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At nuclear power plants, risks are estimated using probabilistic risk assessment, which includes 
common cause failures analysis. Usually common cause failures are estimated between the 
redundant components from one specific system. Based on operating history, it is identified that 
common cause failures exceeding system boundaries exist between components from different 
systems. 

This thesis examines intersystem common cause failures in Loviisa nuclear power plant. The 
breakers that are 6 kilovolt breakers are chosen to the observed object. The goal of this work is to 
find possible dependencies between breakers which belong to different systems. In addition, 
prevalence of intersystem common cause failures of breakers is estimated. 

Estimation of common cause failures is implemented by using procedures presented in the report 
NUREG/CR-5485 by United States Nuclear Regulatory Commission, where estimation of common 
cause failures is divided to three phases: screening analysis, detailed qualitative analysis and 
detailed quantitative analysis. Operating history obtained from ICDE CCF database is utilized in 
phases two and three. It was recognized in qualitative screening analysis that breakers share several 
dependencies that exceed the system boundaries. In quantitative screening analysis, the most 
significant intersystem dependencies were delineated by means of the power plant PRA model.  

ICDE CCF database was used in detailed qualitative analysis, where common cause failure data from 
other nuclear power plants was investigated. According to the database, the most significant 
problems with breakers are associated with relays and problems with lubricant. In detailed 
quantitative analysis the share of intersystem common cause breaker failures of all common cause 
breaker failures was estimated. Estimation was implemented by comparing impact vector weight 
sums between all common cause breaker failures and common cause breaker failures that are also 
intersystem failures. Based on the analysis, k/n breaker failures sharing intersystem common cause 
failures can be estimated to take place in 7 % of all breaker k/n common cause failures. 
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Symboli- ja lyhenneluettelo 

Roomalaiset aakkoset 

 

C seuraus 

Cm riskiprioriteettiluku 

d heikentymisaste 

d vikaantumisvektori 

E tapahtuma 

F vaikutusvektorin alkio 

G looginen portti 

I vaikutusvektori 

k lukumäärä 

n kokonaislukumäärä 

P todennäköisyys 

R riski 

T aika 

T huipputapahtuma 

t ajanhetki 

v lukumäärä 

w painokerroin 

X tapahtuma 

x x-akseli 

y y akseli 
 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

 

α parametri 

α vikaantumistavan osuus 

ß parametri 

ß vian vaikutuksen realisoitumisen todennäköisyys 

γ parametri 

δ tapahtuma 

η mapping up -kerroin 

Λ kokonaisvikataajuus 

λ vikataajuus 

μ korjaustaajuus 

ρ parametri 

τ aika 

ω lopputila 
 

 

Alaindeksit 

 

0 alkutapahtuma 

0 vertailuarvo 
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1, 2, … ensimmäinen, toinen, … 

A, B, … laite A, laite B, … 

BE perustapahtuma 

i indeksi 

j indeksi 

k/n k vikaantunutta laitetta joukossa, jossa on yhteensä n laitetta 

T huipputapahtuma 

t kokonais- 
 

 

Lyhenteet 

 

AFWS auxiliary feed water system, hätäsyöttövesijärjestelmä 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

CCF common cause failure, yhteisvika 

CCS containment spray system, suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä 

CDF core damage frequency, sydämen vaurioitumistaajuus 
CVCS chemical and volume control system, primääriveden puhdistus- ja tilavuudensäätö-

järjestelmä 

ECCS emergency core cooling system, hätäjäähdytysjärjestelmä 

EDF Électricité de France 

EP exposed population, altistumisjoukko 

EPR European pressurized water reactor, eurooppalainen painevesireaktori 

ESWS essential service water system, sivujäähdytysjärjestelmä 

ETA event tree analysis, tapahtumapuuanalyysi 

FMEA failure mode and effect analysis, vika- ja vaikutusanalyysi 

FMECA failure mode and effect criticality analysis, vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi 

FTA fault tree analysis, vikapuuanalyysi 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 

IAEA International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen atomienergiajärjestö 

ICDE International Common-cause Failure Data Exchange 

INSAG International Nuclear Safety Group, Kansainvälinen ydinturvallisuusryhmä 

NRC Nuclear Regulatory Commission 

OP observed population, havaintojoukko 

PRA probabilistic risk analysis, todennäköisyyspohjainen riskianalyysi 

PSA probabilistic safety assessment, todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi 

RAW risk achievement worth 

RAWC risk achievement worth cumulative 

RHRS residual heat removal system, jälkilämmönpoistojärjestelmä 

RPN risk priority number, riskiprioriteettiluku 

SAHARA Safety As High As Reasonably Achievable 

SAM severe accident management, vakavien onnettomuuksien hallinta 

SF6 rikkiheksafluoridi 

STUK Säteilyturvakeskus 
X-CCF Common cause failure exceeding common cause failure group boundaries, 

yhteisvikaryhmät ylittävä yhteisvika 

YVL-ohje ydinturvallisuusohje 
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1 Johdanto 

Ydinvoima on merkittävä energiantuotantomuoto niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Vuonna 

2018 Suomessa ydinenergian osuus energian kokonaiskulutuksesta Tilastokeskuksen mukaan oli 

17,3 prosenttia, ja osuus on pysynyt samassa suuruusluokassa 1980-luvulta alkaen (Tilastokeskus 

2019). Ydinvoiman käyttö ei ole kuitenkaan täysin riskitöntä. Vakavan ydinvoimaonnettomuuden 

seurauksena ympäristöön voi aiheutua merkittävä radioaktiivinen päästö. Turvallisuutta pyritään 

vahvistamaan erilaisilla suunnitteluperiaatteilla. Rinnakkaisperiaatteessa järjestelmän sama 

toiminto jaetaan redundanttisiin, keskenään samanlaisista osista koostuviin ja toisiaan varmistaviin 

osajärjestelmiin, erotteluperiaatteessa saman toiminnon suorittavat laitteet sijoitetaan fyysisesti 

erilleen ja erilaisuusperiaatteessa järjestelmässä on erilaisilla toimintaperiaatteilla toimivia laitteita. 

Ydinvoimalaitoksen riskejä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan todennäköisyyspohjaisella 

riskianalyysillä (probabilistic risk assessment, PRA). Ydinvoimalaitoksiin sovellettuna riskianalyysi 

jakautuu kolmeen tasoon, sydänvauriotaajuuden ja sydänvaurioon johtavien tapahtumaketjujen 

arviointiin, radioaktiivisten aineiden päästön arviointiin sekä radioaktiivisten päästöjen leviämisen 

ja vaikutusten arviointiin. Yleisesti riskianalyysistä on erotettavissa sekä kvalitatiivinen että 

kvantitatiivinen analyysi. 

Laitteiden vioista ylivoimaisesti suurin osa on yksittäisvikoja, joissa vika kohdistuu vain yhteen 

laitteeseen. Laitteiden vikaantumisissa esiintyy kuitenkin ilmiö nimeltä yhteisvika. Yhteisviat 

yksittäisvioista erottaa yhteisvikojen kytkentätekijät. Kahdella tai useammalla laitteella on yhteinen 

vikaantumisalttius, minkä takia yksi aiheuttajamekanismi voi vikaannuttaa monta eri laitetta 

kerralla. Toisiaan varmentavien laitteiden yhtäaikaisen vikaantumisen takia yhteisvioilla voi olla 

merkittävää vaikutusta ydinvoimalaitoksen riskiarvoon.  

Yhteisvikojen harvinaisuuden vuoksi yhdellä ydinvoimalaitoksella ei ehdi kerääntyä tarpeeksi 

vikahistoriaa, jotta yhteisvikojen todennäköisyyksiä pystyttäisiin luotettavasti arvioimaan. Tästä 

syystä on perustettu kansainvälisiä yhteistyöprojekteja, joissa jaetaan tietoja 

yhteisvikatapahtumista projektin osanottajien kesken. 

1.1 Työn tausta 

Yhteisviat on PRA-laskennassa mallinnettu yleensä vain järjestelmän redundanttisten laitteiden 

välillä muodostetuista yhteisvikaryhmistä, jolloin järjestelmien välisiin yhteisvikoihin ei ole 

kiinnitetty huomiota. Tutkimustiedon lisääntyessä on kuitenkin havaittu, että myös järjestelmien 

välillä on esiintynyt yhteisvikatapauksia. Tällöin yhteisvika ei ole rajoittunut yhden järjestelmän 

redundanttisiin laitteisiin, vaan vialla on ollut vaikutuksia usean eri järjestelmän laitteisiin. 
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Järjestelmien välisiä yhteisvikoja on tutkittu verrattain vähän. Ranskassa Électricité de France (EDF) 

on tutkinut järjestelmien välisiä yhteisvikoja Flamanville 3 -laitosyksikön PRA-mallissa 

keskipakopumppujen osalta (Canavan et al. 2007). Tutkimuksia on laajennettu myöhemmin 

moottoriohjattuihin venttiileihin sekä kymmenen kilovoltin katkaisijoihin (Nonclercq et al. 2012). 

Saksassa tutkimuslaitos Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) on tutkinut 

saksalaisten painevesireaktoreiden yhteisvikahistoriaa ja etsinyt yhteisvikatapahtumista 

yhteisvikaryhmät ylittäviä yhteisvikoja sekä kehittänyt mallinnusmenetelmiä yhteisvikaryhmien 

välisiä yhteisvikoja varten (Stiller et al. 2015, Stiller et al. 2016). Lisäksi alustavia laskentoja on 

suoritettu yhteisvikaryhmien välisistä yhteisvioista dieselgeneraattorijärjestelmissä (Brück et al. 

2016). 

Kansainvälisessä yhteisvikoja tarkastelevassa ICDE-projektissa (International Common-cause 

Failure Data Exchange) ICDE-yhteisvikatietokantaan on mahdollista merkitä yhteisvikatapahtumia 

järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi. Lisäksi projektin sisällä on tehty tarkempaa tarkastelua 

tietokannan sisällöstä järjestelmien välisten riippuvuuksien osalta. (Håkansson 2017) 

Edellä esitetyt tutkimukset ovat osoittaneet, että järjestelmien välisiä yhteisvikoja on esiintynyt 

ydinvoimalaitosten vikahistorioissa. Tästä syystä on aiheellista tutkia sitä, millaisia 

riippuvuussuhteita Loviisan voimalaitoksella esiintyy eri järjestelmien välillä ja millainen merkitys 

kyseisillä riippuvuussuhteilla on. 

1.2 Työn rakenne ja laajuus 

Toisessa luvussa esitellään fissioreaktio, lähtökohdat ydinturvallisuudelle sekä ydinturvallisuuden 

varmistavia suunnitteluperiaatteita. Lopuksi esitellään Loviisan ydinvoimalaitoksen periaatteellinen 

toiminta. Kolmannessa luvussa esitetään, kuinka riskianalyysiä sovelletaan ydinvoimalaitoksiin. 

Aluksi määritellään riski, minkä jälkeen esitellään todennäköisyyspohjainen riskianalyysi sekä siinä 

käytettyjä menetelmiä. 

Neljännessä luvussa syvennytään yhteisvikoihin. Aluksi määritellään yhteisvikatapahtuma ja 

esitellään vikaantumiselle ominaisia piirteitä. Lopussa esitetään menetelmiä yhteisvikojen 

mallintamisesta sekä kansainvälinen ICDE-yhteisvikatietokanta. Lisäksi tutustutaan, kuinka 

järjestelmien välisiä riippuvuuksia ja yhteisvikoja on tutkittu saksalaisilla painevesilaitoksilla sekä 

Ranskassa Flamanvillen voimalaitoksen kolmannella laitosyksiköllä. 

Viidennessä luvussa tutkitaan järjestelmärajat ylittäviä yhteisvikoja Loviisan ydinvoimalaitoksella. 

Tarkastelun kohteeksi rajataan Loviisan ydinvoimalaitoksen kuuden kilovoltin katkaisijat. Kyseiset 
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katkaisijat toimivat välikatkaisijoina eri kytkinlaitosten välillä, dieselgeneraattorijärjestelmien 

lähtökatkaisijoina sekä 0,4 kilovoltin muuntajien tulokatkaisijoina sekä suuritehoisten pumppujen 

moottorien tulokatkaisijoina. Koska yhteisviat ovat harvinaisia tapahtumia, ei yhdellä laitosyksiköllä 

keräänny tarpeeksi historiatietoja arvioiden toteuttamiseksi. Tästä syystä hyödynnetään muilta 

ydinvoimalaitoksilta kerättyä vikahistoriaa, jota saadaan ICDE-yhteisvikatietokannasta. Analysointi 

jaetaan Yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen (NRC) raportin NUREG/CR-5485 mukaisesti 

kolmeen vaiheeseen, seulonta-analyysiin, yksityiskohtaiseen kvalitatiiviseen analyysiin ja 

yksityiskohtaiseen kvantitatiiviseen analyysiin. 

Yhteisvikoja tutkitaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kvalitatiivisessa analyysissä 

tavoitteena on etsiä, esiintyykö järjestelmien välisiä riippuvuussuhteita tutkittavassa kohteessa 

sekä millaiset mahdolliset löydetyt riippuvuussuhteet ovat. Kvantitatiivisessa osassa pyritään 

rajaamaan merkittävimmät riippuvuusparit sekä arvioimaan järjestelmien välisten yhteisvikojen 

esiintymisen yleisyyttä.  
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2 Ydinturvallisuus 

Ydinenergian tuotanto perustuu fissioreaktioon, jossa ydinpolttoaineessa (tavallisesti uraania tai 

plutoniumia) oleva halkeamiskelpoinen atomiydin pilkkoutuu siihen osuvan neutronin 

vaikutuksesta pienemmiksi kevyempien alkuaineiden atomiytimiksi sekä vapaiksi neutroneiksi. 

Lisäksi fissiossa vapautuu energiaa. Esimerkkinä fissioreaktiosta voidaan esittää neutronin 

törmääminen uraani-235:een, jolloin uraani-235 voi haljeta esimerkiksi krypton-92:ksi ja barium-

141:ksi, joiden lisäksi muodostuu kolme vapaata neutronia: 

 U92
235 + n0

1 → Kr36
92 + Ba56

141 + 3 n0
1  (1) 

 

Yleensä fissioreaktiossa muodostuneet tytärytimet hajoavat beetahajoamisen seurauksena, joten 

radioaktiiviset fissio- ja aktivoitumistuotteet aiheuttavat säteilyä. Koska radioaktiivisten aineiden 

säteily on haitallista ihmisille ja elolliselle luonnolle, on ydinvoiman käyttö tarkoin säänneltyä. 

Kuvassa 1 on esitetty fissioreaktio. Vapaa neutroni voi osua ydinpolttoaineessa olevaan 

halkeamiskelpoiseen atomiytimeen, jolloin muodostuu fissioreaktio. Syntyneet vapaat neutronit 

voivat osuvat toisiin halkeamiskelpoisiin ytimiin. Näin syntyy ketjureaktio, joka tuottaa jatkuvasti 

energiaa. Fissioreaktiossa syntyy neutroneita enemmän kuin niitä tarvitaan jatkuvan ketjureaktion 

ylläpitämiseen. Neutronisukupolvien sisältämien neutronien määrän täytyy pysyä vakaana, jotta 

fissioketjureaktio olisi hallittu ilmiö. 

 

 

Kuva 1. Fissioreaktiossa neutroni halkaisee hajoamiskelpoisen atomiytimen, jolloin syntyy 

tytärytimiä, vapaita neutroneita ja energiaa.  
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Reaktiotuotteet jatkavat hajoamistaan, vaikka ketjureaktio pysäytettäisiin. Tällöin 

reaktiotuotteiden hajoamisessa vapautuu jälkilämmöksi kutsuttua lämpöenergiaa. Koska 

jälkilämpö lämmittää ydinpolttoainetta, täytyy ydinpolttoainetta jäähdyttää, vaikka 

fissioketjureaktio olisikin pysähtynyt. Jälkilämpöteho pienenee ajan kuluessa. 

Suomessa ydinenergialaki (1987/990) toimii perustana ydinenergian käytölle ja se määrittelee 

yleiset periaatteet, joita ydinenergian käytössä Suomessa on noudatettava. Ydinenergialaki toimii 

ydinenergialainsäädännön ylimpänä säädöshierarkian tasona, ja sitä tarkentaa valtioneuvoston 

säätämä ydinenergia-asetus (1988/161). Lisäksi Säteilyturvakeskus (STUK) antaa 

ydinenergialainsäädännön puitteissa velvoittavia määräyksiä ja ydinturvallisuusohjeita (YVL-

ohjeet), joita on noudatettava ydinenergian käytössä. Suomen ydinenergialainsäädännön ja -

ohjeiden yhtenä perustana on turvallisuus, jotta ydinenergian käyttäminen olisi yhteiskunnan 

kokonaisedun mukaista. Ydinenergialain kuudennen pykälän mukaan "Ydinenergian käytön on 

oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle." Lisäksi 

pykälän 7 a mukaan "Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin 

käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava 

toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan 

kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina." 

2.1 Turvallisuusperiaatteet 

Ydinvoiman turvallisen käytön varmistamiseksi on määritelty turvallisuusperiaatteita, joiden 

noudattamista vaaditaan yleisesti kaikkialla maailmassa. Kansalliset ydinenergialainsäädännöt 

pohjautuvat monissa maissa kansainvälisiin sopimuksiin, säännöstöihin ja suosituksiin. 

Kansainvälisellä atomienergiajärjestöllä (International Atomic Energy Agency, IAEA) on merkittävä 

rooli ydinturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä. IAEA:n alainen International Nuclear 

Safety Group (INSAG) määrittelee ydinvoimalaitoksille kolme turvallisuuteen liittyvää päämäärää 

(INSAG 1999, s. 8–12): 

• Yleinen ydinturvallisuuden päämäärä 

• Säteilyturvallisuuden päämäärä 

• Teknisen turvallisuuden päämäärä 

Yleisen ydinturvallisuuden päämäärän keskeisenä tavoitteena on suojella yksilöitä, yhteiskuntaa ja 

ympäristöä radiologiselta vaaralta ylläpitämällä ydinvoimalaitoksen suoja- ja turvajärjestelmiä. 
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Näiden järjestelmien täytyy ehkäistä säteilyn aiheuttamat terveydelliset haittavaikutukset sekä 

maaperän, vesistöjen ja ilmaston radioaktiivinen kontaminoituminen. (INSAG 1999, s. 8–9) 

Säteilyturvallisuuden päämäärään liittyy ALARA-periaate (As Low As Reasonably Achievable). 

Tavoitteena on pitää säteilylle altistuminen niin pienenä kuin se käytännöllisin toimenpitein on 

mahdollista. (INSAG 1999, s. 9–10) 

Teknisen turvallisuuden päämäärän tavoitteena on estää ydinvoimaonnettomuudet 

mahdollisimman luotettavasti, varmistaa onnettomuuksien huomioon ottaminen laitoksen 

suunnittelussa ja varmistaa, että suuria päästöjä aiheuttavien vakavien onnettomuuksien 

todennäköisyys on erittäin pieni. SAHARA-periaatteen (Safety As High As Reasonably Achievable) 

mukaan turvallisuus täytyy pitää niin korkeana kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. 

(INSAG 1999, s. 10–12) 

2.1.1 Syvyyssuuntainen turvallisuusperiaate  

Syvyyssuuntaisessa turvallisuusperiaatteessa turvallisuuden varmistaminen jaetaan useisiin 

peräkkäisiin tasoihin. Turvallisuuden varmistaminen perustuu peräkkäisten tasojen kykyyn 

ehkäistä, suojata ja lieventää poikkeuksellisissa ja epänormaaleissa tilanteissa syntyviä 

tapahtumaketjuja, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa suuriakin vahinkoja. Useilla peräkkäisillä 

tasoilla pyritään varmistamaan se, että epänormaaleissa tilanteissa aiheutuva vahinko ei pääse 

realisoitumaan, sillä tapahtumaketju pyritään pysäyttämään johonkin tasoon. Mikäli yksi taso 

epäonnistuu turvallisuuden varmistamisessa, on sitä seuraavan tason tarkoituksena estää 

onnettomuustilanteessa vallitsevan tapahtumaketjun jatkuminen ja saattaa tilanne hallittuun ja 

vakaaseen tilaan. (INSAG 1996, s. 4–5) 

Syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen soveltaminen ydinvoimalaitosten turvallisen käytön 

varmistamisessa on yksi merkittävimmistä suunnitteluperiaatteista. Ydinvoimalaitosten 

syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen perimmäisenä tavoitteena on kolmen 

turvallisuusfunktion toiminnan varmistaminen jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Näitä 

turvallisuusfunktioita ovat ydinreaktorin tehon hallinta, ydinpolttoaineen jäähdyttämisen 

varmistaminen ja radioaktiivisen aineen vapautumisen estäminen. Jotta harvinaisimpienkin 

tilanteiden aiheuttamien tapahtumaketjujen ehkäisy varmistuisi peräkkäisten tasojen avulla, on 

tasojen välinen riippumattomuus oleellinen asia turvallisuuden varmistamisen kannalta. (INSAG 

1996, s. 5–6) 

Kansainvälinen Ydinturvallisuusryhmä jakaa syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen viiteen eri 

tasoon seuraavasti (INSAG 1996, s. 6): 



15 
 

1. Epänormaalien tilanteiden estäminen 

2. Epänormaalien tilanteiden hallinta ja vikatilojen havainnointi 

3. Onnettomuustilanteen hallinta 

4. Vakavan onnettomuustilanteen hallinta, onnettomuustilanteen jatkumisen estäminen ja 

seurausten lieventäminen 

5. Radioaktiivisten päästöjen aiheuttamien seurausten lieventäminen 

2.1.2 Luotettavuuden varmistavia suunnitteluperiaatteita 

Jotta turvallisuusjärjestelmien toiminta olisi mahdollisimman luotettavaa, käytetään niiden 

suunnittelussa erilaisia luotettavuuden varmistavia periaatteita. Esimerkkejä luotettavuuden 

varmistavista suunnitteluperiaatteista ovat rinnakkaisperiaate (redundanssi), erotteluperiaate 

(segregointi) ja erilaisuusperiaate (diversiteetti). Rinnakkaisperiaate on esitetty kuvassa 2a), 

erotteluperiaate kuvassa 2b) ja erilaisuusperiaate kuvassa 2c).  

 

Kuva 2. Periaatekaaviot erilaisista luotettavuuden varmistavista suunnitteluperiaatteista: a) 

rinnakkaisperiaate, b) erotteluperiaate, c) erilaisuusperiaate. 

Rinnakkaisperiaatteessa käytetään toisiaan varmistavia osajärjestelmiä. Sen sijaan, että käytetään 

vain yhtä laitetta, voidaan prosessiin lisätä useita laitteita rinnakkain siten, että yhden laitteen 

vikaantuessa prosessin muut rinnakkain olevat laitteet pystyvät suorittamaan saman tehtävän kuin 

vikaantunut laite. Kuvan 2a) esimerkissä on redundanttinen järjestelmä, jossa saman tehtävän 

kykenee suorittamaan jokin neljästä identtisestä laitteesta. 

Erotteluperiaatteessa rinnakkain olevat osajärjestelmät sijoitetaan siten, että ne ovat fyysisesti 

erillään toisistaan. Esimerkiksi huonetilassa sattuvan tulipalon takia menetetään vain kyseisessä 

huonetilassa oleva laite, jolloin toiseen huonetilaan sijoitettu laite pitää prosessin käynnissä. 

Kuvassa 2b) on kaksi samanlaista laitetta erotettu toisistaan fyysisesti. 

Erilaisuusperiaatteessa rinnakkain toimivissa osajärjestelmissä käytetään erilaisiin menetelmiin 

perustuvia laitteita. Tällöin vähennetään samanlaisista laitteista johtuvan mahdollisen yhteisvian 
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riskiä. Kuvassa 2c) on esitetty periaatekaavio, jossa saman tehtävän kykenee toteuttamaan kaksi 

erilaista laitetta. 

2.2 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu 

Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on kattaa ydinvoimalaitoksen käyttöiän 

mittainen luotettava toiminta. Turvallisuusjärjestelmät on suunniteltava siten, että 

turvallisuusfunktiot toteuttavat tehtävänsä ydinvoimalaitoksen käyttöiän aikana tapahtuvissa 

vaikeimmissakin kuviteltavissa olevissa tilanteissa. 

Ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien kattavuuden varmistamiseksi suoritetaan analyysejä, 

jotka voidaan jaotella deterministisiin ja todennäköisyyspohjaisiin turvallisuusanalyyseihin. 

Deterministisissä turvallisuusanalyysissä tavoitteena on ydinturvallisuuden varmistaminen 

menetelmillä, joissa perustana on syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Analyysien lähtökohdiksi 

oletetaan erilaisia mahdollisia tapahtumia, joiden perusteella analyysien kohteena olevat laitteet ja 

järjestelmät luokitellaan ja mitoitetaan siten, että ne täyttävät niiltä vaaditut hyväksymiskriteerit. 

Todennäköisyyspohjaisessa turvallisuusanalyysissä käytetään tilastollisia menetelmiä riskin 

arvioimiseksi. Ydinvoimalaitosten todennäköisyyspohjaista turvallisuusanalyysiä käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 3. 

Turvallisuusanalyysin lähestymistapa voi realistinen tai konservatiivinen. Realistisessa 

lähestymistavassa analyysit pohjautuvat parhaimpaan mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon, 

kun taas konservatiivisessa lähestymistavassa lähtötietojen epävarmuuden aiheuttamaa vaikutusta 

analyysitulokseen pyritään välttämään olettamalla lähtötietojen arvot mahdollisimman 

epäsuotuisiksi. Laskentatulokseen on syytä tehdä herkkyysanalyysi, jossa tutkitaan lähtötietojen 

muutosten vaikutusta laskentatulokseen. Myös käytetyillä laskentamenetelmillä voi olla vaikutusta 

tuloksiin, jolloin on perusteltua tutkia analyysin kohdetta käyttäen erilaisia menetelmiä. Koska 

lähtötiedoissa, käytetyissä laskentamenetelmissä ja tuloksissa on epävarmuutta, on tulosten ja 

hyväksymiskriteerien väliin jäätävä tarpeeksi suuri turvallisuusmarginaali. (Sandberg et al. 2004, 

s. 96) 

2.3 Loviisan voimalaitoksen yleiskuvaus 

Loviisan ydinvoimalaitos sisältää kaksi laitosyksikköä, joista ensimmäinen laitosyksikkö (Loviisa 1, 

LO1) valmistui vuonna 1977 ja toinen laitosyksikkö (Loviisa 2, LO2) vuonna 1980. Kummatkin 

laitosyksiköt ovat neuvostoliittolaisia vesihidasteisia ja -jäähdytteisiä painevesireaktoreita 

malliltaan VVER-440 V-213. Yksiköt sisältävät kuitenkin runsaasti länsimaisia 
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turvallisuusparannuksia alkuperäiseen neuvostoliittolaiseen suunnitteluun verrattuna. 

