokiteltuja laitososia on vain 

rajatuilla alueilla ja vain turvallisuustoimintoihin liittyvissä järjestelmissä. Luokkaan 

kuuluvat laitteet määritetään alustavasti laitosmuutosten ja laiteuusintojen yhteydessä 

käyttäen edellä esitettyjä S2A-luokan perusteita. Mikäli laitososa ei täytä mitään S2A-

luokalle asetetuista perusteista, se asetetaan luokkaan S2B. 
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8 ESIMERKKILUOKITUS, BOORILIUOSPUMPUT 

Luvuissa 6 ja 7 esiteltyjen luokitusperusteiden ja menetelmien kehittämiseksi toteutettiin 

pilottiluonteinen luokitus rajatulla laajuudella. Pilottilaitteiksi valittiin kaksi korkeapaineista 

booriliuospumppua. Tässä luvussa kuvataan luokitustiedot, niiden selvittämiseen käytettyjä 

menetelmiä sekä esimerkkiluokituksen yhteydessä ja seurauksena tapahtunutta kehitystä 

luokitusperusteissa ja -menetelmissä. 

Korkeapaineiset booriliuospumput vastaavat maanjäristystilanteen turvallisessa alasajossa 

reaktorin alikriittisyyden varmistamisesta yhdessä säätösauvojen kanssa. Pumput imevät 

booriliuosta säiliöistä ja syöttävät sitä lisävesilinjoihin. Lisävesilinjoista liuos siirtyy 

primääripiirin puhdistusjärjestelmän putkistoon, jota pitkin se kulkeutuu reaktoriin. 

Reaktorissa boori estää ketjureaktion käynnistymisen absorboimalla neutroneita. Pumput 

ovat redundanttisia eli yhden toimintakuntoisen pumpun kapasiteetti riittää suunnitellun 

turvallisuustoiminnon toteutumiseen. 

8.1 Laitetiedot ja riippuvuudet muista järjestelmistä 

Booriliuospumput sijaitsevat reaktorin apurakennuksen kahdessa erillisessä huoneessa 

redundanssijaon mukaisesti. Huoneisiin on sijoitettu pumppujen lisäksi käyttöön, säätöön, 

näytteenottoon ja koestukseen liittyviä venttiilejä. Pumppujen toimintaan liittyviä venttiilejä 

operoidaan pääasiassa huoneiden ulkopuolelta jatkokaroihin liitetyillä toimilaitteilla ja 

käsipyörillä. 

Pumput ovat neuvostovalmisteisia mäntäpumppuja, jotka pystyvät pumppaamaan 

booriliuosta 130 baarin paineella, joka ylittää primääripiirin normaalin käyttöpaineen. 

Pumppuja käytetään sähkökäyttöisillä moottoreilla. Pumppuihin liittyviä riippuvuuksia on 

tunnistettu pumppujen männänvarren jäähdytykseen sekä huonetilojen ilmanvaihtoon 

liittyen. 

Pumppujen männänvarren jäähdytys toteutetaan normaalitilanteessa 

välijäähdytysjärjestelmän avulla, mutta vastaavalle pumpulle tehdyn kokeen perusteella 

pumppu toimii ilman jäähdytystä vähintään kuuden tunnin ajan. Kuudessa tunnissa yksi 

pumppu kykenee pumppaamaan booriliuosta primääripiiriin alikriittisyyden varmistukseen 
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vaadittavan määrän kaikissa primääripiirin lämpötiloissa. (Saarinen 2016) Pumppujen 

toiminnan ei edellä mainituista syistä katsota olevan maanjäristystilanteessa riippuvainen 

välijäähdytysjärjestelmän toiminnasta ja siten pumppujen jäähdytykseen liittyviä 

välijäähdytysjärjestelmän laitteita ei aseteta luokkaan S1. 

Booriliuospumppujen huonetiloja jäähdytetään erikoisjäähdytysjärjestelmää käyttäen. 

Huonetilojen ilmasta talteen otettu lämpö siirretään lämmönvaihtimien kautta laitoksen 

välijäähdytysjärjestelmään, josta lämpö siirtyy edelleen lopulliseen lämpönieluunsa eli 

mereen. Pumppuhuoneiden lämpötila pidetään järjestelyllä alle 40 °C, joka on 

booriliuospumppuja pyörittävien sähkömoottorien ympäristön lämpötilavaatimus. 