Tehonkorotusten myötä kummankin yksikön nettosähköteho on noin 507 megawattia (IAEA 2019). 

Loviisan ydinvoimalaitoksen periaatekaavio on esitetty kuvassa 3. Primääripiirissä kiertävä 

korkeassa paineessa oleva vesi lämpenee reaktoripainesäiliön sisällä olevassa ydinreaktorissa, sillä 

polttoaineessa fissioreaktioissa vapautuva energia siirtyy lämpönä primääripiirissä kiertävään 

veteen. Primääripiirissä vallitsevan korkean paineen takia vesi ei kiehu vaan se pysyy nestemäisessä 

olomuodossa. Reaktorista vesi siirtyy höyrystimeen, jossa primääripiirin veden sisältämä 

lämpöenergia siirtyy matalammassa lämpötilassa olevaan sekundääripiirissä kiertävään veteen. 

Jäähtynyt primääripiirin vesi pumpataan pääkiertopumpuilla takaisin reaktoriin. Sekundääripiirin 

höyrystimeen tuleva vesi muuttuu höyryksi, josta se ohjataan turbiineille. Sekundääripiirissä 

kulkeva höyry menettää liike-energiaa, joka muuntuu turbiinien pyörimisenergiaksi. Turbiinien 

kanssa samalle akselille yhdistetty generaattori tuottaa sähköä, joka siirretään muuntajien kautta 

sähköverkkoon. Turbiinien jälkeen sekundääripiirissä kulkeva höyry lauhdutetaan merestä 

pumpattavalla jäähdytysvedellä nestemäiseen olomuotoon, josta se pumpataan esilämmittimien 

ja syöttövesisäiliön kautta takaisin höyrystimelle. 

 

Kuva 3. Loviisan ydinvoimalaitoksen periaatekaavio (Sandberg et al. 2004, s. 45).  
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3 Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi 

Monimutkaisissa ja kompleksisissa järjestelmissä täydellistä luotettavuutta on käytännössä 

mahdotonta saavuttaa, minkä takia on perusteltua tutkia ja arvioida järjestelmiä tilastollisin 

keinoin. Vaikka ydinvoimalaitosten deterministiset turvallisuusanalyysit tähtäävät 

turvallisuustoimintojen onnistumisiin onnettomuustilanteissa, ovat kokemukset osoittaneet, että 

epätodennäköisetkin tapahtumaketjut ovat mahdollisia. Tästä syystä 

onnettomuustapahtumaketjujen arviointiin käytetään todennäköisyyspohjaisia menetelmiä, joiden 

tarkoituksena on etsiä mahdollisia riskitekijöitä ja arvioida onnettomuustilanteiden 

esiintymistaajuuksia, jolloin pystytään etsimään tutkittavina olevien järjestelmien heikkoja kohtia 

ja täydentämään deterministisiä turvallisuusanalyysejä. Tilastollisia menetelmiä käyttävää 

analyysiä kutsutaan yleensä termillä todennäköisyyspohjainen riskianalyysi (probabilistic risk 

assessment, PRA), mutta myös termiä todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (probabilistic 

safety assessment, PSA) käytetään PRA:n rinnalla. Usein näitä kahta termiä ei eroteta toisistaan, 

vaan ne ovat eri nimityksiä samalle analyysimenetelmälle. 

Yleisesti ottaen riskianalyysin tavoitteena on arvioida mitä pitää tapahtua, että ei-toivottu 

tapahtuma toteutuu, miten todennäköisesti tai usein ei-toivottu tapahtuma toteutuu ja mitkä ovat 

mahdolliset seuraukset ei-toivotun tapahtuman toteutuessa (Kaplan & Garrick 1981, s. 13). 

Riskianalyysi voidaan jakaa kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen osaan. Kvalitatiiviseen riskianalyysiin 

kuuluu tutkittavana kohteena olevaan järjestelmään kohdistuvien uhkien tunnistaminen ja 

määritteleminen, kun taas kvantitatiivisessa riskianalyysissä tarkoituksena on määritellä 

todennäköisyydet ja mahdolliset seuraukset kvalitatiivisessa osassa tunnistetuille uhkatekijöille 

(Modarres et al. 1999, s. 461). 

Määrittelemällä numeeriset arvot kvalitatiivisesti tunnistettujen uhkatekijöiden aiheuttamien ei-

toivottujen tapahtumien todennäköisyyksille Pi (tai esiintymistaajuuksille λi) sekä ei-toivottujen 

tapahtumien seurauksille Ci, voidaan kokonaisriski R määritellä kvantitatiivisesti yhtälöllä 

(Modarres et al. 1999, s. 466) 

 
𝑅 = ∑ 𝑃𝑖𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2) 

 

missä n on ei-toivottujen tapahtumien kokonaislukumäärä. 

Riskianalyysin jälkeen järjestelmälle suoritettava riskien minimointi kuuluu osaksi riskienhallintaa. 

Tunnistamalla uhkatekijät ja niiden aiheuttamat seuraukset, voidaan kohteeseen aiheutuvaa riskiä 
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vähentää suorittamalla järjestelmään muutoksia. Yhtälöstä 2 voidaan havaita, että järjestelmään 

kohdistuvaa kokonaisriskiä R voidaan pienentää pienentämällä ei-toivottujen tapahtumien 

aiheuttamaa osariskiä. Jotta järjestelmään kohdistuva riski pienenisi, suoritetaan 

muutostoimenpiteet ehkäisemällä ei-toivottujen tapahtumien toteutumismahdollisuuksia, 

pienentämällä niiden todennäköisyyksiä ja esiintymistaajuuksia sekä lieventämällä ei-toivottujen 

tapahtumien aiheuttamia seurauksia. 

3.1 Ydinvoimalaitosten riskien arviointi  

Ydinvoimalaitoksiin sovellettuna todennäköisyyspohjaisessa riskianalyysissä 

ydinvoimalaitosyksiköstä rakennetaan looginen malli, jossa mallinnetaan eri ilmiöiden aiheuttamia 

tapahtumaketjuja ja niiden seurauksia. Todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin sovellutus 

ydinvoimalaitoksiin voidaan jakaa kolmelle eri tasolle seuraavasti (INSAG 1992, s. 3): 

• Taso 1: reaktorisydämen vaurioituminen 

• Taso 2: radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön 

• Taso 3: radioaktiivisen päästön leviäminen ja päästön aiheuttamat vaikutukset ympäristölle 

ja ihmisille. 

Suomessa Säteilyturvakeskus vaatii rakennettavilta ydinvoimalaitoksilta tasojen 1 ja 2 analyysiä. 

Sen sijaan tason 3 analyysiä ei vaadita. Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeessa A.7 määritetään, että 

ydinvoimalaitosyksikön reaktorisydämen vaurioitumistaajuuden (core damage frequency, CDF) 

odotusarvo ei saa ylittää arvoa 10−5 a−1. Suuren radioaktiivisen aineiden päästön, jossa cesium-

137:n päästö on yli 100 terabecquerelia, taajuuden odotusarvo ei saa ylittää arvoa 5 ⋅ 10−7 a−1. 

Lisäksi aikaiselle päästölle, jossa reaktorin suojarakennus epäonnistuu tehtävässään, vaaditaan 

reaktorisydämen vaurioitumistaajuuden olevan pieni. Koska absoluuttisen tarkkoja arvioita edellä 

mainituille taajuuksille on mahdotonta määritellä, liittyy riskianalyysiin usein myös tuloksien 

epävarmuuksien arviointi. Esimerkiksi reaktorisydämen vaurioitumistaajuuden epävarmuuden ala- 

ja ylärajat ovat tavallisesti suurin piirtein kertaluokan suuruisia (Sandberg et al. 2004, s. 129). 

3.2 Vikapuuanalyysi 

Vikapuuanalyysissä (fault tree analysis, FTA) järjestelmästä rakennetaan looginen malli, jossa 

järjestelmän vikaantuminen voidaan esittää puumaisena rakenteena. Esimerkki vikapuuanalyysin 

loogisesta mallista, vikapuusta, on esitetty kuvassa 5. Mallin ylimpänä alkiona on niin sanottu 

huipputapahtuma T, joka esittää vikapuulla mallinnettavan järjestelmän vikaantumista. Vikapuu 

haarautuu alemmilla tasoilla alipuiksi, ja lopulta toisistaan riippumattomiksi perustapahtumiksi. 

Tapahtumia yhdistetään keskenään loogisilla JA- ja TAI-porteilla, jolloin mallinnettavasta 



20 
 

järjestelmästä voidaan luoda Boolen algebran mukainen looginen malli, missä yksittäisen 

tapahtuman toteutumista esittävät totuusarvot epätosi (0) ja tosi (1). Näin ollen huipputapahtuman 

T eli mallinnettavan järjestelmän vikaantumista XT voidaan kuvata perustapahtumien 1, 2, …, n 

toteutumisten X1, X2, …, Xn funktiona 

 𝑋𝑇 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) (3) 

 

Vikapuun ratkaisuna saadaan minimikatkosjoukkoja, jotka koostuvat sellaisista perustapahtumista, 

joissa yhdenkin perustapahtuman toteutumatta jääminen estää huipputapahtuman toteutumisen. 

Minimikatkosjoukkojen etsintä toteutetaan käyttämällä siihen tarkoitukseen kehitettyjä 

algoritmeja. (Birolini 2017, s. 59) 

Kuvataan yksinkertaista järjestelmää, jossa on kolme komponenttia. Järjestelmässä komponentit A 

ja B ovat keskenään sarjassa, ja komponentti C on rinnan komponenttien A ja B kanssa. Tällöin 

järjestelmälle voidaan luoda lohkokaavio, jossa komponentit A ja B ovat kytketty sarjaan ja 

komponentti C näiden kanssa rinnan. Tällaisen järjestelmän lohkokaavio on esitetty kuvassa 4. 

Järjestelmää toimii, jos komponentit A ja B toimivat tai jos komponentti C toimii. 

 

Kuva 4. Yksinkertainen lohkokaavio, jossa komponentit A ja B ovat keskenään sarjassa, ja 

komponentti C on rinnan komponenttien A ja B kanssa. 

Kyseiselle järjestelmälle voidaan luoda vikapuu, joka on esitetty kuvassa 5. Järjestelmän vikapuu 

koostuu komponenttien A, B, ja C vikatapahtumista XA, XB ja XC sekä huipputapahtumasta XT. Nämä 

tapahtumat on yhdistetty loogisilla JA- sekä TAI-porteilla. Portti G1 yhdistää komponenttien A ja B 

vikatapahtumat, ja portti G2 yhdistää komponentin C vikatapahtuman portin G1 kanssa 

huipputapahtumaksi T. Vikapuu voidaan ratkaista huipputapahtumasta aloittaen. Portti G2 yhdistää 

perustapahtuman XC sekä TAI-portin G1 tapahtuman XG1 huipputapahtumaan XT. Tapahtuma XT siis 

toteutuu, mikäli tapahtuma XC toteutuu ja mikäli tapahtuma XG1 toteutuu. Tätä voidaan merkitä 

tapahtumien XG1 sekä XC leikkauksena 

 𝑋𝑇 = 𝑋𝐺1
∩ 𝑋𝐶  (4) 
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Tapahtumapuun ratkaisussa jatketaan portin G1 alipuusta, jonka muodostavat tapahtumat XA sekä 

XB. Tapahtuma XG1 toteutuu, mikäli jompikumpi tapahtumista XA tai XB toteutuu. Tätä voidaan 

merkitä tapahtumien XA ja XB yhdisteenä 

 𝑋𝐺1
= 𝑋𝐴 ∪ 𝑋𝐵  (5) 

 

Tapahtumapuussa ei ole enää ratkaisemattomia alipuita, sillä tapahtumat XA, XB ja XC ovat 

perustapahtumia. Nyt voidaan yhdistää yhtälöt 4 ja 5, jolloin huipputapahtuma XT saadaan kuvattua 

perustapahtumien XA, XB ja XC avulla yhtälön 3 mukaisena funktiona 

 𝑋𝑇 = (𝑋𝐴 ∪ 𝑋𝐵) ∩ 𝑋𝐶  (6) 

 

Järjestelmän minimikatkosjoukoiksi saadaan {A, C} sekä {B, C}. Jos minimikatkosjoukossa {A, C} 

kumpikin komponentti, A ja C, vikaantuvat, huipputapahtuma T toteutuu, eli toisin sanoen 

järjestelmä ei toimi. Vastaavasti minimikatkosjoukossa {B, C} komponenttien B ja C vikaantuminen 

aiheuttaa järjestelmän toimimattomuuden. 

 

 

Kuva 5. Yksinkertainen vikapuu kolmesta komponentista koostuvasta järjestelmästä, jossa 

komponentit A ja B ovat sarjassa, ja komponentti C on rinnan näiden kanssa. 
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3.3 Tapahtumapuuanalyysi 

Tapahtumaketjujen kulkua alkutapahtumien aiheuttamissa onnettomuustilanteissa voidaan 

tarkastella tapahtumapuuanalyysillä (event tree analysis, ETA). Tapahtumapuuanalyysissä luodaan 

tapahtumapuu, jonka aloittaa alkutapahtuma. Alkutapahtuman toteutuessa siirrytään 

tapahtumapuussa ensimmäiseen turvallisuustoimintoon, jossa turvallisuustoiminnon onnistuessa 

siirrytään haarautumakohdassa ylöspäin ja epäonnistuessa alaspäin. Tapahtumapuuta pitkin 

kuljetaan sen mukaan, miten tapahtumapuussa vastaan tulevat turvallisuustoiminnot onnistuvat 

toteuttamaan tehtävänsä. Tapahtumapuun lopputila kertoo tapahtumaketjun aiheuttamat 

seuraukset. (Birolini 2017, s. 286) Esimerkki yksinkertaisesta tapahtumapuusta on esitetty kuvassa 

6. 

 

Kuva 6. Esimerkki yksinkertaisesti tapahtumapuusta, joka sisältää alkutapahtuman, kaksi 

turvallisuustoimintoa ja kolme lopputulosta. 

Lopputilan ωi todennäköisyys voidaan esittää alkutapahtuman ja lopputilaan johtavan reitin 

turvallisuusjärjestelmien onnistumisten ja epäonnistumisten todennäköisyyksien avulla. 

Turvallisuustoiminnon j onnistumista Xj kuvaa todennäköisyys P(Xj). Saman toiminnon 

epäonnistumisen todennäköisyys saadaan onnistumisen komplementtitapahtumana yhtälöstä 

 𝑃(𝑋�̅�) = 1 − 𝑃(𝑋𝑗) (7) 

 

Nyt toisistaan riippumattomille turvallisuustoiminnoille lopputilan ωi todennäköisyydelle saadaan 

yhtälö 

 
𝑃(𝜔𝑖) = ∏ 𝑃(𝛿𝑗)

𝑛

𝑗=0

 (8) 
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missä P(δ0) on alkutapahtuman todennäköisyys ja indekseille 1, …, n todennäköisyys P(δj) on 

turvallisuustoiminnon j onnistumisen todennäköisyys P(Xj) tai epäonnistumisen todennäköisyys 

1 − P(Xj) riippuen lopputilan ωi reitistä. (Birolini 2017, s. 286) 

3.4 Vika- ja vaikutusanalyysi 

Vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) on luotettavuustekniikassa 

käytetty menetelmä vikojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Sisällyttämällä mukaan vikojen 

kriittisyyden laskennan, laajentuu FMEA vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysiksi (Failure Mode and 

Effect Criticality Analysis, FMECA).  

FMEA:ssa tutkimuksen kohteena olevalle järjestelmälle suoritetaan systemaattinen analysointi, 

jossa järjestelmästä tunnistetaan vikaantumistavat sekä niiden vaikutukset. Järjestelmä jaetaan 

osajärjestelmiin ja edelleen komponenttitasolle, jonka jälkeen suoritetaan jokaiselle komponentille 

vika-analyysi, jossa tunnistetaan komponenttien erilaiset vikaantumismahdollisuudet. Tavallisesti 

erilaiset mahdolliset vikaantumismekanismit tiedetään etukäteen, sillä ne perustuvat fysikaalisiin 

ominaisuuksiin, eivätkä ne ole riippuvaisia itse tutkittavasta järjestelmästä. Vioille tunnistetaan 

seuraukset, ja niille määritetään vakavuus pahimman mahdollisimman skenaarion mukaan. Lisäksi 

tarkastellaan sitä, miten helposti vika on havaittavissa sellaisen syntyessä. (Modarres et al. 1999, s. 

248–250) 

Vikoja ja niistä syntyviä seurauksia voidaan verrata keskenään riskiprioriteettiluvun (risk priority 

number, RPN) avulla, joka saadaan vian esiintymisen, vakavuuden ja havaittavuuden tulona. 

FMEA:ssa näille kolmelle parametrille määritellään numeeriset arvot, joissa suurin lukuarvo kuvaa 

todennäköisintä, seurauksiltaan pahinta tai vaikeimmin havaittavinta vikaa. Parametrit voidaan 

määrittää esimerkiksi kymmenportaisesta asteikosta, jossa jokaiselle luokitusportaalle on omat 

kriteerit. (Modarres et al. 1999, s. 254–255) 

FMEA:a voidaan laajentaa kriittisyysanalyysillä, jolloin FMECA:ssa jatketaan FMEA:n tuloksia 

määrittelemällä vioille kriittisyysluku, jonka avulla voidaan luokitella vikoja niiden kriittisyyden 

perusteella. Vikaantumistavoille voidaan määritellä kriittisyysluku vikataajuuden, vian vaikutuksen 

realisoitumisen, vikatavan osuuden ja prosessin toiminta-ajan perusteella yhtälöstä (Modarres et 

al. 1999, s. 264) 

 𝐶𝑚 = 𝛽𝛼𝜆𝑇 (9) 
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missä ß kuvaa vian vaikutuksen realisoitumista, α vikaantumistavan osuutta kaikista 

vikaantumistaajuuden vioista, λ vikataajuutta ja T toiminta-aikaa. Vian vaikutuksen realisoitumista 

kuvaava todennäköisyysparametri ß, saa lukuarvon välillä [0, 1], missä lukuarvo 0 kuvaa tilannetta, 

jossa vaikutusta ei tapahdu ikinä, ja lukuarvo 1 puolestaan tilannetta, jossa vaikutus tapahtuu 

jokaisessa vikatilanteessa. 

Tulosten havainnollistamisen avuksi voidaan luoda kriittisyysmatriisi, josta on esitetty esimerkki 

kuvassa 7. Vian seurauksien vakavuuden ja kriittisyysluvun muodostavat pisteparit sijoitetaan 

kaksiulotteiseen koordinaatistoon, jossa x-akselilla kuvataan vian seurauksien vakavuutta ja y-

akselilla vian kriittisyyslukua. Mitä pienempi vian vakavuus ja kriittisyysluku on, sitä 

hyväksyttävämmässä asemassa vika on. Kriittisyysluvun ja vakavuuden kasvaessa vian kriittisyyden 

merkittävyys kasvaa, jolloin sen ehkäisemiseksi on kiinnitettävä enemmän huomioita 

suunnitteluprosesseissa. (Modarres et al. 1999, s. 267) 

 

Kuva 7. Kriittisyysmatriisi, jossa vakavuuden ja kriittisyysluvun perusteella voidaan havainnollistaa 

prosessin kriittisimmät viat 
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4 Yhteisviat ja niiden mallintaminen 

Kirjallisuudessa käytetty yhteisvian (CCF, common cause failure) tarkka määritelmä vaihtelee 

hieman eri määrittelijöiden välillä. Yhteisvian määritelmään on liitetty tavallisesti seuraavat 

ominaisuudet: 

1) Vähintään kaksi laitetta ovat sellaisessa tilassa, että ne eivät pysty täyttämään niiltä 

vaadittua tehtävää 

2) Viat tapahtuvat samanaikaisesti siten, että vaaditun tehtävän täyttäminen ei onnistu 

3) Jokaiselle vialle on olemassa yhteinen syy.  

Ensimmäinen kohta luo perustan yhteisvialle. Yksittäisviasta poiketen yhteisviassa vikaantuminen 

ei tapahdu ainoastaan yhdellä laitteella, vaan vikaantumisia tapahtuu useammalla eri laitteella. 

Määrittelijästä riippuen vikaantumisen ei tarvitse välttämättä olla täydellinen vika. Sen sijaan, että 

laitteella olisi binäärisesti kaksi tilaa, toimintakuntoinen ja ei-toimintakuntoinen, liitetään 

laitteeseen usein toimintakyvyn heikentyminen, kuten Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeessa A.7. 

Tällöin heikentymisastetta voidaan kuvata esimerkiksi reaaliluvulla d ∈  [0, 1], jossa lukuarvo 0 

viittaa täysin kunnossa olevaan laitteeseen ja lukuarvo 1 täydellisesti vikaantuneeseen laitteeseen. 

Toinen kohta liittää tapahtumiin yhtäaikaisuuden. Useammassa laitteessa tapahtunut 

toimintakyvyn heikkeneminen voidaan luokitella yhteisviaksi silloin kun viat vaikuttavat laitteiden 

toimintakuntoon yhtä aikaa. Tätä lievempiäkin määritelmiä on käytetty, kuten esimerkiksi 

Yhdysvaltain ydinturvallisuusviraston (Nuclear Regulatory Commission, NRC) raportissa NUREG/CR-

5485, jossa viat luokitellaan yhteisvioiksi silloin kun ne tapahtuvat lyhyen aikaikkunan sisällä 

(Mosleh et al. 1998, s. 109). 

Yhteisvikoihin liitettyjen ominaisuuksien kolmas kohta käsittää yhteisvikoihin liittyvän ilmiön 

nimeltä riippuvuus. Vikaantumisilla on siis yhteinen tekijä, josta kahden tai useamman laitteen 

toimintakyvyn heikkeneminen johtuu.  

4.1 Vikaantuminen 

Tässä kappaleessa esitetään vikaantuminen yleisenä ilmiönä. Esitetyt piirteet eivät rajoitu 

ainoastaan yhteisvikoihin, vaan ne ovat ominaisia jokaiselle vialle. Vikaantumiselle määriteltävissä 

olevia ominaisuuksia ovat vikaantumistapa, syy, vaikutus ja vikamekanismi. Vian vikaantumistapa 

on vikaantuvassa laitteessa paikallisesti havaittu vian seuraus, jonka vikatapahtuma on aiheuttanut. 

Jokaiselle vikaantumiselle on olemassa syy. Vikaantumisen syitä voivat olla esimerkiksi laitteiden 

rikkoontumiset, inhimilliset virheet tai ympäristön olosuhteet. Vian vaikutusta voidaan arvioida 
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laite- ja järjestelmätasolla. Vaikutuksen suuruutta voidaan kuvata esimerkiksi merkityksettömäksi, 

pieneksi, suureksi tai kriittiseksi. Vika voi aiheuttaa myös lisää muita vikoja. Vikamekanismi kuvaa 

vikaantumiseen johtavaa tapahtumaketjua prosessina. (Birolini 2017, s. 3–4) 

Dasgupta ja Pecht (1991, s. 531) esittävät vikaantumiselle neljä eri mallia: kuormitus-vahvuusmalli, 

vahinko-kestävyysmalli, haaste-vastausmalli ja toleranssi-vaatimusmalli. Näiden mallien mukaan 

laitteella on kaksi parametria, rasitus (kuormitus, vahinko, haaste, toleranssi) ja kestokyky (vahvuus, 

kestävyys, vastaus, vaatimus). Kuormitus-vahvuusmallissa laitteeseen kohdistuu kuormitusta. 

Laitteella on kyky kestää tietty määrä kuormitusta, mitä kutsutaan vahvuudeksi. Kun kuormitus 

ylittää laitteen vahvuuden, laite vikaantuu. Vahinko-kestävyysmalli on samankaltainen edellisen 

mallin kanssa, paitsi että vahinko kumuloituu laitteeseen. Kun kumuloitunut vahinko ylittää 

kestävyyden, laite vikaantuu. Haaste-vastausmallissa laitteessa on virhe, mutta vika realisoituu 

vasta kun laitteen siihen osaan, jossa virhe on, kohdistuu haaste, eli vaade toimia. Toleranssi-

vaatimusmallin mukaan laitteen suorittaessa tehtävää sen lopputuloksen laadulla on tietyt 

vaatimukset. Kun toleranssi ylittää vaatimukset, laite tulkitaan vikaantuneeksi. 

Kuvassa 8 on esitetty vikaantumisen vuokaaviomalli. Alussa laite on toimintakuntoinen ja sillä on 

tietty kestokyky. Kun laite suorittaa siltä vaadittua tehtävää, siihen kohdistuu rasitus. Mikäli 

laitteeseen kohdistuva rasitus ylittää laitteen kestokyvyn, laite vikaantuu. Muutoin se pysyy 

toimintakuntoisena. 

 

Kuva 8. Vikaantumisen vuokaaviomalli. 
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Laitteelle i voidaan esittää binäärinen tilafunktio di ajanhetkellä t, jossa funktion arvo määräytyy 

laitteen kyvystä suorittaa siltä vaadittu tehtävä1 

 𝑑𝑖(𝑡) = {
0, kun laite 𝑖 ei ole vikaantunut ajanhetkellä 𝑡
1,         kun laite 𝑖 on vikaantunut ajanhetkellä 𝑡     

 (10) 

 

Kaksiarvoista tilafunktiota voidaan myös laajentaa jatkuvaksi funktioksi, jolloin kahden binääriarvon 

sijaan tilafunktio voi saada minkä tahansa reaalilukuarvon arvojen 0 ja 1 väliltä, jolloin di ∈ [0, 1]. 

Tällöin tilafunktio kuvaa laitteen heikentymisastetta. Esimerkiksi alkavaa vikaa voidaan kuvata 

arvolla di = 0,1 ja selkeästi heikentynyttä toimintakykyä arvolla di = 0,5.  

Määrittelemällä laitteelle kaksi mahdollista tilaa yhtälön 10 mukaisesti, toimintakuntoinen ja ei-

toimintakuntoinen, voidaan laitteen kunnossa oloa kuvata Markov-prosessilla. Prosessi on kuvattu 

kuvassa 9, jossa tilojen 0 ja 1 välillä on siirtymät. Tila 0 kuvaa tilaa, jossa laite on toimintakuntoinen 

ja tila 1 tilaa, jossa laite ei ole toimintakuntoinen. Laite on toimintakuntoinen ajan hetkellä t kun se 

täyttää siltä vaaditun tehtävän kyseisellä ajan hetkellä. Vastaavasti laite on ei-toimintakuntoinen 

ajan hetkellä t, kun se ei täytä siltä vaadittua tehtävää kyseisellä ajanhetkellä. Tilojen välillä on 

siirtymätaajuudet λ ja μ, jossa λ kuvaa siirtymistä tilasta 0 tilaan 1 ja μ siirtymää tilasta 1 tilaan 0. 

Siirtymätaajuutta λ kutsutaan vikataajuudeksi ja siirtymätaajuutta μ korjaustaajuudeksi.  

 

Kuva 9. Kahden tilan välinen Markov-prosessi, jossa siirtyminen tilasta 0 tilaan 1 tapahtuu 

taajuudella λ ja siirtyminen tilasta 1 tilaan 0 taajuudella μ. 

Vikaantumisten ilmenemistä esittää vikataajuus. Oletetaan, että toiminnassa on n tilastollisesti 

samanlaisia toisistaan riippumatonta laitetta, ja määritellään että v(t) on vikaantumattomien 

                                                           
1 Myös seuraavaa tilafunktiota on käytetty: 𝑑𝑖(𝑡) = {

0, kun laite 𝑖 on vikaantunut ajanhetkellä 𝑡     
1, kun laite 𝑖 ei ole vikaantunut ajanhetkellä 𝑡
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laitteiden lukumäärä ajanhetkellä t. Tällöin empiirinen vikataajuus ajanhetkellä t määritellään 

yhtälöllä (Birolini 2017, s. 4) 

 
𝜆(𝑡) =

𝑣(𝑡) − 𝑣(𝑡 + δ𝑡)

𝑣(𝑡)δ𝑡
 (11) 

 

missä δt tarkastelujakson pituus aikavälillä (t, t + δt]. Oletetaan nyt vikataajuuden pysyvän vakiona 

koko tarkastelujakson ajan ja korjaustaajuus olemattomaksi sekä asetetaan tarkastelujakso 

aikavälille (0, τ]. Tarkastelujakson aikana vikaantuneiden laitteiden lukumäärä on k = v(0) − v(τ) ja 

laitteiden yhteenlaskettu tarkasteluaika T = nτ. Nyt tarkastelujakson alussa vikaantumattomien 

laitteiden määrä on v(0) = n ja tarkastelujakson pituus δt = τ = T/n, joten yhtälö 11 saadaan 

muotoon 

 
𝜆 =

𝑘

𝑇
 (12) 

 

Toisin sanoen empiirinen vikataajuus tilanteessa, jossa vikataajuus pysyy vakiona, saadaan yhtälön 

12 mukaan tarkastelujakson aikana vikaantuneiden laitteiden lukumäärän ja yhteenlasketun 

tarkasteluajan suhteena. Käytännössä kuitenkaan tarkastelujakson jälkeen seuraavan 

vikaantumisen tapahtumahetkeä ei tiedetä, jolloin yhtälössä 12 arvon k tilalla voidaan käyttää 

arvoa k + α, missä α ∈ [0, 1]. Keskimääräisenä arviona voidaan antaa α = 0,5. 

Laitteessa tai järjestelmässä aiheutuvaa vikaantumista voidaan pitää eräänlaisena 

tapahtumaketjuna eli vikamekanismina. Vikaantumisessa laitteen tila siirtyy toimintakuntoisesta ei-

toimintakuntoiseksi. Laitteessa tapahtuu siis tilasiirto, jossa se menettää kyvyn toteuttaa siltä 

vaaditun tehtävän. Tilasiirron aiheuttavaa syytä kutsutaan välittömäksi syyksi. Kun oletetaan 

vikamekanismin sisältävän vain välittömän syyn, aiheuttaa se yleensä suuren yksinkertaistuksen 

vikamekanismin selittämiseen, jolloin on syytä lisätä vikamekanismiin mukaan käsitteet edellyttävä 

tapahtuma, laukaiseva tapahtuma ja perussyy. (Wierman et al. 2007, s. 9). 

Vikamekanismin kaikkein perusteellisinta lähdettä kutsutaan perussyyksi. Vikamekanismin 

selittämisessä laukaiseva tapahtuma aloittaa lopulliseen vikatapahtumaan päättyvän 

tapahtumaketjun. Edellyttävä tapahtuma voidaan selittää tilanteena tai toimintana, jonka 

toteutuessa todennäköisyys tai taajuus vikaantumiselle kasvaa. Lopulta välitön syy aiheuttaa 

tilasiirron. On huomioitavaa, että laukaiseva tapahtuma ei itse vaikuta laitteen toimintakuntoon, 

vaan se toimii ainoastaan tapahtumaketjun alullepanijana. Myöskään edellyttävä tapahtuma ei 
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aiheuta suoraan laitteen toimintakunnon heikkenemistä, vaan se luo sopivat olosuhteet 

tapahtumaketjun käynnistymiseen. (Wierman et al. 2007, s. 9–10) 

4.2 Riippuvuus 

Kaksi tapahtumaa A ja B ovat toisistaan tilastollisesti riippuvia, mikäli pätee (Wierman et al. 2007, 

s. 5) 

 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴) ≠ 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) (13) 

 

missä P(X) on tapahtuman X todennäköisyys ja P(Xi|Xj) on tapahtuman Xi ehdollinen 

todennäköisyys, kun tapahtuma Xj on tapahtunut. Vastaavasti tapahtumat A ja B ovat toisistaan 

tilastollisesti riippumattomia, mikäli pätee 

 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵) (14) 

 

Yhtälöt 13 ja 14 eivät rajoitu vain kahteen tapahtumaan, vaan myös useammalla tapahtumalla X1, 

X2, …, Xn voi olla keskenään riippuvuutta. Tällöin yhtälö 13 voidaan esittää muodossa 

 𝑃 (⋂ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) = 𝑃(𝑋1) ∏ 𝑃 (𝑋𝑖| ⋂ 𝑋𝑗

𝑖−1

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=2

≠ ∏ 𝑃(𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (15) 

 

Vastaavasti keskenään tilastollisesti riippumattomalle useammalle tapahtumalle X1, X2, …, Xn 

saadaan yhtälö 14 muotoon 

 
𝑃 (⋂ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) = ∏ 𝑃(𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (16) 

 

Koska kahden tapahtuman A ja B yhtäaikaisen ilmenemisen todennäköisyys P(A ∩ B) voi olla 

suurempi kuin yksittäisten tapahtumien A ja B todennäköisyyksien tulo P(A)P(B), eli pätee yhtälö 

 P(𝐴 ∩ 𝐵) > P(𝐴)P(𝐵) (17) 

 

voi tapahtumien A ja B riippuvuudella olla merkittävä vaikutus järjestelmän luotettavuuteen. 
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4.3 Yhteisvikojen kytkentätekijät 

Yhteisvioille on löydettävissä yhteisiä syitä, joita kutsutaan kytkentätekijöiksi. Wierman et al. (2007, 

s. 11) luokittelevat raportissa NUREG/CR-6268 nämä viiteen eri pääluokkaan: laitteiston laatu, 

suunnittelu, huolto, käyttö ja ympäristö. Yhteisvikoja tarkastelevassa ICDE-projektissa käytetään 

neljän luokan luokittelua (ICDE 2018, s. 27–28). Mosleh et al. (1999, s. 18–22) käyttävät raportissa 

NUREG/CR-5485 vielä suppeampaa kolmen luokan luokittelua. Näissä kummassakin pääluokkina 

ovat laitteisto, käyttö ja ympäristö, joiden lisäksi ICDE-projektissa on neljäntenä pääluokkana 

tuntematon. Luokittelu on esitetty kuvassa 10, jossa on pääluokkien lisäksi myös näiden 

alaluokittelu. 

 

Kuva 10. Kytkentätekijöiden luokittelu ICDE-projektissa, sekä NRC:n raporteissa NUREG/CR-6268 ja 

NUREG/CR-5485. 

Raporteissa NUREG/CR-5485 ja NUREG/CR-6268 sekä ICDE-projektissa käytetyt luokittelut ovat 

suhteellisen samankaltaisia. Raportissa NUREG/CR-6268 käytetyssä luokittelussa käyttöön ja 

huoltoon liittyvät kytkentätekijät on erotettu omiksi pääluokiksi, kun puolestaan raportissa 

NUREG/CR-5485 ja ICDE-projektissa nämä esiintyvät yhdessä pääluokassa, käytössä. Toinen 

vastaava pääluokitteluissa löytyvä ero on laitteistoon liittyvissä kytkentätekijöissä. Raportissa 

NUREG/CR-6268 on erotettu kytkentätekijät erikseen laatuun ja suunnitteluun, kun puolestaan 

raportissa NUREG/CR-5485 ja ICDE-projektissa nämä on yhdistettynä pääluokkaan nimeltä 
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laitteisto. ICDE-projektin kytkentätekijöiden pääluokka tuntematon on sellaisia tilanteita varten, 

joissa yhteisvian komponenttien vikatapahtumille ei ole kyetty tunnistamaan niitä yhdistävää 

kytkentätekijää. Kytkentätekijät voidaan jakaa alaluokkiin, joka eroaa hieman luokittelijasta 

riippuen 

4.4 ICDE-yhteisvikatietokanta 

Yhteisviat ovat harvinaisia tapahtumia, joten yhdellä ydinvoimalalaitosyksiköllä ei kerry tarpeeksi 

tilastollista vikahistoriaa yhteisvikatapahtumista laitoksen käyttöiän aikana. Tästä syystä on 

perustettu kansainvälisiä yhteistyöhankkeita tiedonvaihtoa varten. Muilta ydinvoimalaitoksilta 

saatua vikahistoriaa voidaan käyttää kohdelaitoksen riskianalyysissä sekä kvalitatiivisen analyysin 

apuna että suoraan kvantitatiivisessa analyysissä. 

Yksi kansainvälisistä hankkeista yhteisvikoihin liittyen on vuonna 1994 perustettu NEA:n alainen 

International Common-cause Failure Data Exchange -projekti (ICDE), missä yhteistyöprojektiin 

osallistuvat jäsenmaat jakavat tietoja ydinvoimalaitoksilla tapahtuneista yhteisvioista. Projektin 

tavoitteena on lisätä tuntemusta yhteisvioista, niiden syntymekanismeista ja vaikutuksista. ICDE-

projektissa mukana olleita jäsenmaita ovat Alankomaat, Espanja, Etelä-Korea, Japani, Kanada, 

Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tšekki ja Yhdysvallat. Projektiin osallistuvat maat luovuttavat 

ydinvoimalaitoksilta kerättyä tietoa tietokantaan, ja saavat vastineeksi käyttöönsä muista maista 

kerättyä tietoa vastaavista järjestelmistä ja vastaavalta ajanjaksolta. (Brück et al. 2018, s. 2–3) 

Taulukossa 1 on esitetty ICDE-tietokantaan lisättyjen vikatapahtumien lukumäärät 

komponenttiluokittain syyskuussa 2017. Taulukossa 1 esitettyjen komponenttiluokkien lisäksi ICDE-

tietokantaan on myöhemmin uusimpana komponenttiluokkana lisätty vaihtosuuntaajat. 

Yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat (X-CCF), on esitetty erillisenä luokkana, ja siihen kuuluvat ne 

yhteisvikatapahtumat, joissa yhteisvika on vaikuttanut useampaan kuin yhteen yhteisvikaryhmään, 

mutta toistaiseksi tähän luokkaan ei ole vielä lisätty vikatapahtumia. Tietokanta sisältää yli 1 800 

yhteisvikatapahtumaa komponenttien ryhmien yhteenlasketun toiminta-ajan ollessa lähes 10 000 

vuotta. (Brück et al. 2018, s. 5–6) 

ICDE-projektissa yhteisvian määritelmälle käytetään raportin NUREG/CR-6268 mukaista 

määritelmää. Kyseisen määritelmän mukaan yhteisvika tapahtuu, kun kaksi tai useampi laitetta 

ovat vikatilassa yhtä aikaa tai lyhyen aikaikkunan sisällä yhteisestä syystä. Yhteisvikatapahtuman 

lisäksi ICDE-projektissa määritellään ICDE-tapahtuma. Kyseisessä tapahtumassa kahden tai 

useamman laitteen toimintakyky heikentyy yhteisestä syystä kahden koestusjakson sisällä. ICDE-

tapahtuma siis laajentaa yhteisvian määritelmää sekä laitteen toimintakyvyn että vikojen 
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yhtäaikaisuuden osalta. ICDE-tapahtuma voi ilmetä, vaikka laitteet pystyisivätkin toteuttamaan 

tehtävänsä. Laitteen toimintakyvyn heikkenemisen ei myös tarvitse olla yhtäaikaista, sillä kahden 

koestusjakson sisällä oleva aikaikkuna mahdollistaa esimerkiksi ensimmäisen laitteen 

vikaantumisen korjaamisen ennen toisen laitteen vikaantumisen tapahtumista. (ICDE 2018, s. 13) 

Taulukko 1. ICDE-tietokannassa olevien vikatapahtumien lukumäärät syyskuussa 2017. (Brück et al. 

2018, s. 5–6)  

Komponenttiluokka Yhteisvikatapahtumia 

Keskipakopumput 399 

Varoventtiilit 271 

Dieselgeneraattorijärjestelmät 236 

Säätösauvakoneistot 173 

Moottoriohjatut venttiilit 172 

Pinnanmittausjärjestelmät 154 

Suuntaventtiilit 117 

Katkaisijat 110 

Akustot 77 

Lämmönvaihtimet 55 

Puhaltimet 32 

Päähöyryeristysventtiilit 10 

Digitaaliset automaatiojärjestelmät 4 

 

Jotta eri ydinvoimalaitoksilta kerätty tieto olisi mahdollisimman homogeenistä, sisältää ICDE-

projekti ohjeet vikatapahtumien ja laitetietojen kirjaamiselle. ICDE-tietokantaan sisältyvät laitteet 

jaetaan joukkoihin, joita kutsutaan havaintojoukoksi (OP, observed population). Saman 

havaintojoukon sisällä olevat laitteet oletetaan identtisiksi, jolloin niiden välillä on mahdollista 

tapahtua yhteisvikatapahtuma. Havaintojoukkojen ja yhteisvikatapahtumien välinen suhde on 

esitetty kuvassa 11. Jokainen yhteisvikatapahtuma vaikuttaa vain yhden havaintojoukon laitteisiin, 

mutta havaintojoukolla voi olla useampi kuin yksi yhteisvikatapahtuma. Myös se, että 

havaintojoukkoon ei ole liitetty yhtään yhteisvikatapahtumaa, on mahdollista. (ICDE 2018, s. 15)  

 

Kuva 11. Havaintojoukkojen ja yhteisvikatapahtumien suhde ICDE-tietokannassa. 
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Havaintojoukot ovat ICDE-tietokannassa olevia tietueita, jotka koostuvat samanlaisista laitteista. 

Tavallisesti havaintojoukko koostuu yhden järjestelmän jonkin toiminnon redundanttisista 

laitteista. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista, mikäli jonkin muun joukon laitteet ovat identtisiä ja 

niiden välillä on mahdollista esiintyä yhteisvika. Tällöin näistä laitteista voidaan muodostaa 

havaintojoukko. On myös huomionarvoista, että havaintojoukon laitteiden ei tarvitse olla 

välttämättä yhdessä ja samassa järjestelmässä. Jos useammasta eri järjestelmästä löytyy 

samanlaisia yhteisvika-alttiita laitteita, voidaan näiden välille luoda havaintojoukko. (ICDE 2018, s. 

15) 

Taulukossa 2 on esitetty havaintojoukkotietueen sisältämät kentät. Kentät G0–G8 sisältävät yleisiä 

tietoja havaintojoukoista, kuten tiedon mistä voimalaitoksesta tieto on peräisin, kuinka monta 

laitetta havaintojoukkoon kuuluu ja tiedon laitteiden valmistajasta. Kentät G0 ja G8 yksilöivät eri 

havaintojoukot toisistaan. Kenttä G1 sisältää kuvauksen havaintojoukosta ja sen laitteista. Kenttä 

G3 sisältää järjestelmän tyypin lisäksi alikentän G3.1 järjestelmän alityyppi. Myös kenttä G4 sisältää 

komponentin tyypin lisäksi alikentän G4.1 komponentin alityyppi. Kenttä G5 koostuu kahdesta 

alikentästä, G5.1 koestusväli ja G5.2 koestusmenetelmä. 

Taulukko 2. Havaintojoukkotietueen sisältämät kentät. 

Kentän tunnus Selite 

G0 Havaintojoukon tunnus 

G1 Havaintojoukon kuvaus 

G2 Voimalaitos 

G3 Järjestelmän tyyppi 

G4 Komponentin tyyppi 

G5 Koestus 

G6 Havaintojoukon koko 

G7 Valmistaja 

G8 Havaintojoukon tunnistenumero 

S1 Vikaantumistapa 

S2 Havaintojoukkojen lukumäärä (ei käytössä) 

S3 Tarkastelujakson aloitusajankohta 

S4 Tarkastelujakson lopetusajankohta 

S5 Yhteisvikojen lukumäärä 

S6 Kokonaistarkasteluaika 

S7 Käyttövaateiden lukumäärä 

 

Kentät S1–S7 sisältävät tilastollista tietoa havaintojoukon komponenteista. Kenttä S1 esittää 

vikaantumisen vikaantumistavan, jolle tieto on kerätty. Havaintojoukolla voi olla useampi 

vikaantumistapa, jolloin jokainen kentistä S1–S7 kerätään havaintojoukolle erikseen. Kenttien 
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tietojen, esimerkiksi tarkastelujaksoa määrittävät kentät kuten S3 tai S4, eivät tarvitse olla samat 

eri vikaantumistavoilla. Kenttä S2 ei ole käytössä ICDE-tietokannassa.  

Yhteisvikatapahtumat merkitään ICDE-tietokantaan omiksi tietueiksi. Vikatapahtumatietueen 

sisältämät kentät on esitetty taulukossa 3. Jokainen vikatapahtuma liitetään yhteen 

havaintojoukkoon (kenttä G0). Yhteisvikatapahtuma kohdistuu altistumisjoukkoon, joka on 

havaintojoukon alijoukko. Altistumisjoukkoon kuuluvat ne havaintojoukon laitteet, jotka altistuvat 

yhteisvikatapahtuman vikamekanismille. Esimerkiksi mikäli yhteisvika johtuu 

huoltotoimenpiteestä, ja huoltotoimenpide on kohdistunut vain osaan havaintojoukon 

komponenteista, kuuluvat altistumisjoukkoon vain ne komponentit, joille huoltotoimenpide on 

toteutettu. Vikamekanismille altistuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että laite menettää 

toimintakykynsä. Mikäli laite altistuu vikamekanismille, mutta selviää vikaantumista, laite voi olla 

jopa täysin toimintakuntoinen. 

Laitteiden vikaantumistasot kootaan yhteen vikaantumisvektoriksi (kenttä C8), joka on n alkiota 

sisältävä vektori 

 𝒅 =  [𝑑1, … , 𝑑𝑛] (18) 

 

missä di ∈ {0; 0,1; 0,5; 1} ja n on altistumisjoukon koko. Jokainen alkio kuvaa yhden laitteen 

heikentymisastetta. Laitteen heikentymisasteita ovat toimintakykyinen (W, working, di = 0), alkava 

vika (I, incipient failure, di = 0,1), heikentynyt toimintakyky (D, degraded failure, di = 0,5) ja 

täydellinen vikaantuminen (C, complete failure, di = 1). ICDE-projektissa vikaantumisvektorit 

esitetään tavallisesti edellä mainittujen kirjaintunnusten avulla numeeristen arvojen sijaan. 

Kentällä C13 annetaan perustelut vikaantumisvektorin alkioiden arvoille. (ICDE s. 28–31) 

Yhteisvian määritelmään kuuluvat vikatapahtumien samanaikaisuus ja tapahtuminen samasta 

syystä. ICDE-tietokannassa yhteisvikatapahtumalle merkitään näiden todennäköisyyttä aikatekijällä 

(kenttä C14) ja syytekijällä (kenttä C11). Sekä aikatekijä että syytekijä pystyvät saamaan arvoja 

joukosta {0,1; 0,5; 1}, missä matalaa todennäköisyyttä vastaa arvo 0,1 (L, low), keskisuurta 

todennäköisyyttä arvo 0,5 (M, medium) ja korkeaa todennäköisyyttä arvo 1 (H, high). (ICDE 2018, 

s. 28–31) 

Kytkentätekijät (kenttä C10) luokitellaan edellä esitetyn kuvan 10 mukaisesti. Lähtökohtaisesti 

vikatapahtumalle määritellään jokin luokittelun alaluokka, mutta mikäli se ei ole tunnistettavissa, 

käytetään luokittelussa yläluokkaa (laitteisto, käyttö, ympäristö). Mikäli kytkentätekijä ei ole 

ollenkaan tunnistettavissa, luokitellaan se tuntemattomaksi. Vikaantumistapa (kenttä C3) on 
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ominainen jokaiselle komponenttiluokalle ja se riippuu laitteen toimintatavasta. Havaintotapa 

(kenttä C6), perussyy (kenttä C9) ja korjaava toimenpide (kenttä C12) valitaan ennalta määritellyistä 

arvoista. Tapahtumakuvaus (kenttä C5) ja tapahtumatulkinta (kenttä C7) ovat tekstikenttiä, joissa 

annetaan kirjalliset kuvaukset ja tulkinnat yhteisvikatapahtumalle. (ICDE 2018, s. 23–30) 

Taulukko 3. Vikatapahtumatietueen sisältämät kentät. 

Kentän tunnus Selite 

G0 Havaintojoukon tunnus 

C1 Yhteisvikatapahtuman tunnus 

C2 Vikatapahtumien päivämäärät 

C3 Vikaantumistapa 

C4 Altistumisjoukon koko 

C5 Tapahtumakuvaus 

C6 Havaintotapa 

C7 Tapahtumatulkinta 

C8 Vikaantumisvektori 

C9 Perussyy 

C10 Kytkentätekijä 

C11 Syytekijä 

C12 Korjaava toimenpide 

C13 Kirjausperustelut 

C14 Aikatekijä 

 

ICDE-projektin sisällä vikatapahtumia on tutkittu tarkemmin vika-analysoinnilla, johon kuuluvat 

vikamekanismin kuvaaminen, vikamekanismialikategorian, vikamekanismikategorian ja 

vikasyykategorian määrittäminen sekä lisäkommenttien antaminen. Vikamekanismialikategoriat 

keräävät yhteen sellaisia vikatapahtumia, joilla on samankaltainen vikatapahtuma. 

Vikamekanismikategoriat puolestaan koostuvat samankaltaisista vikamekanismialikategorioista. 

Eräillä komponenttiluokilla vikamekanismikategorian ja vikamekanismialikategorian sijasta 

vikatapahtumille on määritelty vanhempien kirjausohjeiden mukaisesti vikaoirekategoria ja 

vikaoirenäkökulma. Vikaoirenäkökulmat keräävät yhteen samankaltaisia vikatapahtumia 

käytännössä samalla tavalla kuin vikamekanismialikategoriat. Vikaoirekategoriat koostuvat 

samankaltaisista vikaoirenäkökulmista. (ICDE 2018, s. 53) 

Yhteisvikatapahtumaan on mahdollista merkitä tarvittaessa mielenkiintoisia 

yhteisvikatapahtumakategorioita, jotka tarjoavat vika-analyysiin sellaisia näkökulmia, jotka eivät 

välttämättä tulisi esille muuta kautta. Mielenkiintoisia yhteisvikakategorioita on ICDE-projektissa 

15 kappaletta, joista kaksi on käytöstä poistuneita. Järjestelmien välisten yhteisvikojen kannalta 
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mielenkiintoisia yhteisvikakategoria ovat kategoriat 8 ja 11. Kategoriaan 8 kuuluu sellaisia 

yhteisvikatapahtumia, joissa yhteisvian vikamekanismi on vaikuttanut useampaan eri järjestelmään 

tai turvallisuusfunktioon yhden laitosyksikön sisällä. Nämä yhteisviat ovat järjestelmien välisiä 

yhteisvikoja. Kategoriaan 11 puolestaan kuuluvat useamman yksikön välisiä yhteisvikatapahtumia. 

Vikatapahtuma vaikuttaa siis vähintään kahden laitosyksikön laitteisiin yhdellä 

ydinvoimalaitoksella. (ICDE 2018, s. 54–56) 

4.5 Laskentamenetelmät 

4.5.1 Yhteisvian mallintaminen vikapuussa 

Kappaleessa 3.2 esitetyssä kolmen laitteen järjestelmässä laitteet oletettiin toisistaan 

riippumattomattomaksi, sillä niiden välisiä yhteisvikoja ei mallinnettu vikapuuhun. Käsittelyssä 

otettiin huomioon vain laitteiden yksittäisviat. Nyt oletetaan, että laitteiden B ja C välillä on 

vikatapahtumassa kytkentätekijä, jolloin laitteiden välillä B ja C on riippuvuus. Tällöin on syytä 

mallintaa vikapuuhun näiden kahden laitteen välinen yhteisvikatapahtuma XB,C. Laitteiden A ja B 

välille ei oleteta kytkentätekijää, jolloin niiden välillä ei ole riippuvuutta. Vastaavasti oletetaan myös 

laitteiden A ja C välille. 

Koska laitteella A ei ole yhteisvikamahdollisuutta minkään muun laitteen välillä, se voi vikaantua 

vain muista laitteista riippumattomasta yksittäisviasta XA. Sen sijaan laitteilla B ja C tilanne on 

erilainen, sillä kummatkin laitteet voivat vikaantua yksittäisvian lisäksi myös yhteisvian 

seurauksena. Laite B voi vikaantua muista laitteista riippumattomasta yksittäisviasta XB tai 

laitteiden B ja C välisestä yhteisviasta XB,C. Vastaavasti laite C voi vikaantua muista komponenteista 

riippumattomasta yksittäisviasta XC tai laitteiden B ja C välisestä yhteisviasta XB,C. 