Pumppuhuoneiden lämpötilan noususta on tehty analyysejä, joiden perusteella Loviisa 1-

laitosyksikön turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin (LO1 TTKE 2016) on kirjattu: 

"-- pumppuhuoneen ilman lämpötilan nousu edellyttäisi yhtäaikaisesti pitkäaikaista 

sähkökatkosta ja huoneessa olevien pumppujen jatkuvaa toimintaa. Pumput säilyttävät 

toimintakuntonsa pitkän aikaa vaikka ilmajäähdytystä ei olisi."  

Tällä perusteella huoneiden jäähdytysjärjestelmää ei aseteta luokkaan S1. 

Booriliuospumpun suunniteltu toiminta edellyttää pumpun toimintakuntoisuuden lisäksi 

tiiveyttä ja eheyttä booriliuoksen virtausreitin muodostavilta putkistoilta, venttiileiltä ja 

säiliöiltä. Toimintaan edellytetään myös sähkönsyötön ja ohjausautomaation 

toimintakuntoa. Yhden redundanttisen booriliuospumpun toimintaan liittyvä virtausreitti on 

esitetty kuvan 18 yksinkertaistetussa prosessikaaviossa. Kaaviosta nähdään, kuinka S1-
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laajuus rajautuu virtausreitillä ensimmäiseen rajoittavaan venttiiliin. Laitoksella 

käytettävissä prosessikaavioissa virtausreitti kulkee kolmen järjestelmän alueella. 

 

Kuva 18. Korkeapaineisen booriliuospumpun toimintaan liittyvä S1-laajuus. 

8.2 Mekaaniset laitteet 

Pumppujen lisäksi turvallisuustoiminnon toteutuminen edellyttää tiiviitä ja tarvittaessa 

toimintakuntoisia käyttöön ja säätöön tarvittavia sulku- ja säätöventtiilejä, 

takaiskuventtiilejä sekä putkistoja. Pumppujen toimintaan liittyvät laitososat tunnistettiin 

alustavasti laitoksen boorinsyöttöjärjestelmän prosessikaaviosta. Kaaviosta muodostettiin 

virtausreitti säiliöiltä reaktoriin ja kartoitettiin reitin tiiveyteen vaikuttavat laitteet. 

Virtausreitti kattaa osia kolmesta eri järjestelmästä, joten toimintaan liittyviä laitteita ja 

rakenteita on huomattavan suuri määrä. Vaikka operointia edellytetään hyvin pieneltä 

määrältä laitteita, esimerkiksi erilaisia venttiilejä on yhteensä lähes sata kappaletta. Tähän 

sisältyvät moottoritoimiset venttiilit sekä käsisulku- ja takaiskuventtiilit. Lisäksi laajuuteen 

sisältyy kaksi booriliuossäiliötä. Venttiileiltä ja säiliöiltä edellytetään ensisijaisesti tiiveyttä. 
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Putkisto-osuuksien kulku laitoksen tiloissa määritettiin pääasiassa kenttätyönä. Pumpuilta 

lähtevät putket yhtyvät lisävesijärjestelmän putkistoon laitoksen kellaritiloissa. 

Lisävesijärjestelmän putkistoreitti kulkee suojarakennuksen seinän läpi höyrystintilaan, 

jossa se jakautuu primääripiirin kuuma- ja kylmähaaroihin osana primääripiirin 

puhdistusjärjestelmää. Eri huonetiloissa kulkevan reitin määrittämiseksi oli tutkittava 

alkuperäisiä putkistosuunnitelmia ja tulkittava putkistoreittiä PI-kaavioon merkittyjen 

laitteiden avulla. 

8.3 Sähkönsyöttö 

Booriliuospumppuja operoidaan taajuusmuuttajilla, joiden sähkönsyöttö on toteutettu 

dieselvarmennetuista sähkökeskuksista. Alustavan linjauksen mukaisesti 

booriliuospumppuihin liittyvästä sähkönsyötöstä S1-luokkaan asetetaan taajuusmuuttajat, 

pääjakokeskukset sekä kaapelointi pumppujen ja keskusten välillä. Sähkönsyötön laite- ja 

kaapelitiedot sekä sijainnit tunnistettiin alustavasti LOMAX-tietokannan avulla. Kaapelien 

tarkat reittitiedot selvitettiin seuraamalla kaapelin kulkua laitoksen tiloissa. 

Sähkönsyöttökaapelit ovat halkaisijaltaan suurikokoisia ja seuraaminen oli tästä syystä 

melko suoraviivaista. Haasteita tuottivat tilat, joissa kaapelihyllyihin on sijoitettu suuri 

määrä samankaltaisia kaapeleita. Tällöin reitin selvittämiseksi kaapelista pidettiin kädellä 

kiinni ja seurattiin kulkua kaapelitiloissa. 

8.4 Automaatio 

Pumppujen ohjaus tapahtuu ensisijaisesti valvomopaneelista. Alustava S1-laajuus käsittää 

pumppujen ohjaukseen vaadittavat yksittäisohjauskaapit ja valvomopaneelit sekä 

kaapeloinnin kaappien ja paneelien välillä. Automaatio voidaan tarvittaessa rajata pois S1-

laajuudesta, sillä ohjaus voidaan toteuttaa myös paikallisohjauksena taajuusmuuttajalta. 

Automaatiokaapelien reitit kulkevat kytkinlaitoksella sekä automaatio- ja valvomotiloissa. 

LOMAX-tietokannasta saatavat tiedot rajoittuivat ohjauskaappien ja valvomopaneelien 

tunnuksiin. Valvomotiloista kytkinlaitokselle kulkevien kaapelireittien selvittäminen 

edellytti kenttäkartoitusta, jossa yksittäisen kaapelin seuraaminen todettiin paikoin hyvin 

haastavaksi kaapelien suuren määrän vuoksi. 
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8.5 Esimerkkiluokituksen vaikutus menetelmiin ja käytäntöihin 

Booriliuospumppuihin liittyvä työ vaikutti merkittävästi luokitusperusteisiin 

ja -menetelmiin. Ennen esimerkkiluokitusta koko S1-luokkaan asetettava laitelaajuus 

koostui onnettomuudenhallinnan suunnittelussa muodostetun tehtäväkategorian laitteista. 

Tehtäväkategorioihin asetetaan laitteita, joilla toteutetaan turvallisuustoiminnot 

ensisijaisesti automaatiota hyödyntäen. Tästä syystä alkuperäinen S1-laitelaajuus käsitti 

pelkästään aktiivisia, etäkäytettäviä laitteita. Esimerkkiluokituksen aikaisessa vaiheessa 

tunnistettiin, että laitelaajuuteen asetettujen booriliuospumppujen toiminta edellyttää myös 

eheyttä ja tiiveyttä suurelta joukolta muita laitteita ja rakenteita. Vaikka näitä laitteita ei olisi 

tarpeen operoida maanjäristystilanteen turvallisessa alasajossa, on niiden säilyttävä 

vaaditussa tilassa maanjäristyksen aiheuttamista kuormituksista huolimatta. 

Sähkö- ja automaatiokaapelien reittien selvitys todettiin booriliuospumppujen osalta 

yksinkertaiseksi tiloissa, joissa kaapelit olivat luokse päästävissä ja niitä oli 

lukumäärällisesti vähän. Kaapelitiloissa ja paljon laitteita sisältävissä tiloissa tunnistus 

koettiin ongelmalliseksi ja selvitysten toteutettavuutta päätettiin arvioida koko 

laitelaajuuden osalta. Tähän liittyen kaapelireittejä selvitettiin myös syöttövesitasolla 

sijaitsevien venttiilien osalta. Kaapeleihin liittyvän työmäärä tunnistettiin huomattavan 

suureksi pääasiassa kaapelireittien dokumentoinnin tason ja kaapelihyllyjen sijainteihin 

liittyvien mahdollisten S2A-kohteiden huomattavan määrän vuoksi. Selvitysten perusteella 

S1-laajuudesta pyrittiin rajaamaan pois mahdollisimman paljon kaapelointeja siirtymällä 

ensisijaisesti käsikäyttöiseen venttiilien operointiin. Automaatiokaapeloinnin osalta 

päätettiin luopua yksittäisen kaapelin tarkasta seuraamisesta tiloissa, joissa hyllyille on 

sijoitettu huomattava määrä ulkonäöltään ja kooltaan samanlaisia kaapeleita. 