Yhteisvikakytkökset voidaan siis liittää vikapuumalliin TAI-porteilla kyseessä olevien laitteiden 

kohdalle kuvan 12 osoittamalla tavalla. Huipputapahtumalle XT saadaan perustapahtumien avulla 

 𝑋𝑇 = (𝑋𝐴 ∪ (𝑋𝐵 ∪ 𝑋𝐵,𝐶)) ∩ (𝑋𝐶 ∪ 𝑋𝐵,𝐶) (19) 

 

Mallin laajentaminen muiden kuin laitteiden B ja C väliselle yhteisvialle on analoginen laitteiden B 

ja C yhteisvian mallintamisen kanssa. Yhteisviat eivät rajoitu myöskään rajoitu vain kahteen 

laitteeseen vaan myös useamman laitteen välillä voi olla yhteisvika. Kolmella laitteella mahdolliset 

yhteisviat ovat 

• Laitteiden A ja B välinen yhteisvika XA,B 

• Laitteiden A ja C välinen yhteisvika XA,C 
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• Laitteiden B ja C välinen yhteisvika XB,C 

• Laitteiden A, B ja C välinen yhteisvika XA,B,C 

 

Kuva 12. Yksinkertaisen järjestelmän vikapuu, jossa on huomioitu komponenttien B ja C yhteisvika. 

Järjestelmässä komponentit A ja B on kytketty keskenään sarjaan ja komponentti C on rinnan 

näiden kanssa. 

Yhteisvikojen vikataajuuksia arvioitaessa on hyödyllisistä käyttää yhteisvikaryhmiä, joiden 

ajatellaan koostuvat identtisistä laitteista. Esimerkkinä yhteisvikaryhmästä voidaan esittää jonkin 

järjestelmän samanlaiset redundanttiset laitteet. Käytännössä yhteisvikaryhmää vastaa esimerkiksi 

ICDE-tietokannan havaintojoukko. Yhteisvikataajuus tapahtumalle, jossa täsmälleen tietyt k laitetta 

vikaantuvat n laitteesta koostuvassa yhteisvikaryhmässä, saadaan yhtälöstä (Vaurio 1994, s. 383) 

 
𝜆𝑘/𝑛 =

𝛬𝑘/𝑛

(
𝑛
𝑘

)
 (20) 

 

missä Λk/n on vikataajuus tapahtumalle, jossa jotkin k laitetta vikaantuvat n laitteesta koostuvassa 

yhteisvikaryhmässä. 



38 
 

4.5.2 Parametriset mallit 

Yhteisvikojen vikataajuuksien arviointiin voidaan käyttää niin sanottuja parametrisia malleja, kuten 

alfafaktorimalli, beetafaktorimalli ja MGL-malli (multiple Greek letters model). Parametriset mallit 

voidaan jakaa yhden parametrin ja usean parametrin malleihin. Edellä mainituista malleista 

beetafaktorimalli on yhden parametrin malli kun taas alfafaktorimalli ja MGL-malli ovat usean 

parametrin malleja. 

Beetafaktorimallissa kokonaisvikataajuus jaetaan kahteen osaan, riippumattomien yksittäisvikojen 

vikataajuuteen λI ja yhteisvikojen vikataajuuteen λc. Kokonaisvikataajuus on näiden vikataajuuksien 

summa. Määritellään parametri ß yhteisvikataajuuden ja kokonaisvikataajuuden suhteena 

 
𝛽 =

𝜆𝑐

𝜆𝑐 + 𝜆𝐼
 (21) 

 

Beetafaktorimallissa oletetaan, että yhteisvian tapahtuessa järjestelmän kaikki redundanttiset 

laitteet vikaantuvat. Vikatapahtuma, jossa vikaantuu kaksi tai useampi laitetta, mutta vähemmän 

kuin kaikki laitteet, ei ole mallissa mahdollinen, joten kyseisten vikojen todennäköisyys on nolla. 

Järjestelmän mahdollisia vikatilanteita ovat siis jokaisen laitteen yksittäisviat ja kaikkien laitteiden 

yhteisvika. Nyt todennäköisyys Pk sellaiselle vikatapahtumalle, jossa k komponenttia vikaantuu, 

voidaan esittää parametrin ß avulla muodossa 

 
𝑃𝑘 = {

(1 − 𝛽)𝑃𝑡,                 𝑘 = 1
0,                        1 < 𝑘 < 𝑛
𝛽𝑃𝑡 ,                            𝑘 = 𝑛

 (22) 

 

missä Pt on vikaantumisen kokonaistodennäköisyys ja n on järjestelmän redundanttisten laitteiden 

lukumäärä. (Modarres et al. 1999, s. 412) 

MGL-malli on yleistys beetafaktorimallista. Sen sijaan, että käytettäisiin vain yhtä parametria, MGL-

mallissa parametreja on yksi vähemmän kuin järjestelmässä on redundanttisia laitteita. Esimerkiksi 

neliredundanttisessa järjestelmässä käytetään kolmea parametria.  

Mallissa ensimmäinen parametri, ß, esittää todennäköisyyttä, jossa vikatapahtuman sattuessa 

yhteisvika vaikuttaa kahteen tai useampaan laitteeseen. Toinen parametri, γ, esittää 

todennäköisyyttä, jossa vikatapahtuman sattuessa yhteisvika vaikuttaa kolmeen tai useampaan 

laitteeseen. Mallin loput parametrit määräytyvät vastaavasti. Beetafaktorimalli on siis MGL-mallin 

erikoistapaus. Se kuvaa tilannetta, jossa kaikki muut parametrit ensimmäistä parametria lukuun 
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ottamatta saavat arvon 1. Todennäköisyys Pk sellaiselle vikatapahtumalle, jossa k laitetta vikaantuu, 

voidaan esittää yhtälöllä (Modarres et al. 1999, s. 411) 

 

𝑃𝑘 =
1

(
𝑛 − 1
𝑘 − 1

)
(1 − 𝜌𝑘+1) (∏ 𝜌𝑖

𝑘

𝑖=1

) 𝑃𝑡 (23) 

 

missä ja n on redundanttisten komponenttien kokonaismäärä ja parametrit ρi ovat 

 𝜌1 = 1, 𝜌2 = 𝛽, 𝜌3 = 𝛾, … , 𝜌𝑛+1 = 0 (24) 

 

Alfafaktorimallissa käytetään yhtä montaa parametria kuin järjestelmässä on redundanttisia 

laitteita. Mallissa parametri αk kuvaa sitä osuutta kokonaistodennäköisyydestä, jossa yhteisvian 

vuoksi vikaantuu tasan k laitetta. Todennäköisyys Pk sellaiselle vikatapahtumalle, jossa k laitetta 

vikaantuu, voidaan esittää yhtälöllä (Modarres et al. 1999, s. 411) 

 
𝑃𝑘 =

𝑘

(
𝑛 − 1
𝑘 − 1

)

𝛼𝑘

𝛼𝑡
𝑃𝑡 (25) 

 

missä n on järjestelmän redundanttisten laitteiden lukumäärä ja  

 
𝛼𝑡 = ∑ 𝑘𝛼𝑘

𝑛

𝑘=1

 (26) 

 

Edellä esitetyt parametriset mallit ovat riippuvaisia käytettyjen parametrien arvioista. Mallit 

olettavat vikojen suhteiden eri järjestelmille olevan samat käytetyillä samoilla parametreilla 

järjestelmäeroista huolimatta. Käytännössä vikataajuuksien arviointiin voidaan käyttää suoraan 

vikahistoriaan perustuvaa arviointia.  

4.6 Järjestelmien väliset yhteisviat 

Järjestelmien välisten yhteisvikojen aiheuttaman riskitason nousun arviointi ydinvoimalaitoksissa 

on varsin uusi tutkimusalue todennäköisyyspohjaisissa riskianalyyseissä. Tästä huolimatta 

käytännön sovelluksia ovat tehneet ainakin ranskalainen EDF Flamanvillen ydinvoimalaitoksen 

kolmannella yksiköllä (Canavan et al. 2007, Nonclerq et al. 2012) sekä saksalainen GRS saksalaisilla 

painevesireaktorilaitoksilla (Brück et al. 2016, Stiller et al. 2016). 
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4.6.1 Analyysit Flamanville 3 -yksiköllä 

Flamanvillen ydinvoimalaitos koostuu kolmesta reaktoriyksiköstä, joista kaksi ensimmäistä yksikköä 

ovat 1980-luvulla käyttöönotettuja toisen reaktorisukupolven P4 REP -mallin painevesireaktoreita 

ja kolmas reaktoriyksikkö on kolmannen sukupolven PWR:ään perustuva eurooppalainen 

painevesireaktori (EPR), joka on vielä vuonna 2018 rakennusvaiheessa. EDF on suorittanut Ranskan 

ydinturvallisuusviranomaisen (ASN, Autorité de sûreté nucléaire) vaatimuksesta Flamanvillen 

laitoksen kolmannella yksiköllä tutkimuksia järjestelmien välisistä yhteisvioista kohdistuen ensin 

erilaisia pumppuja sisältäviin järjestelmiin, ja laajentanut myöhemmin tutkimuksia 

moottoriohjattuihin venttiileihin sekä kymmenen kilovoltin katkaisijoihin. Tutkimusten tavoitteena 

on ollut täyttää yhdysvaltalaisen ASME/ANS PRA -standardin SY-B2-vaatimuksen kategoria III, mikä 

vaatii järjestelmien välisten yhteisvikojen mallintamista käyttökokemusta apuna käyttäen tai 

vaihtoehtoisesti sen osoittamista, että järjestelmien väliset yhteisviat eivät vaikuta 

ydinvoimalaitoksen riskiin. (Nonclercq et al. 2012, s. 699) 

Arviointia varten EDF on kehittänyt yhteistyössä Electric Power Research Instituten (EPRI) kanssa 

nelivaiheisen menetelmän, joista kaksi ensimmäistä perustuvat raportin NUREG/CR-5485 

mukaiseen kvalitatiiviseen arviointiin. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittavista järjestelmistä 

kartoitetaan samankaltaisia ominaisuuksia, jolloin niiden välillä voi olla mahdollisia riippuvuuksia. 

Raportissa NUREG/CR-5485 esitettyjä samankaltaisia ominaisuuksia ovat muun muassa laitteiden 

samanlainen suunnittelu, samanlaiset huoltotoimenpiteet, samanlainen toimintaympäristö sekä 

laitteiden sisältämät samanlaiset komponentit. Toisessa vaiheessa hyödynnetään 

yhteisvikatietokantoja kvalitatiivisesti. Yhteisvikatietokannoista kerätystä vikahistoriasta etsitään 

sellaisia tapahtumia, joissa yhteisvikatapahtumat ovat vaikuttaneet useisiin eri järjestelmiin. Tämän 

perusteella voidaan löytää sellaisia piirteitä, jotka altistavat laitteita järjestelmien välisille 

yhteisvioille. (Nonclercq et al. 2012, s. 700–701) 

Kolmannessa vaiheessa lasketaan eri järjestelmien välille RAWC-riskiparametri (Risk Achievement 

Worth Cumulative), ja neljäs vaihe sisältää uusien yhteisvikaryhmien mallintamisen. RAWC-

riskiparametri kuvaa riskin nousua, kun kaksi laitetta vikaantuu yhtä aikaa, ja se määritellään RAW-

riskiparametrin (Risk Achievement Worth) avulla. RAW-parametri määritellään 

sydänvauriotaajuuden suhteellisena nousuna, kun toiminto tai laite A on epäkäytettävänä 

verrattuna kunnossa olevaan järjestelmään. Tämä voidaan esittää yhtälöllä  

 
RAW(𝐴) =

𝐶𝐷𝐹𝐴 − 𝐶𝐷𝐹0

𝐶𝐷𝐹0
 (27) 
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missä CDFA kuvaa sydänvauriotaajuutta toiminnon tai laitteen A olleessa epäkäytettävänä ja CDF0 

sydänvauriotaajuutta, kun järjestelmä on kunnossa. Kun toiminnot tai laitteet A ja B ovat yhtä aikaa 

epäkäytettäviä, voidaan kyseiselle tilanteelle laskea RAWC-riskiparametri yhtälöllä 

 RAWC(𝐴, 𝐵) = RAW(𝐴, 𝐵) − (RAW(𝐴) + RAW(𝐵)) (28) 

 

missä RAW(A, B) kuvaa RAW-riskiparametria kun laitteet tai toiminnot A ja B ovat yhtä aikaa 

epäkäytettävinä. (Nonclerq et al 2012, s. 701–703) 

Suuret RAWC:n arvot ovat merkityksellisiä, sillä kahden laitteen tai toiminnon suuri RAWC-arvo 

viittaa siihen, että yhtä aika vikaantuessaan ne lisäävät kokonaisriskiä merkittävästi. Nonclercq et 

al. (2012, s. 702) jakavat RAWC-riskiparametrin arvon merkittävyyden seuraavasti 

• Olematon merkitys, kun RAWC < 0,5 

• Matala merkitys, kun 0,5 < RAWC < 10 

• Keskisuuri, merkitys kun 10 < RAWC < 100 

• Suuri merkitys, kun RAWC > 100 

Neljäs vaihe sisältää uusien yhteisvikaryhmien mallintamisen, mikäli edelliset kolme vaihetta 

osoittavat, että niille on tarvetta. Uusien yhteisvikaryhmien määrittäminen on tarpeellista, jos 

kahden järjestelmän välillä havaittiin suuri RAWC-riskiparametrin arvo yhdistettynä vaiheessa 1 

havaittuihin järjestelmien samankaltaisuuksiin tai vaiheessa 2 havaittuihin tilanteisiin 

vikahistoriassa. Nonclercq et al. (2012, s. 707) 

Flamanvillen laitoksen kolmannen yksikön PRA-mallissa on tutkittu hätäsyöttövesijärjestelmässä 

(AFWS, auxiliary feedwater system), primääriveden puhdistus- ja tilavuudensäätöjärjestelmässä 

(CVCS, chemical and volume control system), sivujäähdytysjärjestelmässä (ESWS, essential service 

water system), välijäähdytysjärjestelmässä (CCWS, component cooling water system), 

suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmässä (CSS, containment spray system), 

hätäjäähdytysjärjestelmässä (ECCS, emergency core cooling system) ja 

jälkilämmönpoistojärjestelmässä (RHRS, residual heat removal system) olevia pumppuja. 

Suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin, että pumppuja sisältävissä järjestelmissä suuria RAWC-arvoja 

esiintyy, jos AFWS:n lisäksi ECCS, CVCS, CSS, ESWS tai CCWS on yhtä aikaa epäkäytettävänä, tai jos 

ECCS:n lisäksi ESWS, CCWS tai RHRS on yhtä aikaa epäkäytettävänä sekä jos RHRS:n lisäksi CVCS on 

yhtä aikaa epäkäytettävänä. Kuitenkin edellä mainituille järjestelmäyhdistelmille ei löytynyt 

kvalitatiivisissa tutkimuksissa samankaltaisia ominaisuuksia tai vikahistoriasta yhtään näiden 
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järjestelmien välistä yhteisvikaa, minkä perusteella uusien yhteisvikaryhmien mallintamiselle ei 

ollut tarvetta. Nonclercq et al. (2012, s. 707) 

Moottoriohjattuja venttiileitä sisältäviä järjestelmiä tutkiessaan Nonclerq et al. (2012, s. 711) 

havaitsivat suuria laitteiden välisiä samankaltaisuuksia ja riskiarvon nousuja CVCS:n ja RHRS:n, sekä 

CCWS:n ja ECCS:n välillä. Uusien mallinnettujen yhteisvikaryhmien aiheuttama riskinousu oli heidän 

mallinnuksissaan enintään 1,7 prosenttia alkuperäiseen riskiarvoon verrattuna. 

Katkaisijavikojen tutkimuksissa Nonclercq et al. (2012, s. 713) havaitsivat kolme yhteisvikaryhmää, 

joilla oli suuri RAWC-riskiparametrin arvo. Yksi ryhmistä sisälsi 13 katkaisijaa, toinen neljä katkaisijaa 

ja kolmas kolme katkaisijaa. Kaikki tutkittavat katkaisijat olivat samankaltaisia, joten he lisäsivät 

nämä kolme yhteisvikaryhmää laskentamalliin. Heidän mallinnuksessaan uusien 

katkaisijayhteisvikaryhmien aiheuttama riskinousu oli enintään 1 prosentti alkuperäiseen 

riskiarvoon verrattuna. Kokonaisuutena Nonclercq et al. (2012, s. 714) totesivat, että pumppuja, 

moottoriohjattuja venttiileitä tai katkaisijoita sisältävissä järjestelmissä järjestelmien väliset 

yhteisviat eivät aiheuta merkittävää riskitason nousua tutkitun EPR-laitoksen 

sydänvauriotaajuuden arvossa.  

4.6.2 Analyysit saksalaisilla painevesireaktoreilla 

Saksalainen tutkimuslaitos GRS on analysoinut saksalaisten painevesireaktorien vikahistoriaa 

yhteisvikaryhmät ylittävien yhteisvikojen arviointia varten. Brück et al. (2016, s. 3) luokittelivat 

vikahistorian perusteella yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat kolmeen eri tyyppiin: 

1. Hyvin tunnettujen ja mallinnettujen ilmiöiden, kuten tulvien ja tulipalojen aiheuttamat 

yhteisviat 

2. Tunnetuista ilmiöistä aiheutuvat yhteisviat, joita ei kuitenkaan ole mallinnettu PRA-

mallissa. Esimerkkinä tähän kuuluvat laitteiden yhteisistä osista aiheutuvat yhteisviat 

3. Tuntemattomista ilmiöistä aiheutuvat yhteisviat. Kun tähän tyyppiin kuuluva yhteisvika 

tapahtuu ja se tunnistetaan ensimmäisen kerran, kyseinen vika muuttuu tyypin 2 viaksi 

Tarkastelujen perusteella Brück et al. (2016, s. 8) havaitsivat lukuisia tyypin 2 ja 3 yhteisvikaryhmät 

ylittäviä yhteisvikoja, minkä perusteella kyseisiä vikoja ei voi poissulkea ydinvoimalaitoksen riskien 

arvioinnissa. Koska yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat ovat kuitenkin tavallisia yhteisvikoja 

harvinaisempia, vaatii ilmiöiden tutkiminen laajaa lukuisilta laitoksilta peräisin olevaa vikahistoriaa. 

Vaikka ICDE-tietokanta sisältääkin paljon yhteisvikatapahtumia, jokainen tapahtuma linkittyy vain 

yhteen yhteisvikaryhmään. Brück et al. (2016, s. 8) ehdottivat ICDE-tietokannan laajentamista siten, 

että se sisältäisi erillisen luokan yhteisvikaryhmien välisille yhteisvioille. Tällöin samaan 
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yhteisvikaryhmien väliseen yhteisvikaan liittyvät kaksi tai useampi eri yhteisvikaryhmään linkittyvää 

yhteisvikatapahtumaa linkitettäisiin yhteen tai vaihtoehtoisesti luotaisiin uusi 

yhteisvikatapahtuma, joka linkittäisi suoraan kahteen tai useampaan yhteisvikaryhmään. 

Stiller et al. (2016) kävivät läpi yhteensä 847 yhteisvikatapahtumaa läpi saksalaisilta 

painevesilaitoksilta. Tutkittuihin vikatapahtumiin sisältyi myös potentiaalisia yhteisvikoja, joissa 

laitteiden toimintakyky oli heikentynyt useammalla laitteella ilman, että varsinaista kahta 

vikatapahtumaa oli ilmentynyt. He havaitsivat, että 123 tapahtumaa, eli 14,5 prosenttia kaikista 

tutkituista yhteisvikatapahtumista sisälsi piirteitä, joissa vikatapahtuma ei rajoittunut vain yhteen 

yhteisvikaryhmään. Havaintoja yhteisvikaryhmien välisistä yhteisvioista esiintyi lukuisilla erilaisilla 

laitteilla, kuten venttiileillä, akustoilla, pumpuilla, dieselgeneraattoreilla ja katkaisijoilla. 

Stiller et al. (2016) mallinsivat kvantitatiivisesti yhteisvikaryhmien välisten yhteisvikojen vaikutusta 

ydinvoimalaitoksen riskinarvioon tutkimalla dieselgeneraattorijärjestelmien yhteisvikoja. 

Moderneissa saksalaisissa painevesireaktorilaitoksissa hätädieselgeneraattorijärjestelmä koostuu 

neljästä dieselgeneraattorista (D1), jotka syöttävät sähköä kymmenen kilovoltin pääkiskoille sekä 

neljästä varadieselgeneraattorista (D2), jotka syöttävät sähköä 380 voltin pääkiskoille.  

Kummatkin dieselgeneraattorijärjestelmät on mallinnettu toisistaan riippumattomina, eli D1- ja D2-

järjestelmien välisiä yhteisvikoja ei ole huomioitu. Kuitenkin yhteisvioille altistavia tekijöitä 

havaittiin dieselgeneraattorien yhteisestä valmistajasta johtuvasta samanlaisista osista, 

samanlaisista käyttöolosuhteista sekä samanlaisista huoltotoimenpiteistä. Käyttökokemuksen 

perusteella tunnistettiin viisi yhteisvikatapahtumaa, jotka vaikuttivat tai aiheuttivat 

muutostoimenpiteitä sekä D1- että D2-järjestelmille. 

Stiller et al. (2016) suorittivat mallinnuksen luomalla uusia perustapahtumia, jotka sisältävät 

kummassakin dieselgeneraattorijärjestelmässä olevien dieselgeneraattoreiden yhteisvikoja. 

Esimerkiksi D1-järjestelmän ensimmäisen dieselgeneraattorin vikaantumisen aiheuttavat 

perustapahtumat on esitetty kuvassa 13. Kyseinen dieselgeneraattori voi vikaantua muista 

dieselgeneraattoreista riippumattomasta yksittäisviasta (generaattori 1) tai D1-järjestelmän sisällä 

tapahtuvasta yhteisviasta, jossa vikaantuu ensimmäisen dieselgeneraattorin lisäksi vähintään yksi 

muu D1-järjestelmän dieselgeneraattori (generaattori 1 sekä generaattorit 2–4). Lisäksi 

vikaantuminen voi uudessa mallissa johtua D1- ja D2-järjestelmien välisestä yhteisvikaryhmien 

välisestä yhteisviasta, jossa vikaantuu ensimmäisen dieselgeneraattorin lisäksi vähintään yksi muu 

dieselgeneraattori jommastakummasta dieselgeneraattorijärjestelmästä (generaattori 1 sekä 

generaattorit 2–8).  
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Kuva 13. Generaattorin 1 vikaantumisen voi aiheuttaa yksittäisvika, jokin seitsemästä yhteisviasta 

tai jokin 127 järjestelmien välisestä yhteisviasta. 

Perinteisesti PRA-mallinnuksessa yhteisvikaryhmät on mielletty erillisiksi joukoiksi eli toisistaan 

riippumattomiksi. Jokainen vika voidaan siis liittää vain yhteen yhteisvikaryhmään. Asiaa on 

havainnollistettu kuvassa 14a), jossa tapahtumajoukko E sisältää kaikki vikahistoriassa tapahtuneet 

yhteisviat. Tapahtumajoukko E sisältää kaksi joukkoa ED1 ja ED2, joista ED1 sisältää D1-järjestelmän 

yhteisviat ja tapahtumajoukko ED2 D2-järjestelmän yhteisviat. Joukot ED1 ja ED2 ovat erilliset, eivätkä 

mahdollista yhteisvikaryhmien välisten yhteisvikojen mallintamista. 

Mallinnuksen laajentaminen sisältämään yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat vaatii sen, että 

joukoilla ED1 ja ED2 on leikkaus, kuten kuvassa 14b). Tämä sisältää ne yhteisviat, jotka vaikuttavat 

kumpaankin järjestelmään D1 ja D2. Nyt jokainen vikahistoriassa havaittu vika luokitellaan 

seuraavasti 

1. Yhteisvika, joka voi heikentää sekä D1- että D2-järjestelmien dieselgeneraattoreiden 

toimintakykyä 

2. Yhteisvika, joka voi heikentää vain D1-järjestelmän dieselgeneraattoreiden toimintakykyä 

3. Yhteisvika, joka voi heikentää vain D2-järjestelmän dieselgeneraattoreiden toimintakykyä   
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Kuva 14. a) Tapahtumajoukko E sisältää kaksi joukkoa ED1 ja ED2, jotka ovat toisistaan 

riippumattomia. b) Tapahtumajoukko E sisältää kaksi joukkoa ED1 ja ED2, joilla on leikkaus, ja joiden 

välillä voidaan mallintaa joukkojen välinen yhteisvika. 

Stiller et al. (2016) laskivat bayesilaisilla menetelmillä vikataajuudet dieselgeneraattoreiden 

epäonnistuneille käynnistymisille ja epäonnistuneille käynnissäoloille tilanteissa, joissa 

yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat on otettu huomioon ja tilanteissa, joissa niitä ei ole otettu 

huomioon. Tämän perusteella he laskivat todennäköisyydet sille, että kaikki dieselgeneraattorit 

ovat epäkäytettävänä 10 tunnin aikana tarvetilanteessa. Kun yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat 

oli otettu huomioon, todennäköisyys oli yli kahdeksan kertaa suurempi. Lisäämällä saksalaisen 

painevesilaitoksen PRA-malliin kuvassa 14 esitetyt perustapahtumat sekä vastaavat tapahtumat 

muille dieselgeneraattoreille, taajuus laitoksen joutumisesta vaaratilaan tilanteessa, jossa ulkoinen 

sähkönsyöttö menetetään, nousi kertoimella 3,6. 

4.6.3 ICDE-tietokannan tarkastelut järjestelmien välisten yhteisvikojen varalta 

ICDE-projektin sisällä tietokantaa on tarkasteltu systemaattisesti erilaisten ilmiöiden varalta. 

Yhtenä ilmiönä on havaittu, että eri järjestelmien välillä on ollut riippuvuutta, minkä takia 

yhteisvikatapahtuma ei ole rajoittunut ainoastaan yhteen järjestelmään. ICDE-projektissa tätä 

ilmiötä on tutkittu, ja Håkanssonin (2017) kokoaman yhteenvetoraportin mukaan ICDE-

yhteisvikatietokannasta löytyi useita järjestelmien välisiä yhteisvikatapatumia, joita ei oltu 

tunnistettu järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi ennen systemaattista tarkastelua. 

Tunnistusmenetelmä perustui avainsanojen etsimiseen yhteisvikatapahtumien 

tapahtumakuvauksista, tapahtumatulkinnoista, kirjausperusteluista ja lisäkommenteista. Myös 

kaikki tapahtumat, jotka oli ennestään merkitty järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi, otettiin 

tarkastelussa huomioon. Avainsanoina käytettiin sellaisia sanoja ja sanapareja, jotka voisivat viitata 

järjestelmien välisiin yhteisvikoihin. Käytettyjä avainsanoja olivat muun muassa other CCF, different 

group ja also observed. 
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Löydettyjen järjestelmien välisten yhteisvikojen määrät komponenttiluokittain on esitetty 

taulukossa 4. Osa yhteisvikatapahtumista oli merkitty tietokantaan useammalle eri 

yhteisvikaryhmälle erillisinä yhteisvikatapahtuma. Tällaiset moninkertaiset merkinnät kyseisistä 

tapahtumista huomioitiin tapahtumien jatkotarkasteluissa yhtenä vikatapahtumana. Tietokannasta 

löytyi yhteensä 1800 yhteisvikatapahtuman joukosta 35 järjestelmien välistä 

yhteisvikatapahtumamerkintää. Osa merkinnöistä on samaa tapahtumaa, mutta vika on 

vaikuttanut useampaan havaintojoukkoon. Moninkertaiset merkinnät huomioon ottaen luku 

pienenee 27 tapahtumaan. Kolmasosa tapahtumista esiintyi keskipakopumpuilla. 

Taulukko 4. ICDE-tietokannan sisältämät järjestelmien väliset yhteisvikatapahtumat. (Håkansson 

2017, s. 4) 

Komponenttiluokka 
Järjestelmien väliset 
yhteisviat 

Järjestelmien väliset 
yhteisviat, kun huomioidaan 
moninkertaiset merkinnät 

Keskipakopumput 12 9 

Varoventtiilit 0 0 

Dieselgeneraattorijärjestelmät 5 4 

Säätösauvakoneistot 0 0 

Moottoriohjatut venttiilit 5 5 

Pinnanmittausjärjestelmät 1 1 

Suuntaventtiilit 4 2 

Katkaisijat 5 3 

Akustot 1 1 

Lämmönvaihtimet 2 2 

Puhaltimet 0 0 

Päähöyryeristysventtiilit 0 0 

Digitaaliset automaatiojärjestelmät 0 0 

 

Tarkastelussa järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi on määritelty sellaiset yhteisviat, jotka vaikuttavat 

useampaan kuin yhteen eri järjestelmään tai useampaan kuin yhteen eri turvallisuusfunktioon. 

Yhteisviat luokiteltiin kolmeen eri tyyppiin riippuvuuden mukaan: todellisiin, osittaisiin ja 

mahdollisiin järjestelmien välisiin riippuvuuksiin. Todellisen ja osittaisen riippuvuuden välillä erona 

oli aikakerroin. Todellisissa riippuvuuksissa yhteisvikatapahtuman aikakerroin oli korkea ja 

osittaisissa matala. Todellisissa riippuvuuksissa yhteisvikatapahtuma tapahtui siis pienemmässä 

aikaikkunassa suhteutettuna koestusväliin kuin osittaisissa riippuvuuksissa. Mahdollisissa 

riippuvuuksissa yhteisvikatapahtuma vaikutti vain yhteen järjestelmään, mutta tapahtuman 

kuvauksen ja tulkinnan perusteella yhteisvikatapahtumasta löytyi sellaisia tekijöitä, joiden 

perusteella tapahtuma olisi voinut vaikuttaa myös muihin järjestelmiin. Lisäksi huomioitiin sellaiset 
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vikatapahtumat, joissa ei löydetty riippuvuutta useamman eri järjestelmän välillä, mutta sen sijaan 

riippuvuutta löytyi useamman yhteisvikaryhmän ryhmän välillä. Nämä eivät ole järjestelmien välisiä 

yhteisvikoja, mutta ne tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman tarkasteluun, sillä yhteisvikaryhmät 

oletetaan keskenään riippumattomiksi. Taulukossa 5 on esitetty järjestelmien välisten yhteisvikojen 

lukumäärät riippuvuustyypeittäin. Lähes puolella tapahtumista oli todellista järjestelmien välistä 

riippuvuutta. 

Taulukko 5. Yhteisvikojen lukumäärät riippuvuustyypeittäin. (Håkansson 2017, s. 11) 

Riippuvuustyyppi Yhteisvikojen lukumäärä 

Todelliset järjestelmien väliset riippuvuudet 12 

Osittaiset järjestelmien väliset riippuvuudet 4 

Mahdolliset järjestelmien väliset riippuvuudet 4 

Yhteisvikaryhmien väliset riippuvuudet 7 

 

Håkanssonin (2017) kokoamassa raportissa tarkasteltiin yhteisvikoja kytkentätekijän mukaan. 

Osuudet eri kytkentätekijöistä on esitetty taulukossa 6. Huomioitavaa on, että suurin osa 

kytkentätekijöistä liittyi kytkentätekijä laitteistoon. Näiden osuus oli 70,4 prosenttia kaikista 

vikatapahtumista. Käyttöön liittyi 22,2 prosenttia vikatapahtumista. Vain kahteen vikatapahtumaan 

liittyi kytkentätekijä ympäristötekijät. 

Taulukko 6. Yhteisvikojen lukumäärät eri kytkentätekijöillä. (Håkansson 2017, s. 8) 

Kytkentätekijän tunnus Kytkentätekijä Yhteisvikojen lukumäärä 

H Laitteisto 10 

HC Laitteiston suunnittelu 6 

HS Järjestelmän suunnittelu 3 

HQ Laitteiston laatu 0 

O Käyttö 2 

OMS Huoltojen ajoitus 0 

OMP Huoltotoimenpiteet 4 

OMF Huoltohenkilöstö 0 

OP Käyttötoimenpiteet 0 

OF Käyttöhenkilöstö 0 

E Ympäristö 0 

EI Sisäisen ympäristö 1 

EE Ulkoisen ympäristö 1 
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Tapahtumille määriteltiin perussyy tapahtumasyyn, korjaavan toimenpiteen ja kytkentätekijän 

kombinaationa.2 Jokainen näistä kolmesta määrittää yhden vikatapahtumaan liittyvän heikkouden, 

joka voi olla suunnittelussa, käytetyissä menetelmissä, inhimillisissä toimenpiteissä tai 

ympäristössä. Mikäli heikkoutta ei ole pystytty määrittelemään yhteisvikatapahtumalla, se on 

merkitty tuntemattomaksi. Taulukkoon 7 on merkitty järjestelmien välisten yhteisvikatapahtumien 

juurisyyt. Lähes joka toisessa vikatapauksessa (48 %) jokainen kolmesta heikkoudesta on viitannut 

suunnitteluun ja kolmessa (11 %) käytettyihin menetelmiin. Seitsemässä (25 %) vähintään kaksi 

kolmesta heikkoudesta on liittynyt suunniteluun. Yhdessä vikatapauksessa mikään kolmesta 

heikkoudesta ei ole ollut sama. 

Taulukko 7. Yhteisvikojen lukumäärät perussyyn mukaan. (Håkansson 2017, s. 9) 

Perussyy Yhteisvikojen lukumäärä 

Suunnittelu 13 

Suunnittelu (hallitseva), menetelmät 3 

Suunnittelu (hallitseva), ympäristö 2 

Suunnittelu (hallitseva), tuntematon 2 

Menetelmät 3 

Menetelmät (hallitseva), inhimilliset toimenpiteet 3 

Ei hallitsevaa perussyytä 1 

 

  

                                                           
2 Håkanssonin (2017) raportissa ICDE-tietokannassa yhteisvikatapahtumalle merkitylle perussyylle käytetään nimitystä tapahtumasyy ja 

tapahtumasyyn, korjaavan toimenpiteen ja kytkentätekijän muodostamalle kombinaatiolle nimitystä perussyy. 
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5 Järjestelmärajat ylittävien yhteisvikojen tarkastelu Loviisan 

ydinvoimalaitoksella 

Tässä kappaleessa tutkitaan Loviisan ydinvoimalaitoksella mahdollisesti olevia järjestelmien välisiä 

yhteisvikahaavoittuvuuksia. Tutkittavaksi kohteeksi valitaan kuuden kilovoltin katkaisijat, sillä 

kyseiset katkaisijat liittyvät useisiin eri järjestelmiin ja laitteisiin, minkä takia katkaisijoissa ilmenevä 

samoista syistä johtuva yhteisvikatapaus voisi vaikuttaa useisiin eri turvallisuustoimintoja 

suorittaviin laitteisiin. Analysointi suoritetaan raportin NUREG/CR-5485 mukaisesti, sillä siinä 

kuvatut käytännöt ja menetelmät ovat maailmalla yleisesti hyväksytty yhteisvikojen analysointiin. 

Kyseisen raportin menetelmiä on käytetty järjestelmien välisten yhteisvikojen analysointiin 

Flamanvillen ydinvoimalaitoksen kolmannella yksiköllä (Canavan et al. 2007, Nonclerq et al. 2012). 

Raportin NUREG/CR-5485 lisäksi tässä työssä hyödynnetään ICDE-tietokannan sisältämää 

yhteisvikahistoriaa. 

5.1 Loviisan voimalaitoksen sähköjärjestelmät 

Ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmien tehtävänä on mahdollistaa generaattorilla tuotetun 

sähkötehon siirtäminen voimansiirtoverkkoon, minkä lisäksi sen täytyy myös varmistaa luotettava 

sähkön saanti voimalaitoksen omille sähköä tarvitseville laitteille. Luotettava sähkönsyöttö 

voimalaitoksen omille järjestelmille on tärkeää etenkin erilaisia turvallisuusfunktioita toteuttavien 

järjestelmien osalta. 

Loviisan voimalaitoksella omakäyttösähkö saadaan generaattoreilta omakäyttömuuntajien kautta 

omakäyttökytkinlaitokselle, josta tarvittava sähköteho siirretään muuntajien kautta alemmille 

jännitetasoille ja lopulta sähköä tarvitseville laitteille. Tilanteessa, jossa generaattori ei tuota 

sähköä, saadaan tarvittava sähköteho päämuuntajien kautta ulkoisesta voimansiirtoverkosta. Jotta 

voidaan varmistua sähköä tarvitsevien turvallisuusjärjestelmien toiminnasta tilanteissa, joissa 

yhteys ulkoiseen voimansiirtoverkkoon on menetetty ja normaali sähkönsyöttö on häiriötilassa, on 

ydinvoimalaitoksilla mahdollisuus tuottaa tarvittava sähköteho varavoimajärjestelmillä, kuten 

dieselgeneraattoreilla. 

Loviisan ydinvoimalaitos liittyy 400 kilovoltin voimansiirtoverkkoon kahta voimansiirtolinjaa pitkin, 

minkä lisäksi laitoksella on yhteys 110 kilovoltin voimansiirtoverkkoon. Näiden lisäksi 

voimalaitoksella on yhteys 20 kilovoltin voimansiirtolinjaa pitkin suoraan Ahvenkosken 

vesivoimalaitokselle, jota voidaan käyttää varasyöttöyhteytenä, mikäli yhteydet 110 kilovoltin ja 

400 kilovoltin voimansiirtoverkkoihin menetetään. Kummallakin laitosyksiköllä on 

dieselgeneraattorijärjestelmä, joista kumpikin sisältää neljä dieselgeneraattoria. Näillä 
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dieselgeneraattoreilla voidaan syöttää dieselvarmennettuja sähkönjakokeskuksia, kun yhteys 

ulkoiseen voimansiirtoverkkoon ei ole toiminnassa. Loviisan ydinvoimalaitoksella sijaitsee lisäksi 

varavoimalaitos, jolla on mahdollista tuottaa sähköä häiriötilanteissa. 

Voimalaitoksen sähköjärjestelmät jakautuvat useaan eri jännitetasoon. Kuuden kilovoltin 

dieselvarmentamattomat sähkökeskukset saavat normaalitilanteissa sähkötehon 

omakäyttömuuntajien kautta generaattorilta tai 400 kilovoltin voimansiirtoverkosta. 

Normaalitilanteissa dieselvarmentamattomat sähkökeskukset syöttävät dieselvarmennettuja 

sähkökeskuksia. Mikäli omakäyttömuuntajien tai varaomakäyttömuuntajien kautta ei ole yhteyttä 

generaattoreille tai ulkoiseen voimansiirtoverkkoon, saadaan tarvittava sähköteho 

dieselgeneraattoreilta dieselvarmennetuille sähkökeskuksille, jotka pystyvät syöttämään 

sähkötehoa dieselvarmentamattomille sähkökeskuksille. Dieselvarmennetuilla sähkökeskuksilla on 

myös suora yhteys Ahvenkosken vesivoimalaitokselle. Kuuden kilovoltin sähkökeskukset jakavat 

sähköä edelleen muuntajien kautta matalammilla jännitetasoilla oleville sähkökeskuksille tai 

suoraan suuritehoisten pumppujen sähkömoottoreille. Näihin pumppuihin kuuluvat 

syöttövesipumput, päälauhdepumput, sivulauhdepumput, hätälisävesipumput, 

boorinsäätöpumput, suojarakennuksen ruiskutuspumput, merivesipumput, sivumerivesipumput ja 

pääkiertopumput. Lisäksi varamagnetointikone saa sähkönsyöttönsä suoraan kuuden kilovoltin 

sähkökeskukselta. 

Sähköverkossa katkaisijat ohjaavat virran kulkua. Katkaisija kykenee avautumaan ja sulkeutumaan 

ohjauskäskyjen mukaisesti. Kun avattu katkaisija sulkeutuu, se ohjaa virran virtapiirissä eteenpäin. 

Vastaavasti virran kulku estyy suljetun katkaisijan avautuessa. Katkaisijoiden avautuminen ja 

sulkeutuminen voivat tapahtua käsiohjauksen lisäksi myös automaattisesti esimerkiksi ylivirran tai 

jälleenkytkentäreleistyksen vaikutuksesta. Katkaisijat voidaan luokitella sekä jännitetason että 

valokaaren katkaisukammion väliaineen mukaan. Jännitetasot jaetaan tyypillisesti kolmeen eri 

tasoon: pienjännite, keskijännite ja korkeajännite. Katkaisukammion väliaineen mukaan jaettuna 

eri tyyppisiä katkaisijoita ovat ilmakatkaisijat, öljykatkaisijat, vähäöljykatkaisijat, 

paineilmakatkaisijat, SF6-katkaisijat ja tyhjökatkaisijat. (Elovaara & Haarla 2011, s. 161–169) 

Loviisan voimalaitoksen kuuden kilovoltin sähkökeskukset sisältävät ensimmäisellä yksiköllä 

yhteensä 85 ja toisella yksiköllä yhteensä 83 katkaisijaa. Alkuperäiset vähäöljykatkaisijat on uusittu 

uusiin tyhjökatkaisijoihin. Katkaisijoiden tehtävät voidaan jaotella seuraaviin funktioihin 

• Katkaisijat dieselvarmentamattoman ja dieselvarmennetun sähkökeskuksen välillä 

• Katkaisijat kuuden kilovoltin sähkökeskuksen ja 0,4 kilovoltin sähkökeskuksen välillä 
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• Katkaisijat kuuden kilovoltin sähkökeskuksen ja suuritehoisen moottorin välillä 

o Syöttövesipumppujen katkaisijat 

o Päälauhdepumppujen katkaisijat 

o Sivulauhdepumppujen katkaisijat 

o Hätälisävesipumppujen katkaisijat 

o Boorinsäätöpumppujen katkaisijat 

o Suojarakennuksen ruiskutuspumppujen katkaisijat 

o Merivesipumppujen katkaisijat 

o Sivumerivesipumppujen katkaisijat 

o Pääkiertopumppujen katkaisijat 

o Varamagnetointikoneen katkaisija 

• Katkaisijat dieselvarmennetun sähkökeskuksen ja dieselgeneraattorin välillä 

• Katkaisijat dieselvarmennetun sähkökeskuksen ja Ahvenkosken varasyöttölinjan välillä 

• Katkaisijat dieselvarmentamattoman sähkökeskuksen ja omakäyttömuuntajan välillä 

• Katkaisijat dieselvarmentamattoman sähkökeskuksen ja varaomakäyttömuuntajan välillä 

• Varakatkaisijat 

Ylläolevan luettelon perusteella voidaan huomata, että katkaisijoiden toiminta vaikuttaa lukuisiin 

eri järjestelmiin. Tällöin niissä ilmenevällä sopivalla yhteisvikakombinaatiolla voi olla vaikutusta 

useamman kuin yhden järjestelmän laitteiden käytettävyyteen. 

5.2 Loviisan ydinvoimalaitoksen PRA-malli 

Loviisan ydinvoimalaitoksen riskianalyysimallin kehittäminen aloitettiin 1980-luvun puolivälissä. 

Sisäiset alkutapahtumat3 kattava tason 1 malli laitoksen ensimmäiselle yksikölle valmistui vuonna 

1989, josta lähtien mallia on jatkuvasti laajennettu ja päivitetty. Nykyinen malli on laajennettu 

kattamaan sisäisten alkutapahtumien lisäksi myös ulkoiset alkutapahtumat. Malli sisältää kaikki 

turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaiset eri vakiotilat, ja mallia on laajennettu tasolle 2, jossa 

tutkimuksen kohteena ovat voimalaitoksen vakavat onnettomuudet ja niiden aiheuttamat päästöt 

ympäristöön. (Jänkälä et al. 2018a, s. 3–5) 

YVL-ohje A.7 vaatii, että ydinvoimalaitoksen PRA-malli on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. 

Vaatimusten mukaan mallin laajentamisessa ja päivittämisessä täytyy ottaa huomioon 

                                                           
3 Sisäisiin alkutapahtumiin luetaan laitoksen laitevioista alkavat häiriöt, ulkoisen sähköverkon menetys ja inhimillisistä virheistä alkavat 
häiriöt. 
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käyttökokemuksesta, uusista laskentamenetelmistä ja tutkimustuloksista saadut tiedot ja 

kehityskohteet. 

5.2.1 Yhteisviat PRA-mallissa 

Loviisan ydinvoimalaitoksen PRA-mallissa riippuvuuksien mallintaminen on jaettu suunniteltuihin 

ja suunnittelemattomiin riippuvuuksiin. Suunnitellut riippuvuudet on jaettu edelleen 

alkutapahtumariippuvuuksiin ja muihin järjestelmien välisiin riippuvuuksiin. Suunnitellut 

riippuvuudet on otettu huomioon jo järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Nämä ovat käytännössä 

tietoisesti luotuja riippuvuuksia, ja ne mallinnetaan laitoksen tapahtuma- ja vikapuissa. (Jänkälä et 

al. 2018b, s. 2–3) 

Suunnittelemattomat riippuvuudet ovat sellaisia riippuvuuksia, joita ei ole tunnistettu järjestelmien 

suunnitteluvaiheessa. Ne jaetaan inhimillisiin virheisiin, laitoskohtaisesti tunnistettuihin 

yhteisvikoihin, ulkoisten tapahtumien aiheuttamiin riippuvuuksiin ja jäännösyhteisvikoihin. 

Laitoskohtaisesti tunnistetut yhteisviat pyritään tunnistamaan käymällä järjestelmällisesti läpi 

laitoksen järjestelmiä ja huonetiloja. Tutkittavista kohteista etsitään tekijöitä, jotka muodostavat 

eri laitteiden ja järjestelmien välille riippuvuuksia. Vastaavasti inhimillisten virheiden osalta 

käydään läpi järjestelmällisesti ohjeita ja menettelytapoja, joista pyritään tunnistaa inhimillisten 

virheiden, kuten väärien työtapojen aiheuttamia riippuvuuksia. Riippuvuudet, jotka muodostuvat 

ulkoisista tapahtumista kuten tulipaloista, myrskyistä ja tulvista analysoidaan erilliskäsittelyissä. 

Sellaiset riippuvuudet, joita ei kyetty tunnistamaan järjestelmällisissä tarkasteluissa, muodostavat 

jäännösyhteisvikoja. Vikataajuudet jäännösyhteisvioille arvioidaan yhteisvikatilastojen avulla. 

(Jänkälä et al. 2018b, s. 8–9) 

5.2.2 Katkaisijat PRA-mallissa 

Loviisan voimalaitoksen PRA-mallissa katkaisijoiden vikaantumisia on mallinnettu kolmella eri 

vikaantumistavalla: epäonnistunut sulkeutuminen, epäonnistunut avautuminen ja aiheeton 

avautuminen. Kaikilla katkaisijoilla ei ole mallinnettu välttämättä kaikkia vikatapauksia. Niitä 

kuuden kilovoltin katkaisijoita, jotka toimivat pumppujen syöttökatkaisijoina, ei ole mallinnettu 

erikseen, vaan näissä tapauksissa katkaisijoiden vikatapaukset on kohdistettu suoraan pumppujen 

vikaantumisiksi. Joillakin katkaisijoilla yhteisvikoja ei ole mallinnettu, vaan vikapuu sisältää 

ainoastaan näiden laitteiden yksittäisviat. Lisäksi voimalaitoksella on muutamia kuuden kilovoltin 

katkaisijoita, joita ei ole sisällytetty ollenkaan PRA-malliin. 

Kuvassa 15 on esitetty neljästä katkaisijasta A, B, C ja D koostuvan yhteisvikaryhmän yhden 

katkaisijan A mallintaminen vikapuussa. Yhteisvikaryhmän sisällä mahdollisia vikatapahtumia ovat 
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katkaisijoiden yksittäisviat ja yhteisviat. Yksittäisvioissa jokin katkaisijoista A, B, C tai D vikaantuu 

muista katkaisijoista riippumattomasti. Yhteisvioissa puolestaan vikaantuu kaksi, kolme tai kaikki 

neljä katkaisijaa siten, että katkaisijoiden vikaantumisten välillä vallitsee riippuvuussuhde. 

Mahdollisia kahden katkaisijan yhteisvikatapahtumia on kuusi (AB, AC, AD, BC, BD ja CD), kolmen 

katkaisijan yhteisvikatapahtumia on neljä (ABC, ABD, ACD ja BCD) ja neljän katkaisijan 

yhteisvikatapahtumia on yksi (ABCD). Katkaisija A vikaantuu silloin, kun se vikaantuu yksittäisvian 

tai jonkin sellaisen yhteisvikatapahtuman takia, johon katkaisija A kuuluu. Perustapahtumia ovat 

tällöin A, AB, AC, AD, ABC, ABD, ACD ja ABCD. Nämä kahdeksan vikatapahtumaa yhdistetään TAI-

vikaportilla katkaisijan A vikatapahtumaksi. Tämä vikatapahtuma kuuluu osaksi laajempaa 

vikapuuta. Yhteisvikaryhmän muiden katkaisijoiden vikatapahtumat mallinnetaan vastaavasti. 

Mikäli katkaisijalla on useita vikaantumistapoja, jokainen vikaantumistapa mallinnetaan erikseen. 

 

Kuva 15. Katkaisijan mallintaminen vikapuussa. 

5.3 Katkaisijat ICDE-projektissa 

ICDE-projektin kirjausohjeiden mukaan katkaisijoista huomioidaan ne katkaisijat, joissa katkaisija 

sisältyy johonkin seuraavista sähkönjakojärjestelmistä (ICDE 2018, s. 117–118) 

• Turvasähköjärjestelmä (EDS, emergency distribution system) 

o Pienjännitevaihtovirta, enintään 1000 V (EDS1) 

o Keskijännitevaihtovirta, 1 kV – 11 kV (EDS2) 

o Pienjännitetasavirta, enintään 600 V (EDS3) 

• Käyttösähköjärjestelmä (ODS, on-site distributon system) 

o Pienjännitevaihtovirta, enintään 1000 V (ODS1) 

o Keskijännitevaihtovirta, 1 kV – 11 kV (ODS2) 

o Pienjännitetasavirta, enintään 600 V (ODS3) 

• Reaktorisuojausjärjestelmä (RPS, reactor protection system) 
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o Reaktoripikasulkukatkaisijat 

ICDE-tietokannassa jokaiselle katkaisijahavaintojoukolle määritellään järjestelmän tyyppi (kenttä 

G3.1) ja järjestelmän alityyppi (kenttä G3.2). Järjestelmän tyyppi määrittyy sopivan IRS-tunnuksen 

mukaan. ICDE-tietokannasta löytyvillä katkaisijahavaintojoukoilla on jokin seuraavista IRS-

tunnuksista:  

• Korkeajännitevaihtovirta (3.EA) 

• Keskijännitevaihtovirta (3.EB) 

• Pienjännitevaihtovirta (3.EC) 

• Vaihtovirtaa käyttävä vitaali automaatiojärjestelmä (3.ED) 

• Tasavirta (3.EE) 

• Turvasähköjärjestelmä (3.EF) 

• Reaktorisuojausjärjestelmä (3.IN) 

IRS-järjestelmän mukaan korkeajännitevaihtovirtasähköjärjestelmiin (3.EA) kuuluvat ne 

sähköjärjestelmät, jotka käyttävät vaihtovirtaa korkeammalla jännitetasolla kuin 15 kilovolttia, 

keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmiin (3.EB) kuuluvat ne sähköjärjestelmät, jotka käyttävät 

vaihtovirtaa jännitetasolla välillä 0,6–15 kilovolttia ja pienjännitevaihtovirtasähköjärjestelmiin 

(3.EC) kuuluvat ne sähköjärjestelmät, jotka käyttävät vaihtovirtaa enintään 600 voltin jännitteellä. 