Luvuissa 7.1 ja 7.2 kuvattuja S2A-perusteita ja -menetelmää kehitettiin ja kokeiltiin 

booriliuospumppujen ja niihin liittyvien laitososien ympäristössä. Erityisesti 

vuokaaviomuotoinen menetelmä koki muutoksia työn edetessä. Alkuperäinen kaavio asetti 

S1-kohteen keskiöön ja mahdollisia seismisiä vuorovaikutuskohteita tarkasteltiin kohteen 

ympäriltä. Menetelmän todettiin toimivan suhteellisen hyvin tyypillisissä prosessitiloissa, 

joissa virtaus- ja kaapelireitit pääasiassa kulkevat. Suurimmat haasteet liittyivät 

menetelmällä tunnistettujen S2A-kohteiden tarkkaan identifiointiin. Venttiilit, pumput ja 
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muut laitteet on merkitty käyttöpaikkatunnuksilla, mutta putkissa järjestelmäkohtaisia 

merkintöjä on vain harvoin. Putkien ja erityisesti putkiosuuksien tunnistus edellytti päättelyä 

osuuteen liitettyjen venttiilien käyttöpaikkatunnusten perusteella. Haastavammissa tiloissa, 

kuten reaktoria ympäröivässä höyrystintilassa menetelmän käytettävyys laski hyvin 

alhaiselle tasolle. Näistä syistä kaaviota muutettiin siten, että se keskittyy uuden tai 

uusittavan kohteen ympäristön arviointiin. 
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9 LUOKITUSTIETOJEN KÄYTTÖ JA JATKOKEHITYS 

Maanjäristysluokitus on jatkossa huomioitava voimalaitoksella toteutettavissa muutoksissa 

ja laiteuusinnoissa. Tässä työssä esitelty alustava luokitus toimii lähtökohtana 

jatkotoimenpiteille, joilla huomioinnista tehdään osa voimalaitoksen yleistä 

suunnitteluprosessia. Lopullinen maanjäristysluokiteltujen laitososien laajuus määräytyy 

viranomaiskeskustelun sekä luokiteltuihin laitososiin kohdistuvien kestävyysarviointien 

tulosten perusteella. 

Keskeisin jatkotoimenpide on S1-luokitelluista käyttöpaikoista koostuvien laitoskohtaisten 

listojen viimeistely. Viimeistely edellyttää laitoksen turvallisuussuunnittelun sekä käyttö- ja 

ohjeisto-organisaation suorittamaa tarkistusta. Käyttöpaikkakohtaisen listan ohella tulee 

dokumentoida seismisten laitoskierrosten suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavat sijainti- 

ja reittitiedot. Kirjoitushetkellä nämä tiedot on kartoitettu booriliuospumppuihin sekä 

varahätäsyöttövesipumppaamoon liittyvien laitososien osalta. 

S1-luokitellut laitososat arvioidaan käyttäen luvussa 3.4 esitettyjä menetelmiä. Arviointi 

toteutetaan osana vuonna 2017 järjestettäviä seismisiä laitoskierroksia. Seisminen PRA on 

ollut käytössä Loviisassa jo pitkään ja sen käyttöä jatketaan. S1-laitososien kestävyyden 

arviointi valitussa SSE-maanjäristyksessä tulee todennäköisesti edellyttämään GIP- tai 

SMA-menetelmän käyttöä. 

Maanjäristysluokat merkitään alustavasti LOMAX-tietokantaan vaiheittain. Ensimmäisessä 

vaiheessa maanjäristysluokka syötetään tietokantaan S1-luokiteltujen käyttöpaikkojen 

osalta. Muille käyttöpaikoille merkitään, ettei maanjäristysluokitusta ole vielä määritetty. 

Käytäntö mahdollistaa maanjäristysluokan tunnistuksen ja mahdollisen määrityksen S2A- ja 

S2B-kohteiden osalta seismisten laitoskierrosten jälkeen muutostöiden ja laiteuusintojen 

yhteydessä. 

Luvussa 7 esitetyt S2A- ja S2B-luokan määritykseen käytettävät perusteet ja 

luokitusmenetelmä ovat alustava tapa huomioida edellä mainitut maanjäristysluokat 

laitosmuutosten ja laiteuusintojen suunnittelussa. Menetelmän tavoitteena on mahdollistaa 

luokitus ilman suunnittelun ulkopuolista konsultointia. Perusteet ja luokitusmenetelmä on 

luotu pääasiassa yhdysvaltalaisissa luokitusohjeistoissa esitettyjen periaatteiden avulla ja 
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ovat siten varsin konservatiiviset. Konservatiivisuus ei kuitenkaan takaa menetelmän 

luotettavuutta, joten perusteista ja menetelmästä pyydetään ulkopuolinen arvio seismisten 

laitoskierrosten yhteydessä. Seismisen vuorovaikutusten arvioinnissa keskeisessä osassa on 

arvioijan omakohtainen kokemusperäinen tieto ja tätä tietoa pyritään käyttämään hyödyksi 

kehitettäessä menetelmää ja perusteita edelleen. 