Lisäksi omiksi tyypeiksi erotetaan vaihtovirtaa käyttävät vitaalit automaatiojärjestelmät (3.ED) ja 

turvasähköjärjestelmät (3.EF). Tasavirtajärjestelmiä (3.EE) ei erotella IRS-järjestelmässä 

jännitetasojen tai käyttötarpeen mukaan, vaan siihen lasketaan kaikki ne 

tasavirtasähköjärjestelmät ja niihin kuuluvat laitteet, joiden täytyy toimia sen jälkeen, kun 

menetetään vaihtovirtasähkönsyöttö. Reaktorisuojausjärjestelmään (3.IN) kuuluvia katkaisijoita 

ovat reaktoripikasulkukatkaisijat. (Bernard-Bruls, 2011, s. 24–37) 

Järjestelmän alityyppi (kenttä G3.2) määräytyy kirjausohjeiden jaottelun mukaan edellä esitetyn 

luettelon mukaisesti turva- ja käyttösähköjärjestelmiin sekä reaktorisuojausjärjestelmiin. Turva- ja 

käyttösähköjärjestelmissä katkaisijat luokitellaan lisäksi tasa- ja vaihtovirran sekä jännitetason 

perusteella. Kirjausohjeissa esitetään myös jokaiselle eri järjestelmäalityypille niitä vastaavat IRS-

tunnukset. Pienjännitevaihtovirtasähköjärjestelmille (EDS1 ja ODS1) käytetään IRS-tunnusta 3.EC, 

keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmille (EDS2 ja ODS2) tunnusta 3.EB ja 

pienjännitetasavirtasähköjärjestelmille (EDS3 ja ODS3) 3.EE. Reaktoripikasulkukatkaisijoille 

käytetään tunnusta 3.IN. Kirjausohjeissa ei tunnisteta katkaisijoille IRS-tunnuksia 3.EA, 3.ED tai 3.EF, 
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vaikka kyseisiä tunnuksia on käytössä itse tietokannassa. Lisäksi kirjausohjeissa käytetyt 

jännitetasot eroavat hieman IRS-järjestelmässä käytetyistä jännitetasoista. (ICDE 2018, s. 117–118) 

Dieselgeneraattoreihin, moottoriohjattuihin venttiileihin ja keskipakopumppuihin liittyvät 

katkaisijat lasketaan ICDE-projektissa edellä mainittujen komponenttien omien 

komponenttirajojen sisäpuolelle. Sähkökeskuksen ja dieselgeneraattorin, keskipakopumpun tai 

venttiilien moottorien välillä olevien katkaisijoiden viat tilastoidaan siis komponenttityyppeihin 

dieselgeneraattorijärjestelmät, moottoriohjatut venttiilit tai keskipakopumput. (ICDE 2018, s. 117) 

Katkaisijat erotetaan komponentin tyypin (kenttä G4) mukaan katkaisukammion väliaineen 

perusteella. ICDE-projektissa mahdollisia katkaisijan tyyppejä ovat tyhjökatkaisija, SF6-katkaisija, 

öljykatkaisija, magneettipuhalluskatkaisija, ilmakatkaisija ja paineilmakatkaisija. (ICDE 2018, s. 128–

129) Vikaantumistyyppejä katkaisijoille on ICDE-projektin sisällä kolme, epäonnistunut 

avautuminen, epäonnistunut sulkeutuminen ja aiheeton toiminta. Katkaisija vikaantuu, mikäli se 

epäonnistuu virran ohjaamisessa, virran kytkemisessä tai virran katkaisemisessa tarvetilanteessa. 

(ICDE 2018, s. 120) 

Kuvassa 16 on esitetty ICDE-projektissa käytetyt komponenttirajat katkaisijoille. Katkaisijoiden 

vioiksi luetaan vain komponenttirajojen sisällä tapahtuvat viat. Katkaisijoiden komponenttirajoihin 

kuuluvat itse katkaisijan lisäksi kaikki välittömät oheislaitteet, kuten katkaisijamoduuli, hallinta- ja 

ohjauslaitteet sekä kokoojakiskot. Laite tai muuntaja, jolle katkaisija syöttää sähköä, ei kuulu 

katkaisijan komponenttirajoihin, vaan kyseiset laitteet käsitellään muissa komponenttiluokissa. 

(ICDE 2018, s. 118) 

Vastaavasti komponenttirajat keskipakopumpuille on esitetty kuvassa 17 ja dieselgeneraattoreille 

kuvassa 18. Kuten katkaisijoilla, myös keskipakopumpuilla ja dieselgeneraattoreilla 

komponenttirajojen sisäpuolelle itse komponentin lisäksi kuuluvat näiden oheislaitteet, kuten 

hallinta- ja ohjauslaitteistot. Katkaisijoiden osalta keskipakopumpun syöttökatkaisija kuuluu 

keskipakopumpulla komponenttirajojen sisäpuolelle ja kuten dieselgeneraattorin lähtökatkaisija 

kuuluu dieselgeneraattorin komponenttirajojen sisäpuolelle. (ICDE 2018, s. 69, 80)  

Moottoriohjattujen venttiilien katkaisijat kuuluvat moottoriohjattujen venttiilien 

komponenttirajojen sisäpuolelle, mutta kyseistä komponenttiluokkaa ei tarkastella enempää, sillä 

tässä työssä tutkimuksen kohteena ei ole yhtään sellaista katkaisijaa, joka olisi moottoriohjatun 

venttiilin syöttökatkaisija. 
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Kuva 16. ICDE-projektissa määritellyt komponenttirajat katkaisijoille. (ICDE 2018, s. 118) 

 

Kuva 17. ICDE-projektissa määritellyt komponenttirajat keskipakopumpuille. (ICDE 2018, s. 72) 
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Kuva 18. ICDE-projektissa määritellyt komponenttirajat dieselgeneraattoreille. (Wierman et al. 

2000, s. 18) 

5.4 Katkaisijoiden yhteisvikariskin arviointi 

Loviisan ydinvoimalaitoksen ensimmäisen laitosyksikön kuuden kilovoltin sähkökeskukset sisältävät 

85 katkaisijaa. Toisella laitosyksiköllä kuuden kilovoltin sähkökeskuksissa on yhteensä 83 

katkaisijaa. Tarkastelu suoritetaan laitosyksiköittäin, joten riippuvuuksia eri laitosten välisten 

katkaisijoiden välillä ei huomioida. Katkaisijat jaetaan sen perusteella, mihin järjestelmään ne 

liittyvät. Jako on esitelty taulukossa 8. Erilaisia pumpputyyppejä, joille kuuden kilovoltin katkaisijat 

toimivat tulokatkaisijoina, on Loviisan voimalaitoksella yhdeksän kappaletta. Eri pumpputyypit 

käsitellään omina järjestelminään. Sähkökeskuksien muuntajien tulokatkaisijat jaetaan 

sähkökeskuksen tyypin mukaan. C-, F- ja E-sähkökeskukset käsitellään kukin omina järjestelminään. 

Lisäksi erotetaan jäälauhduttimien sähköjärjestelmä ja SAM-sähköjärjestelmät (vakavien 

onnettomuuksien hallinta, severe accident management) omiksi järjestelmiksi. Ahvenkosken 
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varasyöttölinjan katkaisijat, dieselvarmennettujen ja dieselvarmentamattomien kuuden kilovoltin 

sähkökeskusten välillä olevat välikatkaisijat, omakäyttömuuntajien ja varaomakäyttömuuntajien 

katkaisijat käsitellään omina järjestelminä. Varakatkaisija ja varamagnetointikoneen katkaisija eivät 

kuulu ICDE-projektin tarkastelupiiriin, mutta ne huomioidaan kuitenkin tässä tarkastelussa. 

Taulukko 8. Kuuden kilovoltin katkaisijat Loviisan voimalaitoksella. 

Laite tai sähkökeskus 
Katkaisijoiden 
lukumäärä, LO1 

Katkaisijoiden 
lukumäärä, LO2 

Ahvenkosken varasyöttölinja 4 4 

Boorinsäätöpumppu 2 2 

C-sähkökeskus 12 12 

Dieselgeneraattori 4 4 

E-sähkökeskus 4 4 

F-sähkökeskus 4 4 

Hätälisävesipumppu 4 4 

Jäälauhduttimien sähkökeskus 1 0 

Merivesipumppu 8 8 

Omakäyttömuuntaja 4 4 

Pääkiertopumppu 6 6 

Päälauhdepumppu 6 6 

SAM-sähköjärjestelmä 1 1 

Sivulauhdepumppu 2 2 

Sivumerivesipumppu 4 4 

Suojarakennuksen ruiskutuspumppu 4 4 

Syöttövesipumppu 5 5 

Varakatkaisija 1 1 

Varamagnetointikone 1 0 

Varaomakäyttömuuntaja 4 4 

Välikatkaisija kuuden kilovoltin sähkökeskuksien välillä 4 4 

 

Analysointi suoritetaan raportin NUREG/CR-5485 mukaisesti, jossa yhteisvikojen analysointi 

jaetaan kolmeen eri vaiheeseen. (Mosleh et al. 1998, s. 7) 

1. Seulonta-analyysi 

a. Kvalitatiivinen seulonta-analyysi 

b. Kvantitatiivinen seulonta-analyysi 

2. Yksityiskohtainen kvalitatiivinen analyysi 

3. Yksityiskohtainen kvantitatiivinen analyysi 

Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on tehdä esitarkastelua järjestelmistä seuraavia vaiheita 

varten. Seulonta-analyysissä kartoitetaan tutkittavana oleva järjestelmä siten, että kaikki 
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mahdolliset yhteisvikahaavoittuvuudet tulevat esille. Lähtökohta analyysille on konservatiivinen. 

Ensimmäinen vaihe jaetaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen seulonta-analyysiin. Kvalitatiivisessa 

vaiheessa lopputuloksen tavoitteena on muodostaa luettelo laitteista, joissa on mahdollinen 

yhteisvikahaavoittuvuus. Konservatiivisuuden vuoksi tuloksena muodostuvasta luettelosta ei pidä 

jättää pois sellaisia komponentteja, joilla on potentiaalisia yhteisvikahaavoittuvuuksia. 

Yksityiskohtaisessa kvalitatiivisessa analyysissä tutkitaan käyttökokemustietoa, minkä perusteella 

voidaan sulkea pois sellaisia riippuvuussuhteita, jotka voidaan arvioida merkityksettömiksi. 

Yksityiskohtaisessa kvantitatiivisessa analyysissä tarkoituksena on arvioida todennäköisyydet 

muodostettujen yhteisvikojen yhteisvioille. 

5.4.1 Seulonta-analyysi 

Seulonta-analyysi jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisenä suoritetaan kvalitatiivinen seulonta-

analyysi, jonka jälkeen tehdään kvantitatiivinen seulonta-analyysi. 

5.4.1.1 Kvalitatiivinen seulonta-analyysi 

Seulonta-analyysin kvalitatiivisessa vaiheessa etsitään ominaisuuksia, jotka ovat samoja eri 

komponenttien välillä. Nämä samankaltaiset ominaisuudet muodostavat mahdollisessa 

yhteisvikatapauksessa kytkentätekijän kahden tai useamman komponentin välille. Raportin 

NUREG/CR-5485 mukaan riippuvuussuhteita etsittäessä tulisi kiinnittää huomioita seuraavan 

luettelon mukaisiin ominaisuuksiin (Mosleh et al. 1998, s. 9) 

• Samanlainen suunnittelu 

• Samanlainen laitteisto 

• Samanlainen toiminta 

• Samojen henkilöiden toteuttamat toimenpiteet 

• Samanlaiset menetelmät 

• Samanlaiset liitännät järjestelmään 

• Sama sijainti 

• Samanlainen ympäristö 

Alkuperäiset vanhat vähäöljykatkaisijat on uusittu tyhjökatkaisijoihin. Katkaisijoiden uusintojen 

seurauksena kaikki ensimmäisen yksikön 85 katkaisijaa ja toisen yksikön 83 ovat peräisin samalta 

valmistajalta. Katkaisijoita on kahta eri mallia, jotka eroavat toisistaan käytännössä katkaisijan 

nimellisvirran osalta. Katkaisijoiden lähtökoskettimiin asennetut ylijännitesuojat ovat samaa mallia 

kaikilla katkaisijoilla. 
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Katkaisijoiden koestuksissa ja tarkastuksissa katkaisijat voidaan jakaa kahteen ryhmään, 

dieselvarmennettujen kytkinlaitosten katkaisijoihin ja dieselvarmentamattomien kytkinlaitosten 

katkaisijoihin. Kaikki katkaisijat koestetaan kahdeksan vuoden välein, minkä lisäksi suoritetaan 

huoltotoimenpiteitä katkaisijavaunussa oleville oheislaitteille. Neljän vuoden välein kaikki 

katkaisijat tarkistetaan ulkoisesti ja niille suoritetaan huoltotoimenpiteitä tarvittaessa. Lisäksi 

tarkistetaan kiskostot sekä tukirakenteiden liitosten ja kiinnityksien asennuskireydet. Kahden 

vuoden välein tarkistetaan dieselvarmennettujen kytkinlaitoksen katkaisijat visuaalisesti ja 

suoritetaan huoltotoimenpiteitä tarvittaessa. Vuoden välein suoritetaan dieselvarmennettuihin 

kytkinlaitoksiin kuuluvien katkaisijoiden ja niiden suojareleiden koestukset. Lisäksi koestetaan 

dieselvarmentamattomien ja dieselvarmennettujen kytkinlaitosten väliset katkaisijat. Kuuden 

kuukauden välein tarkistetaan dieselvarmennettujen kytkinlaitosten eräitä releitä. Näitä releitä 

löytyy jokaisesta dieselvarmennettujen kytkinlaitosten katkaisijasta. Neljän viikon välein 

koestetaan samalla ohjeella useita eri järjestelmien keskipakopumppuja, joissa pumppujen 

katkaisijoiden toiminta testautuu. Myös dieselgeneraattoreita koestetaan neljän viikon, joissa 

dieselgeneraattoreiden lähtökatkaisijoiden lisäksi koestetaan kuuden kilovoltin kytkinlaitosten 

välikatkaisijat. 

Katkaisijat voidaan jakaa keskipakopumppujen tulokatkaisijoihin, sähkökeskusten muuntajien 

tulokatkaisijoihin, dieselgeneraattorien lähtökatkaisijoihin, sähkökeskusten välillä oleviin 

välikatkaisijoihin, oma- ja varaomakäyttömuuntajien katkaisijoihin sekä varakatkaisijoihin. 

Mikäli suunnittelu-, asennus- tai huoltotoimenpiteitä toteuttavat samat henkilöt tai työryhmät 

useisiin eri katkaisijoihin, muodostuu näiden välille riippuvuussuhde esimerkiksi systemaattisen 

inhimillisen virheen takia. Vaikka raportissa NUREG/CR-5485 ohjeistetaan tarkastelemaan myös 

näistä aiheutuvia riippuvuuksia, samojen henkilöiden toteuttamien toimenpiteiden tarkastelu 

rajataan kuitenkin tässä työssä tarkastelun ulkopuolelle käytännön syistä johtuen. 

Katkaisijat sijaitsevat kummallakin laitosyksiköllä redundanteittain neljässä eri huonetilassa, jolloin 

samoissa huonetiloissa oleville katkaisijoille muodostuu keskenään riippuvuussuhde. Huonetilojen 

ympäristöolosuhteet ovat samanlaiset jokaisessa neljässä huoneessa. 

Kvalitatiivisen seulonta-analyysin tulokset on esitetty taulukossa 9. Tarkastelussa havaittiin, että 

katkaisijoilla on lukuisia riippuvuussuhteita. Katkaisijat ovat samankaltaisia, eivätkä kaksi eri 

käytettyä katkaisijamallia eroa toisistaan merkittävästi. Katkaisijoille ja niiden oheislaitteille 

käytetään samanlaisia koestus- ja huoltotoimenpiteitä. Katkaisijat sijaitsevat yhteensä neljässä eri 
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huonetilassa, ja huonetilojen ympäristöolosuhteet ovat samanlaiset. Tulokset eivät käytännössä 

eroa laitosyksiköiden välillä. 

Taulukko 9. Loviisa voimalaitoksen kuuden kilovoltin katkaisijoiden riippuvuussuhteet. 

Samankaltaisuus Riippuvuudet 

Samanlainen suunnittelu Katkaisijat ovat samalta valmistajalta 

Samanlainen laitteisto Katkaisijoita on kahta eri mallia.  

Samanlainen toiminta Katkaisijat voidaan jakaa keskipakopumppujen 

tulokatkaisijoihin, sähkökeskusten muuntajien 

tulokatkaisijoihin, dieselgeneraattorien 

lähtökatkaisijoihin, sähkökeskusten välillä 

oleviin välikatkaisijoihin, oma- ja 

varaomakäyttömuuntajien katkaisijoihin sekä 

varakatkaisijoihin 

Samanlaiset menetelmät Katkaisijoilla on samoja koestusohjeita ja 

huoltotoimenpiteitä 

Samanlaiset liitännät järjestelmään Käytetyt ylijännitesuojat ovat samaa mallia 

Sama sijainti Katkaisijat sijaitsevat yhteensä neljässä eri 

huonetilassa 

Samanlainen ympäristö Katkaisijoita sisältävien huonetilojen 

olosuhteet ovat normaalitiloissa samanlaiset 

 

5.4.1.2 Kvantitatiivinen seulonta-analyysi 

Kvantitatiivissa seulonta-analyysissä karsitaan pois sellaisia riippuvuuspareja, joiden yhtäaikainen 

vikaantuminen ei aiheuta merkittää muutosta laitoksen riskitasoon. Tämä toteutetaan siitä syystä, 

että kaikkien mahdollisten riippuvuusparien mallintaminen kasvattaa laskentamallin koon niin 

suureksi, että sen käsittelyyn vaadittavaa laskentakapasiteettia ei ole saatavilla. Vaadittavien 

yhteisvikaperustapahtumien määrä saadaan yhtälöstä (Leberecht et al. 2015, s. 119) 

 𝑛𝐵𝐸 = 2𝑛 − 𝑛 − 1 (29) 

 

missä nBE on yhteisvikaperustapahtumien lukumäärä ja n on yhteisvikaryhmään kuuluvien laitteiden 

lukumäärä. Yhtälön 29 käyttäytymistä on havainnollistettu puolilogaritmisessa kuvassa 19. Koska 

yhtälö 29 on eksponentiaalinen muuttujan n suhteen, nousee perustapahtumien nBE määrä 
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eksponentiaalisesti. Suurilla yhteisvikaryhmien ko’oilla käsiteltävien yhteisvikaperustapahtumien 

lukumäärä nousee käytännössä saatavilla olevan laskentakapasiteetin ulkopuolelle. 

 

Kuva 19. Yhteisvikaperustapahtumien lukumäärä yhteisvikaryhmän komponenttien lukumäärän 

funktiona. 

Kvantitatiivisessa seulonta-analyysissä lähdettiin liikkeelle ohjelmistolla nimeltä RiskSpectrum 

Analysis Tool luodusta voimalaitoksen vikapuumallista muodostetusta minimikatkosjoukkodatasta. 

Tästä datasta seulottiin kaikki sellaiset minimikatkosjoukot, joissa esiintyi vähintään kahden eri 

katkaisijoihin liittyvien järjestelmien perustapahtumia. Käytännössä näitä perustapahtumia ovat ne 

perustapahtumat, joissa katkaisijan vikaantuminen mallinnetaan omana perustapahtumia, joiden 

lisäksi huomioitiin myös perustapahtumat niistä keskipakopumpuista, jotka saavat syöttönsä 

suoraan kuuden kilovoltin sähkökeskuksesta. 

Eniten minimikatkosjoukkoja saadaan vakiotilan P vikapuusta, josta saadaan ensimmäisellä 

yksiköllä 2 568 139 ja toisella laitosyksiköllä 2 450 961 minimikatkosjoukkoa, joiden taajuus on 

suurempi kuin 2,0 ⋅ 10−15 a−1. Ensimmäisen laitosyksikön riippuvuusparit on esitetty taulukossa 10 

ja toisen laitosyksikön riippuvuusparit taulukossa 11. Järjestelmien tunnukset on esitetty 

taulukoissa numeroin, eikä samoilla järjestelmillä ole välttämättä sama numero taulukossa 
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laitosyksiköiden välillä. Ensimmäisen laitosyksikön vakiotilan P minimikatkosjoukkodatasta löytyi 22 

ja toisen laitosyksikön datasta 25 riippuvuusparia.  

Muilla vakiotiloilla kyseisen vikataajuuden katkaisurajan ylittäviä minimikatkosjoukkoja on 

vähemmän kuin vakiotilalla P. Näistä vakiotiloista löytyi vain yksittäisiä järjestelmien välisiä 

riippuvuuksia, ja kyseiset riippuvuusparit on esitetty taulukossa 12. 

Koska merkittävimpien järjestelmien välisten riippuvuuksien etsintä perustui voimalaitoksen 

vikapuusta saatuihin katkosjoukkoihin, on huomioitavaa, että niiden ryhmien laitteita, joita ei ole 

mallinnettu vikapuuhun, ei esiinny myöskään minimikatkosjoukoissa. Nämä järjestelmät oletetaan 

olevan sellaisia, että niiden toiminta ei vaikuta laitoksen tilaan paljon luotettavamman järjestelmän 

kyetessä suorittamaan vastaava tehtävä.  

Taulukko 10. Merkittävimmät järjestelmien väliset riippuvuusparit vakiotilalla P Loviisan 

voimalaitoksen ensimmäisellä yksiköllä. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 –                                         

2   –                                       

3     –               ×         × ×     × × 

4       –                                   

5         –                             ×   

6           –                               

7             –                             

8               –                       × × 

9                 –             ×       ×   

10                   –                       

11     ×               –         × ×     ×   

12                       –                   

13                         –                 

14                            –               

15                             –             

16     ×           ×   ×         – × ×   × × 

17     ×               ×         × – ×   ×   

18                               × × –   ×   

19                                     –   × 

20     ×   ×     × ×   ×         × × ×   – × 

21     ×         ×               ×     × × – 
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Taulukko 11. Merkittävimmät järjestelmien väliset riippuvuusparit vakiotilalla P Loviisan 

voimalaitoksen toisella laitosyksiköllä. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 –                                     

2   –               ×       × ×     ×   

3     –                                 

4       – ×                 ×       × × 

5       × –                         ×   

6           –                           

7             –                     × × 

8               –           ×       ×   

9                 –                     

10   ×               –       × ×     ×   

11                     –                 

12                       –               

13                         –             

14   ×   ×       ×   ×       – × ×   × × 

15   ×               ×       × – ×   ×   

16                           × × –   ×   

17                                 –   × 

18   ×   × ×   × ×   ×       × × ×   – × 

19       ×     ×             ×     × × – 

 

Taulukko 12. Järjestelmien väliset riippuvuusparit muilla vakiotiloilla kuin vakiotilalla P. 

Vakiotila LO1 LO2 

B – – 

C 7–16, 8–16, 14–18, 16–18 9–18, 16–20, 18–20 

D 14–18, 16–18 16–20, 18–20 

E 16–18 18–20 

F 2–4, 2–5, 4–5 3–4, 3–5, 4–5 

G 2–4, 2–5, 4–5, 4–18, 8–14 3–4, 3–5, 4–5, 11–16, 11–20, 16–20 

H 2–4, 2–5, 4–5 3–4, 3–5, 3–11, 3–20, 4–5, 11–20 

I 4–5 4–5 

J 2–4, 2–5, 4–5, 8–14, 8–18 3–4, 3–5, 3–20, 4–5, 11–20 

K 8–14, 8–18, 14–16 3–20, 11–20, 16–18 

L – – 

M 14–18, 16–18 16–20, 18–20 

N 16–18 18–20 

O – – 

Q 14–18, 14–19 16–19 

X 4–5, 4–11, 4–12, 4–17 4–5 
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5.4.2 Yksityiskohtainen kvalitatiivinen analyysi 

Yksityiskohtaisessa kvalitatiivisessa analyysissä suoritetaan kvalitatiivista seulonta-analyysiä 

tarkempi tutkinta. Tarkasteluun otetaan mukaan käyttökokemustiedon tutkinta, minkä perusteella 

voidaan sulkea pois sellaisia edellisessä vaiheessa tuloksena saatuja yhteisvikaryhmiä, joiden välillä 

olevia kytkentätekijöitä ei esiinny käyttökokemusdatassa tai riskimerkitys voidaan muuten arvioida 

merkityksettömäksi. 

Muilta ydinvoimalaitoksilta kerättyä käyttökokemustietoa saadaan tässä tutkimuksessa ICDE-

yhteisvikatietokannasta. Katkaisijoiden kannalta mielenkiintoista yhteisvikatapahtumia saadaan 

sellaisista komponenttiluokista, joiden komponenttirajojen sisälle katkaisijat kuuluvat. Tässä 

suhteessa ICDE-tietokanta sisältää kolme eri komponenttiluokkaa, joita tarkastellaan tässä 

tutkielmassa. Tarkasteltavia komponenttiluokkia ovat katkaisijat, dieselgeneraattorijärjestelmät ja 

keskipakopumput. Dieselgeneraattorijärjestelmien ja keskipakopumppujen osalta ICDE-

tietokannan sisällön tarkastelu rajoitetaan katkaisijavikoihin. Moottoriohjattujen venttiilien 

katkaisijavikoja ei huomioida. 

Käytössä olevan ICDE-tietokannan versiossa on yhteensä kuusi yhteisvikaa, jotka on merkitty 

kuuluvan mielenkiintoiseen yhteisvikakategoriaan 8 eli järjestelmien välisiin yhteisvikoihin. 

Taulukossa 13 on esitetty tässä tutkielmassa käytössä olevan ICDE-tietokannan sisältämät 

yhteisvikatapahtumat ja mielenkiintoiseen yhteisvikakategoriaan 8 kuuluvien yhteisvikojen eli 

järjestelmien välisten yhteisvikojen lukumäärät komponenttityypeittäin. Järjestelmien välisiä 

yhteisvikoja on keskipakopumpuissa, dieselgeneraattorijärjestelmissä ja katkaisijoissa kussakin 

komponenttityypissä kaksi kappaletta. Muissa komponenttityypeissä ei tietokannasta löydy yhtään 

järjestelmien välistä yhteisvikaa. Käytettävässä tietokantaversiossa ei ole yhtään 

yhteisvikatapahtumaa digitaalisissa automaatiojärjestelmissä, lämmönvaihtimissa, puhaltimissa, 

päähöyryeristysventtiileissä, vaihtosuuntaajissa tai järjestelmärajat ylittävissä yhteisvioissa. 

Taulukosta 13 voi havaita, että järjestelmien väliset yhteisviat ovat ICDE-tietokannan perusteella 

verrattain harvinaisia normaaleihin yhteisvikoihin suhteutettuna. Keskipakopumpuista 

järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi on merkitty kaikista yhteisvioista noin 0,53 prosenttia, 

dieselgeneraattorijärjestelmistä noin 0,85 prosenttia, ja katkaisijoista noin 1,85 prosenttia. 

Dieselgeneraattorijärjestelmien ja keskipakopumppujen järjestelmien välisten yhteisvikojen 

vikamekanismit eivät liity millään tavalla katkaisijoihin, joten ne jätetään huomioimatta 

katkaisijoihin liittyvien järjestelmien välisiä yhteisvikoja tarkasteltaessa. Yhteensä tietokantaan on 

merkitty kaksi katkaisijoihin liittyvää järjestelmien välistä yhteisvikatapahtumaa, joista kumpikin 

kuuluu komponenttityyppiin katkaisijat.  
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Huomioitavaa on ICDE-tietokantaan merkittyjen järjestelmien välisten yhteisvikojen lukumäärän 

(taulukko 13) ja Håkanssonin (2017) raportissa esitettyjen järjestelmien välisten yhteisvikojen 

lukumäärän (taulukko 4) moninkertaisella erolla, vaikka tietokantaversioiden sisällöt eivät eroa 

merkittävästi toisistaan. Tietoa järjestelmien välisistä yhteisvioista ei ole alun perin kerätty, vaan 

tiedot on lisätty tietokantaan myöhemmin. 

Taulukko 13. Käytössä olevan tietokannan sisältämät yhteisvikatapahtumat ja järjestelmien väliset 

yhteisvikatapahtumat komponenttiluokittain. 

Komponenttiluokka 
Yhteisvika-
tapahtumia4 

Järjestelmien 
välisiä yhteisvikoja 

Keskipakopumput 371 2 

Varoventtiilit 250 0 

Dieselgeneraattorijärjestelmät 234 2 

Säätösauvakoneistot 171 0 

Moottoriohjatut venttiilit 165 0 

Pinnanmittausjärjestelmät 154 0 

Suuntaventtiilit 114 0 

Katkaisijat 108 2 

Akustot 34 0 

Digitaaliset automaatiojärjestelmät 0 0 

Lämmönvaihtimet 0 0 

Puhaltimet 0 0 

Päähöyryeristysventtiilit 0 0 

Vaihtosuuntaajat 0 0 

 

 

ICDE-tietokannan komponenttiluokka katkaisijat 

Taulukossa 14 on esitetty ICDE-tietokannan havaintojoukkojen ja yhteisvikojen lukumäärälliset ja 

suhteelliset osuudet komponenttiluokasta katkaisijat. Suurin osa yhteisvikaryhmistä koostuu 

ilmakatkaisijoista, jonka jälkeen magneettipuhalluskatkaisijat edustavat toiseksi suurinta osuutta. 

Muut katkaisijatyypit edustavat pienempää osuutta tietokannan sisällöstä. Vastaavasti 

yhteisvikojen osuus on suurin ilmakatkaisijoilla ja toiseksi suurin osuus on 

magneettipuhalluskatkaisijoilla. SF6-katkaisijoilta ja paineilmakatkaisijoilta ei löydy yhtään 

yhteisvikaa. 

                                                           
4 Taulukoiden 1 ja 13 väliset luvut yhteisvikatapahtumien lukumäärissä eroavat eri tietokantaversioiden ja tietokannan käyttöoikeuksien 
takia 
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Loviisan ydinvoimalaitoksen kuuden kilovoltin katkaisijat ovat tyhjökatkaisijoita. ICDE-

tietokannasta tyhjökatkaisijoiden yhteisvikoja löytyy kaksi kappaletta, joten tyhjökatkaisijoiden 

yhteisvikojen osuus tietokannan sisällöstä on pieni. Kvalitatiivisen tarkastelun rajoittaminen 

kuitenkin pelkästään vain niihin ICDE-tietokannan katkaisijoihin, jotka ovat tyypiltään 

tyhjökatkaisijoita, ei tuo tarpeeksi laajaa näkökulmaa yhteisvikojen tarkasteluun. Lisäksi voidaan 

olettaa, että eri katkaisijatyyppien oheislaitteet eivät eroa merkittävästi toisistaan 

katkaisukammion erilaisista väliaineista huolimatta. Näistä syistä tarkastelua tehdään myös 

kokonaisuutena joukossa, joka sisältää kaikki katkaisijaviat. 

Katkaisijoiden havaintojoukkojen määrät järjestelmän tyypeittäin ja alityypeittäin on esitetty 

taulukossa 15. Yhteisvikojen lukumäärät on eri järjestelmän tyypeille ja alityypeille on puolestaan 

esitetty taulukossa 16. Taulukoista voidaan havaita, että ICDE-tietokannassa on käytetty IRS-

tunnuksia 3.EA, 3.ED ja 3.EF, vaikka kirjausohjeissa ei ohjeisteta näiden IRS-tunnuksien 

käyttämiseen. Lisäksi tietokannassa on määritelty havaintojoukkojen järjestelmän tyyppejä ja 

järjestelmän alityyppejä eri tunnuksilla verrattuna kirjausohjeisiin. Esimerkiksi kirjausohjeiden 

mukaan reaktorisuojausjärjestelmällä (RPS) on vain yksi järjestelmän alityyppi, 

reaktoripikasulkukatkaisijat (3.IN). ICDE-tietokannassa on kuitenkin 29,4 prosentille 

reaktoripikasulkujärjestelmän katkaisijoista käytetty muuta järjestelmän alityyppiä kuin 

reaktoripikasulkukatkaisijat. Noin puolella havaintojoukoista ei järjestelmän tyyppiä ole määritelty 

ollenkaan. 

Taulukko 14. ICDE-tietokannan sisältämät havaintojoukkojen ja yhteisvikojen osuudet 

katkaisijatyypeittäin. 

Katkaisijatyyppi 
Havainto-
joukkoja Yhteisvikoja 

Osuus 
havaintojoukoista 

Osuus 
yhteisvioista 

Tyhjökatkaisija 34 2 2,5 % 1,9 % 

SF6-katkaisija 5 0 0,4 % 0,0 % 

Öljykatkaisija 48 1 3,5 % 0,9 % 

Magneettipuhalluskatkaisija 206 23 15,2 % 21,3 % 

Ilmakatkaisija 950 75 70,2 % 69,4 % 

Paineilmakatkaisija 25 0 1,8 % 0,0 % 

Tuntematon 86 7 6,4 % 6,5 % 

 

Loviisan voimalaitoksen kuuden kilovoltin katkaisijat kuuluvat keskijännitevaihtovirtasähkö-

järjestelmään (3.EB). Taulukoista 15 ja 16 voidaan havaita, että keskijännitevaihtovirtasähkö-

järjestelmien yhteisvikojen lukumäärät suhteessa havaintojoukkojen lukumäärään on pienempi 
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kuin muilla järjestelmän alityypeillä. Yhteisvikoja järjestelmän alityypillä 3.EB on yhteensä 14, joten 

kvalitatiivista tarkastelua voidaan tehdä huomioimalla vain keskijännitevaihtovirtasähkö-

järjestelmään kuuluvat katkaisijat. Tarkastelun kattavuuden lisäämiseksi tarkastelussa 

huomioidaan erikseen myös kaikkiin muihin järjestelmän alityyppeihin kuuluvat katkaisijat. 

Taulukko 15. Havaintojoukkojen määrät eri järjestelmätyypeillä ja -alityypeillä. 

  EDS EDS1 EDS2 EDS3 ODS ODS1 ODS2 ODS3 RPS –  Yhteensä 

3.EA – – – – 4 – 1 – 2 106 113 

3.EB 71 6 133 – 8 7 76 – – 106 407 

3.EC 66 80 – 5 4 6 – 2 1 212 376 

3.ED – 2 – – – – – – 2 – 4 

3.EE 16 – – 34 – – – – 20 212 282 

3.EF 1 19 22 – – – – – – – 42 

3.IN  – – –  – –  – – – 60 71 131 

Yhteensä 154 107 155 39 16 13 77 2 85 707   

 

Taulukko 16. Yhteisvikojen määrät eri järjestelmätyypeillä ja -alityypeillä. 

  EDS EDS1 EDS2 EDS3 ODS ODS1 ODS2 ODS3 RPS – Yhteensä 

3.EA – – – – – – – – – 25 25 

3.EB 4 2 2 – 1 1 4 – – – 14 

3.EC 8 6 – – – 1 – – 1 16 32 

3.ED – 2 – – – – – – 2 – 4 

3.EE – – – 5 – – – – 6 5 16 

3.EF – 2 2 – – – – – – – 4 

3.IN – –  –  – – –  –  – 8 5 13 

Yhteensä 12 12 4 5 1 2 4 0 17 51   

 

Taulukossa 17 on esitetty ICDE-tietokannasta löytyvät järjestelmien väliset yhteisviat katkaisijoilla. 

Taulukkoon on huomioitu ne viat, jotka on merkitty mielenkiintoisella yhteisvikakategorialla 8, ja 

myös ne viat, jotka on huomioitu Håkanssonin (2017) raportissa. Tapahtumia 2, 3, 5 ja 6 ei ole 

merkitty järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi ICDE-tietokannassa, mutta ne on havaittu Håkanssonin 

raportissa. Toisaalta vikatapahtumaa 4 ei ole huomioitu Håkanssonin raportissa, vaikka se on 

merkitty tietokannassa järjestelmien väliseksi yhteisviaksi. Tapahtumamerkinnät 2 ja 6 ovat samaa 

yhteisvikatapahtumaa, mutta koska vikatapahtuma on kohdistunut kahteen eri havaintojoukkoon, 

ne on merkitty erillisiksi tapahtumiksi. Vastaavasti näin on tehty myös tapahtumamerkinnöille 3 ja 

5.  



69 
 

Tapahtumissa 2 ja 6 katkaisijat ovat tyhjökatkaisijoita, joten kummatkin ICDE-tietokannasta löytyvät 

tyhjökatkaisijaviat ovat järjestelmien välisiä yhteisvikoja. Näissä tapahtumissa katkaisijoiden 

vaimennuskammioissa syntyi halkeamia materiaalin kulumisen takia. Jatkotutkimuksissa ei havaittu 

ongelmia katkaisijoiden toiminnassa, vaikka ne suoritettiin ilman vaimennuskammioita. Tästä 

syystä vikaantumisvektorissa jokainen alkio on saanut arvoksi I eli vika on ollut alkava vika. 

Muissa järjestelmien välisiksi yhteisvioiksi merkityissä tapahtumissa 1, 3, 4 ja 5 katkaisijat ovat 

ilmakatkaisijoita. Ensimmäisessä vikatapahtumassa yhden katkaisijan huoltotoimenpiteet 

laukaisivat kolmen muun katkaisijan ylijännitereleen, minkä seurauksena kyseiset katkaisijat 

avautuivat aiheettomasti. Kyseinen tapahtuma oli mahdollinen suunnitteluvirheen takia, ja sillä oli 

vaikutusta vain kolmeen katkaisijaan. Håkanssonin (2017) raportissa tämä tapahtuma on luokiteltu 

mahdolliseksi järjestelmien välisiseksi riippuvuudeksi. Tämän luokittelun mukaan vikatapahtuma 

vaikutti todellisuudessa vain yhteen järjestelmään, vaikka tapahtuma onkin merkitty järjestelmien 

väliseksi yhteisviaksi ICDE-tietokannassa. 

Tapahtumissa kolme ja viisi koestuksissa katkaisijoita avautui aiheettomasti ylivirtasuojien 

virheellisesti määriteltyjen suunnitteluarvojen takia. Kolmella katkaisijalla avautuminen ei 

onnistunut ollenkaan, mutta virheelliset suunnitteluarvot oli määritelty kaikille tapahtumien 3 ja 5 

yhteisvikaryhmien katkaisijoille.  

Neljännessä tapahtumassa kyseessä oli kahdella katkaisijalla suunnitteluvirheestä johtunut 

alijännitereleiden johdotusvirhe. Virhe oli ilmentynyt kahdella katkaisijalla, joista toinen katkaisija 

on välikatkaisija kahden yksikön välisessä yhteydessä. Tätä tapahtumaa ei ole huomioitu 

järjestelmien väliseksi yhteisviaksi Håkanssonin (2017) raportissa. 

Taulukosta 17 voidaan havaita, että jokaisen tapahtuman perussyy liittyy suunnitteluun (D). 

Jokaisella tapahtumalla yksittäisiä vikoja yhdistävä kytkentätekijä liittyy laitteistoon. Kolmessa 

tapauksessa kytkentätekijä liittyy laitteiston suunnitteluun (HC) ja kolmella järjestelmän 

suunnitteluun (HS). Käyttöön tai ympäristöön liittyvää kytkentätekijää ei siis esiinny yhdessäkään 

järjestelmien välisessä yhteisviassa. Yhteisvikojen syy- ja aikatekijät ovat jokaisella vialla korkeat 

(H). Tapahtumilla 2 ja 6 vikaoirekategoria oli BR-B2, osien hajoaminen tai kuluminen liiallinen 

rasituksen tai virheellinen asetuksen takia ja vikaoirenäkökulma BR-a2, mekaaninen kuluminen tai 

ikääntyminen. Muilla tapahtumilla vikaoirekategoria oli BR-B4, sähköiset ongelmat. Tapahtumalla 

4 vikaoirenäkökulma oli BR-c3, johdotusongelmat ja lopuilla tapahtumilla BR-c2, virheellinen 

komentopiiri tai teholähde. 
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Taulukko 17. ICDE-yhteisvikatietokannasta löytyvät katkaisijoiden järjestelmien väliset 

yhteisvikatapahtumat. 

Tapahtuma 
IRS-
tunnus 

Katkaisija-
tyyppi 

Ilmenemis-
muoto 

Altistumis-
joukon koko 

Vikaantu-
misvektori Huomiot 

1 3.EA Ilmakatkaisija 
Aiheeton 
avautuminen 6 3 C, 3 W  

2 3.EB Tyhjökatkaisija 
Epäonnistunut 
sulkeutuminen 8 8 I 

Sama 
tapahtuma 
tapahtuman 6 
kanssa 

3 3.EC Ilmakatkaisija 
Aiheeton 
avautuminen 8 1 C, 7 I 

Sama 
tapahtuma 
tapahtuman 5 
kanssa 

4 3.EC Ilmakatkaisija 
Epäonnistunut 
sulkeutuminen 32 2 C, 30 W  

5 3.EC Ilmakatkaisija 
Aiheeton 
avautuminen 6 2 C, 4 I 

Sama 
tapahtuma 
tapahtuman 3 
kanssa 

6 3.EB Tyhjökatkaisija 
Epäonnistunut 
sulkeutuminen 4 4 I 

Sama 
tapahtuma 
tapahtuman 2 
kanssa 

 

Taulukko 18. ICDE-yhteisvikatietokannassa löytyvät katkaisijoiden järjestelmien väliset 

yhteisvikatapahtumat. 

Tapahtuma 
Perus-
syy 

Kytkentä-
tekijä 

Syy-
tekijä 

Aika-
tekijä 

Vikaoire-
kategoria 

Vikaoire-
näkökulma 

1 D HS H H BR-B4 BR-c2 

2 ja 6 D HC H H BR-B2 BR-a2 

3 ja 5 D HS H H BR-B4 BR-c2 

4 D HC H H BR-B4 BR-c3 

 

Järjestelmien välisten yhteisvikojen lukumäärä on tietokannassa vähäinen, joten tarkastelua 

laajennetaan myös tavallisiin yhteisvikoihin. Kuvassa 20a) on esitetty yhteisvikojen osuudet eri 

kytkentätekijöille keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmiin kuuluvien katkaisijoiden yhteisvioille ja 

kuvassa 20b) kaikille katkaisijayhteisvioille. Kuvan 20a) mukaan 

keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien katkaisijoilla noin neljännes kytkentätekijöistä liittyy 

laitteistoon ja kolme neljännestä käyttöön. Kaikki laitteistoon liittyvät kytkentätekijät kuuluvat 
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laitteiston suunnitteluun (HC). Käyttöön liittyvistä kytkentätekijöistä suurimpia osuuksia edustavat 

koestava henkilöstö (OMF) sekä käyttö (O). Kuvasta 20b) pystytään havaitsemaan, että kaikilla 

katkaisijoilla noin puolet kytkentätekijöistä on jokin laitteistoon liittyvä kytkentätekijä, vajaalla 

puolella kytkentätekijä liittyy käyttöön. Kahdella yhteisvialla kytkentätekijä on jäänyt 

tuntemattomaksi. Ympäristöön liittyviä kytkentätekijöitä ei esiintynyt yhdelläkään 

yhteisvikatapahtumalla. Kytkentätekijäjakauma on erilainen keskijännitevaihtovirtajärjestelmään 

kuuluvilla katkaisijoilla kaikkien katkaisijoiden jakaumaan verrattuna. Toisaalta 

keskijännitevaihtovirtajärjestelmiin kuuluvien katkaisijoiden yhteisvikatapauksia on 14. Verrattuna 

kaikkien katkaisijoiden yli sataan vikatapaukseen, vikatapausten lukumäärällä voi olla myös 

vaikutusta jakaumaan. 

 

Kuva 20. Yhteisvikojen osuudet eri kytkentätekijöillä a) keskijännitevaihtovirtajärjestelmiin 

kuuluvilla katkaisijoilla b) kaikilla katkaisijoilla. 

Katkaisijoiden vikoja ei ole luokiteltu ICDE-tietokannassa vikamekanismikategorioihin ja 

vikamekanismialikategorioihin, vaan vika-analysointi on tehty aiemmin tietokannassa käytössä 

olleiden vikaoirekategorian ja vikaoirenäkökulmien mukaan. Yhteisvikatapahtumien lukumäärät 

katkaisijoilla eri vikaoirekategorioilla on esitetty taulukossa 19 ja eri vikaoirenäkökulmilla 

taulukossa 20. Taulukosta 19 voidaan havaita, että 33,3 prosenttia niistä vioista, joille on määritelty 

vikaoirekategoria, johtui vika rasvaukseen liittyvien ongelmien takia. Taulukon 20 perusteella 

suurimpana syynä rasvausongelmista olivat voiteluaineen laatuongelmat. Sähköongelmiin liittyviä 

yhteisvikoja oli yhtä paljon kuin rasvausongelmia. Suurimmat syyt olivat virheelliset komentopiirit 

ja teholähteet sekä huonosti suojatut koskettimet. Yhteensä 22,2 prosenttia yhteisvikatapauksista 

yhteisvika johtui katkaisijoiden komponenttien hajoamisista. Suurimpia syitä olivat löystyneet osat 
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ja mekaaninen kuluminen tai ikääntyminen. Kymmenessä prosentissa vioista syynä oli virheelliset 

asetusarvot tai asetukset. Hieman yli puolet näistä vioista johtui vääristä asetusarvoista ja hieman 

alle puolet kytkinten virheellisistä mekaanisista asennoista.  

IRS-tunnuksella 3.EB merkityistä yhteisvikaryhmistä kaikki vikaoirekategorian BR-B1 kaikki kolme 

yhteisvikaa kuuluvat vikaoirenäkökulmaan BR-d2, kaikki kategorian BR-B2 kolme vikaa 

vikaoirenäkökulmaan BR-a2 ja kummatkin kategorian BR-B4 yhteisviat vikaoirenäkökulmaan BR-c2. 

Taulukko 19. Katkaisijoiden yhteisvikojen lukumäärät vikaoirekategorioittain ICDE-tietokannassa. 

Vikaoirekategoria Selite Yhteisvikoja 
Yhteisvikoja, 
3.EB 

BR-B1 Sopimaton tai puutteellinen rasvaus 30 3 

BR-B2 
Osien hajoaminen tai kuluminen liiallisen 
rasituksen tai virheellisen asennuksen takia 

20 3 

BR-B3 
Asetusarvojen tai rajakytkinten virheelliset 
asetukset 

9 0 

BR-B4 Sähköiset ongelmat 30 2 

BR-B5 Muut 1 0 

Ei vikaoirekategoriaa – 18 6 

Taulukko 20. Katkaisijoiden yhteisvikojen lukumäärät vikaoirenäkökulmittain ICDE-tietokannassa. 

Vikaoirenäkö-
kulma 

Vikaoire-
kategoria Selite 

Yhteisvikojen 
lukumäärä 

BR-d1 BR-B1 Puutteellinen voiteluaineen määrä 4 

BR-d2  Huono voiteluaineen laatu 26 

BR-a1 BR-B2 Lian ja hapettumistuotteiden kerääntyminen 1 

BR-a2  Mekaaninen kuluminen tai ikääntyminen 8 

BR-a3  Jumittuminen 2 

BR-a4  
Löystyneet tai rikkoutuneet ruuvit, pultit, 
saranat, holkit tai vivut 9 

BR-b1 BR-B3 Väärät tai muuttuneet asetusarvot 5 

BR-b2  Kytkinten virheelliset mekaaniset asennot 4 

BR-c1 BR-B4 Virheelliset kelat 6 

BR-c2  Virheelliset komentopiirit tai teholähteet 12 

BR-c3  Johdotusongelmat 1 

BR-c4  Löysät johdot 2 

BR-c5  Huonosti suojatut koskettimet 9 

Tuntematon BR-B5 Tuntematon 1 

 

Pereira et al. (2008) ovat tutkineet vikojen vaikutusta eri osiin katkaisijoissa 104 ICDE-tietokannassa 

esiintyvän yhteisvian osalta. Taulukossa 21 on esitetty eri osiin kohdistuneiden yhteisvikojen 
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lukumäärät. Vioista 20,2 prosenttia vaikutti lukitusmekanismiin, joissa suurimpana syynä olivat 

voiteluongelmat ja virheelliset asennukset. Releisiin vaikutuksia oli 11,5 prosentissa vioista. 

Relevikoja yhdisti releiden kuluminen ja ikääntyminen. Muita merkittäviä osia olivat kelat (10,6 %), 

avautumismekanismi (9,6 %), sulkeutumismekanismi (8,7 %) ja suojausjärjestelmä (8,7 %), mutta 

Pereira et al. (2008) eivät mainitse, että näissä vioissa olisi ollut dominoivia yhteisiä tekijöitä.  

Taulukko 21. Yhteisvikojen lukumäärät katkaisijoiden eri osiin kohdistuen. (Pereira et al. 2008, s. 37) 

Osa Yhteisvikojen lukumäärä 

Laakeri 1 

Piirilevy / ohjauspiiri 1 

Sulkeutumismekanismi (yleensä) 9 

Kela 11 

Koskettimet 5 

Digitaalinen laukaisuyksikkö 1 

Kotelo 2 

Sulake 2 

Lukitusmekanismi 21 

Rajakytkin 3 

Varmuuslukitusmekanismi 1 

Avautumismekanismi (yleensä) 10 

Suojausjärjestelmä 9 

Rele 12 

Jousi 3 

Kytkin 3 

Ajastin 1 

Johdotukset 4 

Muu (katkaisija yleensä) 1 

Muu (muu komponentti) 4 

 

ICDE-tietokannan komponenttiluokka keskipakopumput 

Keskipakopumppuihin kuuluvien katkaisijoiden vikaantumiset kuuluvat ICDE-tietokannassa 

keskipakopumppujen komponenttirajojen sisäpuolelle, joten ne tilastoidaan tietokannassa 

keskipakopumppujen vikaantumisena. Keskipakopumppujen katkaisijoista ei ICDE-tietokannassa 

ole kuitenkaan saatavilla tietoa käytetystä jännitetasosta tai katkaisukammion väliaineesta. 

Kuten katkaisijoilla, myös keskipakopumpuilla vika-analysointi on jaettu vikaoirekategorioihin ja 

vikaoirenäkökulmiin. Taulukossa 22 on esitetty ICDE-tietokannan keskipakopumppujen 

yhteisvikojen lukumäärät eri vikaoirekategorioissa. Vikaoirekategoriat jakautuvat 

vikaoirenäkökulmiin. Katkaisijoihin liittyvät viat kuuluvat vikaoirekategoriaan CP-FS3. Kyseinen 
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vikaoirekategoria sisältää katkaisijavikojen lisäksi myös muihin sähkökomponentteihin liittyviä 

yhteisvikoja. Yksikään tähän vikaoirekategoriaan kuuluva vikatapahtuma ei ole järjestelmien 

välinen yhteisvika. 

Taulukossa 23 on esitetty yhteisvikojen lukumäärät vikaoirekategorian CP-FS3 eri 

vikaoirenäkökulmilla. Eri vikaoirenäkökulmia vikaoirekategorialla CP-FS3 on 20 kappaletta. Kaksi 

vikaoirenäkökulmaan CP-z20 kuuluvista yhteisvioista on merkitty kuuluvan vikaoirekategoriaan CP-

FS6, muut viat, vaikka kyseinen vikaoirenäkökulma kuuluukin vikaoirekategoriaan CP-FS3. Tässä 

tarkastelussa käytiin läpi kaikki vikaoirekategorian CP-FS3 yhteisviat ja tapahtumakuvauksien 

perusteella seulottiin katkaisijaviat muista sähköongelmista. Joissain tapauksissa tapahtumakuvaus 

oli erittäin suppea, jolloin arvioitiin, voisiko kyseessä olla keskipakopumppujen tulokatkaisijaan 

liittyvä vika. 

Taulukko 22. Keskipakopumppujen yhteisvikojen lukumäärät vikaoirekategorioittain ICDE-

tietokannassa. 

Vikaoirekategoria Selite 
Yhteisvikojen 
lukumäärä 

CP-FS1 Säätöongelmat 34 

CP-FS2 Mekaaniset ja kemikaaliset kulumiset ja viat 86 

CP-FS3 Katkaisija- ja kontaktoriongelmat, muut sähköongelmat 90 

CP-FS4 Imuongelmat, muut hydrauliset ongelmat 63 

CP-FS5 Voiteluongelmat 50 

CP-FS6 Muut 11 

Ei vikaoirekategoriaa – 37 

 

Keskipakopumppujen katkaisijavikojen kytkentätekijöiden osuudet on esitetty kuvassa 21. Noin 

kaksi kolmasosaa vioista liittyy laitteistoon (H, HC, HQ) ja kolmasosa vioista käyttöön (O, OMS, 

OMP). Ympäristöön liittyviä kytkentätekijöitä ei esiintynyt yhdessäkään yhteisviassa. 
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Taulukko 23. Keskipakopumppujen vikaoirekategoriaan CP-FS3 kuuluvien yhteisvikojen lukumäärät 

vikaoirenäkökulmittain. Kaksi vikaoirenäkökulman CP-z20 yhteisvioista on merkitty kuuluvan 

vikaoirekategoriaan CP-FS6. 