Jotta maanjäristysluokitus voidaan huomioida täytäntöönpanopäätöksen vaatimalla tavalla 

osana laitosmuutoksia ja laiteuusintoja, luokituksen selvitys ja luokituksen perusteella 

tehtävät toimenpiteet on kirjattava osaksi muutostyöohjeistoa. Ohjeiston tulee sisältää 

käytännöt suunnittelukohteen maanjäristysluokan tunnistamiseen ja luokan edellyttämien 

suunnittelu- ja selvitystoimenpiteiden käynnistämiseen. Nykyisessä muutostyöohjeistossa 

turvallisuusluokka tunnistetaan suunnittelulaajuuden arvioinnin yhteydessä, vastaava 

järjestely on alustavasti mahdollinen myös maanjäristysluokituksen tunnistuksessa. 

Säteilyturvakeskus edellyttää täytäntöönpanopäätöksessään Loviisan voimalaitoksen 

maanjäristysluokituksessa käytettävien perusteiden kirjaamista laitoksen lopulliseen 

turvallisuusselosteeseen eli FSAR:iin vuoden 2017 loppuun mennessä. Perusteiden tulee 

kattaa kaikki maanjäristysluokat eli luokat S1, S2A ja S2B. Tässä työssä esitetyt perusteet 

toimivat turvallisuusselosteeseen ja laitoksen ohjeistoihin tehtävien lisäysten pohjana. 
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10 YHTEENVETO 

Maanjäristysten aiheuttamaa uhkaa ydinvoimalaitoksille on tutkittu ja siihen on varauduttu 

1960-luvulta alkaen. Pian ydinvoiman kaupallistumisen jälkeen tunnistettiin tarve asettaa 

laitoksille tarkkoja, yleisistä rakennusmääräyksistä poikkeavia kestävyysvaatimuksia. 

Maanjäristyksiin ja niiden vaikutuksiin liittyvän tiedon lisääntyessä vaatimuksia on 

laajennettu ja tarkennettu. Uusien vaatimusten täyttäminen on edellyttänyt käytössä olevien 

ydinvoimalaitosten maanjäristyskestävyyden uudelleenarviointia. Osassa laitoksia 

maanjäristyksiä ei ole alkuperäisessä suunnittelussa huomioitu lainkaan. 

Käytössä olevan ydinvoimalaitoksen maanjäristyskestävyyden arviointi on monivaiheinen 

prosessi. Laitos on voinut olla käytössä kymmeniä vuosia ja alkuperäisessä suunnittelussa 

huomioitu maanjäristys ei välttämättä vastaa ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvaa 

uhkaa. Arvioitavia laitososia on usein paljon, mikä on edistänyt seismisen kestävyyden 

arviointiin käytettävien menetelmien kehitystä. Yksityiskohtaisia analyysejä vaativien 

kohteiden määrää on pyritty supistamaan käyttämällä kokemuspohjaiseen tietoon ja 

yksinkertaistukseen perustuvia menetelmiä. Menetelmiä on kehitetty ensisijaisesti 

yhdysvaltalaisia ydinvoimalaitoksia varten, mutta kansainvälisen yhteistyön seurauksena 

niitä on hyödynnetty myös muissa maissa, mukaan lukien itäeurooppalaisissa, 

neuvostoliittolaista alkuperää olevissa ydinvoimalaitoksissa. 

Suomessa esiintyvät maanjäristykset ovat voimakkuudeltaan pieniä ja aiheuttavat siksi 

harvoin pysyviä vaikutuksia rakennuksille tai laitteille. Tästä syystä maanjäristysten 

aiheuttamia kuormituksia ei ole yleensä huomioitu suunnittelussa. Tämä koskee myös 

käytössä olevia Loviisan ja Olkiluodon voimalaitoksia, joissa maanjäristys ei ole ollut 

alkuperäisenä suunnitteluperusteena. Laitosten kestävyyttä on arvioitu jälkikäteen ja 

tarvittaessa toteutettu laitosmuutoksia kestävyyden parantamiseksi. Maanjäristysten 

aiheuttaman riskin suuruus on molemmilla laitoksilla varsin pieni.  

Tarkentuvien viranomaisvaatimusten myötä ydinvoimalaitoksen laitososat tulee luokitella 

niiltä edellytetyn maanjäristyskestävyyden perusteella. Luokittelu tapahtuu ryhmittelemällä 

laitososat vaaditun kestävyyden mukaisesti maanjäristysluokkiin. Suomessa käytetään 

maanjäristysluokkia S1, S2A ja S2B. Korkeimpaan eli S1-luokkaan asetettavien laitososien 

edellytetään säilyttävän niiltä edellytetyn toimintakuntoisuuden, tiiveyden tai eheyden 
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suunnittelumaanjäristyksen aiheuttamissa kuormituksissa. S2A-luokkaan asetetaan 

laitososat, jotka voivat vaurioituessaan uhata S1-kohteen toimintakykyä, eheyttä tai tiiveyttä. 

Kaikki muut laitososat asetetaan luokkaan S2B. 

Loviisan voimalaitoksella maanjäristyskestävyyden arviointi on perustunut lähes täysin 

todennäköisyysperusteiseen riskianalyysiin, eikä maanjäristysluokitusta ole toteutettu koko 

laitoksen laajuisena. Uusien viranomaisvaatimusten täyttämiseksi Loviisan voimalaitoksella 

toteutetaan laitososien maanjäristysluokitus ja varmistetaan luokiteltujen kohteiden 

maanjäristyskestävyys valitulla voimakkuustasolla. Tässä työssä on esitetty käytännöt 

maanjäristysluokituksen toteutukselle, kestävyysarviointi suoritetaan myöhemmin työn 

tuloksia hyödyntäen. 

S1-luokkaan asetettavat laitososat vastaavat maanjäristystilanteen turvallisesta alasajosta. 

Luokka sisältää sekä aktiivisia että passiivisia laitososia. Aktiiviset laitososat on määritetty 

Loviisan automaatiouudistuksen yhteydessä, passiiviset ja muut laitososat määritetään tässä 

työssä esitettyjä menetelmiä käyttäen laitekohtaisesti. Luokitus sisältää myös S1-kohteilta 

edellytettävien ominaisuuksien määrittämisen sekä luokitustietojen dokumentoinnin 

jatkokäyttöä varten. 

S2A-luokka huomioidaan Loviisan voimalaitoksella ensisijaisesti laitosmuutosten 

yhteydessä. S1-kohteiden kestävyysarvion yhteydessä kartoitetaan merkittävän uhkan 

aiheuttavat S2A-kohteet, mutta pääosin tunnistus tapahtuu toteutettaessa laitosmuutoksia 

S1-kohteita sisältävissä tiloissa. Tunnistuksessa voidaan käyttää tässä työssä esitettyjä 

alustavia perusteita ja vuokaaviopohjaista menetelmää.  

Luokitusmenetelmiä ja käytäntöjä kehitettiin esimerkkiluokituksessa tehtyjen havaintojen 

perusteella. Booriliuospumppuihin liittyvä luokitus mahdollisti vaadittavien resurssien 

määrän arvioinnin, jonka perusteella yksityiskohtaisesta, kaikki S1-kohteet kattavasta S2A-

luokan määrityksestä luovuttiin. Vastaavasti tunnistettiin tarve minimoida S1-kohteisiin 

liittyvän kaapeloinnin määrä. 

Maanjäristysluokitus on osa nykyaikaisen turvallisuussuunnittelun vaatimuksia. Tässä 

työssä esitetyt luokitusperusteet ja luokkiin asetettavat laitososat ovat ensimmäisen vaihe 

Loviisan voimalaitoksen maanjäristysluokittelussa. Jatkuvan viranomaiskeskustelun, 



92 

lisääntyvän tiedon sekä laitosmuutosten myötä luokitus tarkentuu ja siihen liittyvät 

käytännöt vakiintuvat. Osana jatkokehitystä laitoksen lopulliseen turvallisuusselosteeseen 

tulee kirjata maanjäristysluokituksen perusteet sekä luoda käytännöt luokituksen 

esittämiselle viranomaiselle toimitettavassa luokitusasiakirjassa. 
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