Vikaoirenäkökulma Selite 
Yhteisvikojen 
lukumäärä 

Katkaisija-
yhteisvikojen 
lukumäärä 

CP-z1 Likainen tai syöpynyt kosketin 14 13 

CP-z2 
Katkaisija- tai relevika kuluneen mekaanisen 
osan takia 5 3 

CP-z3 Katkaisijavika sähköisen heikentymisen takia 7 6 

CP-z4 
Katkaisijavika riittämättömän voitelun tai 
lian kerääntymisen takia 8 8 

CP-z5 Silloitettu kosketus elohopeareleessä 1 0 

CP-z6 
Jumittuneesta kontaktorin lukituksesta 
johtuva ylivirta 1 1 

CP-z7 
Imuventtiilin epäonnistunut toiminta 
katkaisijavian takia 1 0 

CP-z8 Releen virheellinen johdotus 4 0 

CP-z9 Käynnistyksessä syntynyt ylivirta 5 0 

CP-z10 
Virheellisesti asennetut liittimet, ei suojattu 
kosteudelta 8 0 

CP-z11 
Katkaisija käyttökyvytön löysien ruuvien 
takia 3 2 

CP-z12 Maasulku 5 0 

CP-z13 
Ohjauspiirin osien viat mekaanisen 
kulumisen takia 6 5 

CP-z14 
Pumppu käyttökyvytön pumpun moottorin 
sähköisen heikentymisen takia 9 0 

CP-z15 Löysä liitin 4 0 

CP-z16 Alimitoitettu sulake 2 0 

CP-z17 Ylivirtasuojan virheelliset asetukset 1 1 

CP-z18 Virheellinen ohjausjärjestelmäkortti 2 2 

CP-z19 Väärä asennettu rele 1 1 

CP-z20 Virheelliset releen asetukset 5 3 

CP-unknown – 1 1 

 

ICDE-tietokannan komponenttiluokka dieselgeneraattorit 

Dieselgeneraattoreiden katkaisijat kuuluvat dieselgeneraattoreiden komponenttirajojen 

sisäpuolelle, joten dieselgeneraattoreiden katkaisijaviat tilastoidaan ICDE-tietokannassa 

dieselgeneraattoreiden vikaantumisina. Dieselgeneraattoreiden katkaisijoista ei ICDE-

tietokannassa ole saatavilla tietoa käytetystä jännitetasosta tai katkaisukammion väliaineesta. 
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Kuva 21. Keskipakopumppujen katkaisijavikojen kytkentätekijöiden osuudet. 

Taulukossa 24 on esitetty ICDE-tietokannassa olevien dieselgeneraattoreiden yhteisvikojen 

lukumäärät eri vikamekanismikategorioissa. Katkaisijaviat on luokiteltu vikamekanismikategoriaan 

EDG-FM3, sähköviat. Tähän kategoriaan kuuluvia yhteisvikoja tietokannassa esiintyy 26 kappaletta, 

ja se sisältää myös muita kuin katkaisijavikoja. Vikamekanismialikategoria EDG-FM3 jakaantuu 

neljään vikamekanismialikategoriaan, vaihtovirtageneraattoreiden vaurioitumiset, katkaisijoiden ja 

releiden vikaantumiset, muut sähköongelmat ja muut ongelmat. Näiden lukumäärät on esitetty 

taulukossa 25. 

Taulukko 24. Dieselgeneraattoreiden yhteisvikojen lukumäärät vikamekanismikategorioittain ICDE-

tietokannassa. 

Vikamekanismikategoria Selite 
Yhteisvikojen 
lukumäärä 

EDG-FM1 Moottoriongelmat 57 

EDG-FM2 Vahingoittuneet apujärjestelmät 100 

EDG-FM3 Sähköviat 26 

EDG-FM4 Instrumentointi- ja ohjauslaitteiden ongelmat 30 

EDG-FM5 Säätövirheet 7 

EDG-FM6 Ei määritelty 9 

Ei vikamekanismikategoriaa – 5 
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Taulukko 25. Dieselgeneraattoreiden vikamekanismikategoriaan EDG-FM3 kuuluvien yhteisvikojen 

lukumäärät vikamekanismialikategorioittain. 

Vikamekanismi-
alikategoria 

Selite Yhteisvikojen 
lukumäärä 

EDG-c1 Vaihtovirtageneraattorin vaurioitumiset 1 

EDG-c2 Katkaisijoiden ja releiden vikaantumiset 11 

EDG-c3 Muut sähköongelmat 12 

EDG-c4 Muut ongelmat 2 

 

Dieselgeneraattoreista jatkotarkasteluun otetaan ne yhteisviat, jotka kuuluvat 

vikamekanismialikategoriaan EDG-c2, katkaisija- ja releviat. Tähän kategoriaan kuuluvia 

yhteisvikoja ICDE-tietokannassa on 11 kappaletta, joista dieselgeneraattorijärjestelmien 

lähtökatkaisijoihin liittyviä yhteisvikoja oli kaksi kappaletta. Kumpikaan näistä vioista ei ollut 

järjestelmien välinen yhteisvika. Kytkentätekijä kummallakin vikatapahtumalla liittyi laitteistoon 

(H). Ensimmäisen yhteisvian syynä olivat kahdella dieselgeneraattorilla suunnitteluvirheestä 

johtuneet releiden toimimattomuudet, minkä takia katkaisijat eivät sulkeutuneet tarvetilanteessa. 

Toisessa yhteisvikatapahtumassa dieselgeneraattorin lähtökatkaisijan sulkeutuminen ei onnistunut 

katkaisijaan kuuluvan kytkimen epäonnistuessa kytkeä virtapiirin sähkövirta. Samanlaista orastavaa 

vikaa löytyi myös kahdella muulla dieselgeneraattorilla. 

Loviisan voimalaitoksen katkaisijat 

Järjestelmien välisten yhteisvikojen vähäisen määrän vuoksi tarkastelua laajennettiin ICDE-

tietokannan tarkastelussa myös tavallisiin yhteisvikoihin. Koska seulonta-analyysissä tunnistettiin 

yhteisvikaryhmien katkaisijoiden olevan suhteellisen samankaltaisia, on niiden välillä samoja 

riippuvuussuhteita kuin yhteisvikaryhmien sisällä, joten ICDE-tietokannan tarkastelun laajennosta 

voidaan pitää perusteltuna. 

Vastaava laajennus tehtiin myös katkaisijatyypin väliaineen mukaan, sillä ICDE-tietokannan kaksi 

tyhjökatkaisijavikatapahtumaa ei ole riittävä määrä kokonaisvaltaisen kvalitatiivisen arvion 

tekemiseksi. Voidaan olettaa, että katkaisijoiden ohjaus- ja muiden oheislaitteiden erot eivät riipu 

katkaisijan katkaisukammion väliaineesta. Esimerkiksi Loviisan voimalaitoksen kuuden kilovoltin 

katkaisijoiden uusinnan jälkeen tyhjökatkaisijoille käytetään pääosin samoja oheislaitteita kuin 

tyhjökatkaisijoita edeltäneille vähäöljykatkaisijoille. Kvalitatiivisen tarkastelun laajentaminen 

kattamaan kaikki katkaisijatyypit katkaisukammion väliaineesta riippumatta on siis perusteltua. 
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Kolmasosa katkaisijoiden yhteisvioista johtui ongelmista rasvauksen kanssa. Lisäksi Loviisan 

voimalaitoksen katkaisijoiden huolto-ohjeessa suositellaan kahta eri voiteluainetta riippuen 

voideltavasta osasta. Saman voiteluaineen käyttö luo riippuvuuden kaikkien niiden katkaisijoiden 

välille, joilla käytetään kyseistä voiteluainetta. 

Releisiin liittyvät yhteisviat muodostavat toiseksi suurimman ryhmän, kun tarkasteltiin 

katkaisijoiden yhteisvikoja eri osiin kohdistuen. Tästä syystä tarkastellaan Loviisan voimalaitoksen 

kuuden kilovoltin katkaisijoita samanlaisten releiden varalta. Tutkinnassa analysoitiin katkaisijoiden 

kojeluetteloista löytyvät tunnuksella K esiintyvät kojeet eli releet ja kontaktorit. Taulukossa 26 on 

esitetty eri järjestelmien välillä käytettyjen samojen reletyyppien lukumäärät ensimmäisellä 

laitosyksiköllä ja taulukossa 27 toisella laitosyksiköllä. Esimerkiksi ensimmäisellä laitosyksiköllä 

järjestelmän 9 katkaisijoissa käytetään kolmea sellaista reletyyppiä, jotka ovat käytössä myös 

järjestelmän 16 katkaisijoissa. Taulukossa sinisellä pohjalla on esitetty ne järjestelmien väliset 

riippuvuudet, jotka on havaittu merkityksellisiksi kvantitatiivisessa seulonta-analyysissä. 

Taulukko 26. Samojen reletyyppien lukumäärät eri järjestelmien välillä Loviisan ensimmäisellä 

laitosyksiköllä.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 – 2 5 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

2 2 – 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 5 3 – 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

4 1 1 1 – 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 8 – 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 – 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 2 2 2 – 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 1 2 1 1 1 1 – 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 

9 2 1 2 1 1 1 1 3 – 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 

10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 5 3 6 1 1 1 1 2 2 1 – 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 2 2 2 1 1 1 2 2 3 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 – 2 2 1 1 1 2 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 – 2 1 1 1 2 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 – 1 1 1 2 1 1 

16 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 – 5 6 1 4 5 

17 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 5 – 5 1 3 5 

18 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 6 5 – 1 4 5 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 – 1 1 

20 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 4 3 4 1 – 3 

21 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 5 5 5 1 3 – 
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Taulukko 27. Samojen reletyyppien lukumäärät eri järjestelmien välillä Loviisan toisella 

laitosyksiköllä.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 2 1 1 2 6 3 3 1 3 1 6 1 5 3 7 2 7 5 

2 2 – 4 3 7 8 3 3 2 3 4 6 4 3 3 3 8 3 3 

3 1 4 – 2 3 5 1 1 1 1 5 4 6 1 2 1 4 1 1 

4 1 3 2 – 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 

5 2 7 3 2 – 8 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3 7 3 4 

6 6 8 5 3 8 – 5 4 2 5 12 20 6 6 4 7 14 6 18 

7 3 3 1 2 3 5 – 5 1 8 2 4 2 5 3 5 3 4 2 

8 3 3 1 2 3 4 5 – 1 5 1 4 1 5 3 5 3 4 2 

9 1 2 1 2 2 2 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

10 3 3 1 2 3 5 8 5 1 – 2 4 2 5 3 5 3 4 2 

11 1 4 5 2 3 12 2 1 1 2 – 10 6 1 2 1 15 1 7 

12 6 6 4 3 5 20 4 4 1 4 10 – 4 6 4 6 12 7 16 

13 1 4 6 2 3 6 2 1 1 2 6 4 – 1 2 1 4 1 1 

14 5 3 1 2 3 6 5 5 1 5 1 6 1 – 3 8 3 6 4 

15 3 3 2 2 2 4 3 3 1 3 2 4 2 3 – 3 3 3 2 

16 7 3 1 2 3 7 5 5 1 5 1 6 1 8 3 – 3 7 4 

17 2 8 4 3 7 14 3 3 2 3 15 12 4 3 3 3 – 3 9 

18 7 3 1 2 3 6 4 4 1 4 1 7 1 6 3 7 3 – 5 

19 5 3 1 1 4 18 2 2 2 2 7 16 1 4 2 4 9 5 – 

 

ICDE-tietokannasta ei löytynyt yhtään katkaisijoiden välistä yhteisvikaa, jossa kytkentätekijänä olisi 

ollut ympäristöstä tai sen olosuhteista johtuva syy. Ympäristöolosuhteista johtuvat 

katkaisijayhteisviat voidaan täten olettaa merkityksettömiksi suhteessa muista syistä johtuviin 

yhteisvikoihin. Lisäksi esimerkiksi tulipaloista ja tulvista johtuvia riskejä, missä uhkatekijä kohdistuu 

useisiin eri laitteisiin samoissa tiloissa, tutkitaan Loviisan PRA-mallinnuksessa erillisissä 

tarkasteluissa, joten kyseiset riskitekijät voidaan jättää huomioimatta järjestelmien välisten 

yhteisvikojen tarkastelussa. 

5.4.3 Yksityiskohtainen kvantitatiivinen analyysi 

Viimeiseen vaiheeseen kuuluu yksityiskohtainen kvantitatiivinen analyysi. ICDE-tietokannassa 

olevien järjestelmien välisten yhteisvikojen vähäisen määrän takia järjestelmien välisten 

yhteisvikojen todennäköisyyksille pystytään antamaan vain suuntaa antavia arvioita. Tässä 

vaiheessa arvioidaan järjestelmien välisten yhteisvikojen suhdetta verrattuna tavallisiin 

yhteisvikoihin vertailemalla järjestelmien välisissä yhteisvioissa mukana olevien yhteisvikojen 
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joukkoa kaikkien yhteisvikojen joukkoon katkaisijoiden osalta. Arviointi tehdään muodostamalla 

vaikutusvektorit, joissa tulevat huomioiduksi yhteisvikatapahtumien vikaantumisvektorit sekä syy- 

ja aikatekijät. ICDE-tietokannasta löytyvien järjestelmien välisten yhteisvikojen painokertoimien 

summaa verrataan kaikkien yhteisvikatapahtumien painokertoimien summaan. Tällä tavoin 

voidaan arvioida järjestelmien välisten yhteisvikojen osuutta. Arviointi tehdään niille yhteisvioille, 

jotka löytyvät komponenttiluokasta katkaisijat. Lisäksi tarkastellaan myös kyseisen 

komponenttiluokan keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmiin kuuluvia katkaisijoita. 

Vaikutusvektori I määritellään n laitetta sisältävälle yhteisvikaryhmälle n + 1 alkiota sisältävänä 

vektorina, jossa yksi alkioista saa arvon 1 ja loput alkiot arvon 0 (Wierman et al. 2007, s. 57). Toisin 

sanoen  

 𝐼 = [𝐹0, … , 𝐹𝑛] (30) 

 

joista Fk = 1, jollain k ∈ {0, …, n} ja Fk = 0 kun Fk ≠ 1. Vaikutusvektori, jossa alkio Fk saa arvoksi 1, 

tarkoittaa sitä, yhteisvikaryhmän yhteisviassa on vikaantunut täsmälleen k laitetta yhteisestä 

syystä. Yhteisvialle voidaan määrittää useita vaikutusvektoreita, ja kullekin vaikutusvektorille Ii 

määritellään painokerroin wi, siten, että painokertoimet täyttävät ehdot 

 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1 (31) 

 

ja 

 
∑ 𝑤𝑖

𝑚

𝑖=0

= 1 
(32) 

 

missä m on vaikutusvektoreiden kokonaismäärä. 

Painokerroin wi merkitsee käytännössä sitä todennäköisyyttä, että vaikutusvektori Ii on tosi. 

Keskimääräinen vaikutusvektori saadaan kaikkien vaikutusvektoreiden ja niiden painokertoimien 

avulla yhtälöstä 

 
𝐼 ̅ = ∑ 𝑤𝑖𝐼𝑖

𝑚

𝑖=1

= [�̅�0, … , �̅�𝑛] (33) 
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Yhteisvian määritelmän mukaan yhteisviassa kahden tai useamman laitteen tila heikentyy. Lisäksi 

määritelmän mukaan tämän täytyy tapahtua sopivan aikaikkunan sisällä ja laitteen tilojen 

heikentymiselle on oltava yhteinen syy. Jokainen näistä kolmesta edellä mainitusta ehdosta voi 

sisältää epävarmuutta, joka on otettava huomioon yhteisvikatapahtuman vaikutusvektoria 

määriteltäessä. 

Vaurio (2005, s. 189) esittää vaikutusvektorin painokertoimien määrittämiselle seuraavan 

algoritmin 

1. Määritetään heikentymisaste dj yhteisvikaryhmän jokaiselle laitteelle j 

2. Valitaan hypoteesina k laitetta sisältävä osajoukko Cs. Aloitetaan arvolla k = n 

a. Määritetään syykerroin ps osajoukon Cs laitteille 

b. Määritetään aikakerroin ts osajoukon Cs laitteille 

3. Lasketaan tulo osajoukon Cs pienimmällä heikentymisasteen dj arvolla 

 𝑣𝑖(𝑘)𝑠 = 𝑑𝑗𝑝𝑠𝑡𝑠 (34) 

 

4. Jos joukko Cs on aiemmin lasketun suuremman joukon osajoukko, vähennetään joukon Cs 

tulosta suuremman joukon tulo 

 𝑣𝑖(𝑘)𝑠 = 𝑣𝑖(𝑘)𝑠 − 𝑣𝑖(𝑘′) (35) 

 

5. Oletetaan, että osajoukko Cs on ainoa k laitetta sisältävä osajoukko. Tällöin asetetaan 

wi(k/n) = vi(k)s. 

6. Toistetaan vaiheet 2–5 kunnes k = 2. Tapauksessa k = 1 painokerroin saadaan yhtälöstä 

 

 
𝑤𝑖(1/𝑛) = ∑ 𝑑𝑚 ∏(1 − 𝑑𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑚

𝑛

𝑚=1

 (36) 

 

Edellä esitetyssä algoritmissa laitteen heikentymisaste kuvaa laitteen heikentynyttä tilaa ja se 

saadaan vikaantumisvektorista. Syykerroin määrittää todennäköisyyden sille, että komponenttien 

tilojen heikentymisen välille oli yhteinen syy. Aikakerroin puolestaan määrittää sen 

todennäköisyyden, että laitteet vikaantuivat samaan aikaan. ICDE-projektissa heikentymisaste 

jokaiselle laitteelle määritellään joukosta {0,0; 0,1; 0,5; 1,0}, syykerroin joukosta {0,1; 0,5; 1,0} ja 
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aikakerroin joukosta {0,1; 0,5; 1,0}. Eri laitoksilta kerätty tieto ei ole täsmälleen samanlaista. 

Laitoseroista johtuen esimerkiksi altistumisjoukon laitteiden lukumäärissä on eroja. Kuvassa 22 on 

esitetty katkaisijoiden yhteisvikojen lukumäärät eri altistumisjoukon laitteiden lukumäärissä 

keskijännitevaihtovirtajärjestelmien katkaisijoille ja kuvassa 23 kaikille katkaisijoille. 

 

Kuva 22. Yhteisvikojen lukumäärät eri altistumisjoukon laitteiden lukumäärissä keskijännitevaihto-

virtasähköjärjestelmiin kuuluvilla katkaisijoilla. 

 

Kuva 23. Yhteisvikojen lukumäärät eri altistumisjoukon laitteiden lukumäärissä kaikilla 

katkaisijoilla. 
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Mapping down ja mapping up -yhtälöt skaalaavat vaikutusvektorit erikokoisiksi. Toisin sanoen 

yhtälöt arvioivat vaikutusvektorin kohdalla sitä, miten yhteisvika n' laitteessa koostuvassa 

yhteisvikaryhmässä olisi vaikuttanut n laitteesta koostuvaan yhteisvikaryhmään. Yhtälöt siis 

muuntavat n' + 1 alkiota sisältävän vaikutusvektorin n + 1 alkiota sisältäväksi vaikutusvektoriksi. 

Vaurio (2007, s. 631) esittää mapping down -yhtälölle muodon  

 𝜆𝑘/(𝑛−1) = 𝜆𝑘/𝑛 + 𝜆(𝑘+1)/𝑛 (37) 

 

josta saadaan yhtälön 20 avulla 

 
𝛬𝑘/(𝑛−1) =

𝑛 − 𝑘

𝑛
𝛬𝑘/𝑛 +

𝑘 + 1

𝑛
𝛬(𝑘+1)/𝑛 (38) 

 

Soveltamalla yhtälöön 38 suoraan painokertoimia w, saadaan yhtälö muotoon 

 

 
𝑤𝑘/(𝑛−1) =

𝑛 − 𝑘

𝑛
𝑤𝑘/𝑛 +

𝑘 + 1

𝑛
𝑤(𝑘+1)/𝑛 

(39) 

 

Mapping up -yhtälölle Vaurio (2007, s. 632) esittää yhtälön 

 𝜆(𝑛+1)/(𝑛+1) = 𝜂𝜆𝑛/𝑛 (40) 

 

missä η on mapping up -suhde. Kirjoittamalla yhtälö 37 muodossa 

 

 𝜆𝑘/𝑛 = 𝜆𝑘/(𝑛+1) + 𝜆(𝑘+1)/(𝑛+1) (41) 

 

ja soveltamalla sitä yhtälöön 40 eri k:n arvoilla, saadaan vikataajuudet myös niille vioille, joissa 

vikaantuu vain osa laitteista, esimerkiksi 

 

 𝜆𝑛/(𝑛+1) = (1 − 𝜂)𝜆𝑛/𝑛 (42) 

 

Vaurion (2007, s. 641) mukaan on kuitenkin epävarmaa, miten vaikutusvektoreiden skaalaaminen 

todellisuudessa käyttäytyy reaalimaailmassa, eikä yhtälöille 37–42 ole muodostunut tarpeeksi 
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empiirisiä todisteita niiden todenperäisyydestä. Vaurio (2007, s. 641) suositteleekin käyttämään 

vikahistoriaa sellaisista joukoista, joissa laitteiden määrä on sama, ja olemaan yhdistelemättä 

erikokoisia joukkoja mapping down ja mapping up -yhtälöiden avulla, mikäli vikahistoriaa on vain 

tarpeeksi olemassa.  

Tässä työssä ICDE-tietokannan yhteisvikadatan vaikutusvektorien painokertoimet laskettiin 

Vaurion (2005, s. 189) esittämän algoritmin mukaisesti. Tämän jälkeen vaikutusvektorit niistä 

yhteisvikaryhmistä, jotka koostuvat useammasta kuin neljästä komponentista, skaalattiin alaspäin 

neljän laitetta vastaaviksi vaikutusvektoreiksi yhtälöllä 39. Kahdesta ja kolmesta laitteesta 

koostuvien ryhmien skaalaamista ei tehty, sillä mapping up -yhtälö 40 on riippuvainen mapping up 

-suhteesta η. 

Tällöin tuloksena saatiin yhteensä 91 kappaletta viisi alkioita sisältävää vaikutusvektoria, joista 

kuusi liittyy järjestelmien väliseen yhteisvikaan. Yhteisvikatapausten, eli 2/4-, 3/4- ja 4/4-vikojen 

painokertoimet w2/4, w3/4 ja w4/4 laskettiin yhteen sekä järjestelmien välisillä yhteisvikatapauksilla 

että kaikilla yhteisvikatapauksilla ja näiden välillä laskettuun suhdeluku. Suhdeluku on laskettu 

osuutena siitä, että yhteisvika on ollut mukana järjestelmien välisessä yhteisviassa. Vertailu on siis 

tehty vertaamalla järjestelmien välisissä yhteisvioissa mukana olevien joukkoa kaikkien 

yhteisvikojen joukkoon. Tulokset on esitetty taulukossa 28. Vastaavasti tehtiin myös 

keskijännitevaihtovirtajärjestelmien katkaisijoille eli IRS-tunnuksella 3.EB merkityille katkaisijoille. 

Nämä tulokset on esitetty taulukossa 29.  

Huomioimalla vain vikatapausten lukumäärät, taulukosta 28 saadaan suhdeluvuksi kaikille 

katkaisijoille järjestelmien välisten yhteisvikojen osuudeksi 6,6 prosenttia ja taulukosta 29 

keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien katkaisijoille 15,3 prosenttia. Taulukon 28 tulosten 

mukaan kaikkien katkaisijoiden 2/4-vikojen suhdeluku on 0,078, suhdeluku 3/4-vioilla on 0,137 ja 

suhdeluku 4/4-vioilla on 0,060. Taulukosta 29 saadaan puolestaan keskijännitevaihtovirta-

sähköjärjestelmien 2/4- ja 3/4-vikojen suhdeluvuksi 0 ja 4/4-vikojen suhdeluvuksi 0,111. 

Vertailun vuoksi taulukossa 30 on esitetty järjestelmien välisten yhteisvikojen ja kaikkien 

yhteisvikojen painokertoimien suhteet kaikilla niillä katkaisijoilla, joiden altistumisjoukot koostuvat 

neljästä laitteesta. Tällöin ei ole käytetty mapping down -yhtälöä, sillä kaikkien käytettyjen 

altistumisjoukkojen laitteiden lukumäärä on sama. Yhteensä 20 yhteisviasta 1 oli järjestelmien 

välinen yhteisvika, ja painokertoimien suhteeksi saatiin 2/4- ja 3/4-vioilla 0 ja 4/4-vioilla 0,083. 
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Taulukon 28 suhdelukujen perusteella voidaan arvioida, että katkaisijoilla yhden järjestelmän n 

laitetta sisältävässä altistumisjoukossa k laitetta vikaantuu järjestelmien välisen yhteisvian takia 

noin 7 prosentin osuudella vastaavasta k/n-yhteisvian kokonaisosuudesta. Saadut arviot 

järjestelmien välisten yhteisvikojen osuuksista ovat kuitenkin suuntaa antavia vähäisen 

järjestelmien välisten yhteisvikojen lukumäärän takia. Esimerkiksi mikäli summattavia 

painovektoreita on vain muutama, voi osa suhteista jäädä nollaksi painokertoimien arvojen ollessa 

nolla. Tämän huomaa taulukkojen 29 ja 30 painokertoimien suhteista 2/4- ja 3/4-vioilla. Vastaavasti 

taas käyttämällä suurempaa joukkoja, kuten yhdistämällä erityyppisiä ja -kokoisia järjestelmiä, on 

kaikki yhdistetyt järjestelmät oletettu samanlaisiksi huolimatta järjestelmien laitteiden erilaisesta 

lukumäärästä.  

 

Taulukko 28. Painokertoimien summat niistä katkaisijayhteisvioista, joissa altistumisjoukossa on 

ollut vähintään neljä laitetta. 

  Vikatapauksia  ∑ 𝑤2/4  ∑ 𝑤3/4  ∑ 𝑤4/4 

Järjestelmien väliset yhteisviat 6 0,97 0,20 0,40 

Kaikki yhteisviat 91 12,39 1,45 6,66 

Suhde 0,066 0,078 0,137 0,060 

 

Taulukko 29. Painokertoimien summat niistä keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien 

katkaisijayhteisvioista, joissa altistumisjoukossa on ollut vähintään neljä laitetta. 

  Vikatapauksia  ∑ 𝑤2/4  ∑ 𝑤3/4  ∑ 𝑤4/4 

Järjestelmien väliset yhteisviat 2 0,00 0,00 0,10 

Kaikki yhteisviat 13 1,42 0,0018 0,90 

Suhde 0,153 0,000 0,000 0,111 

 

Taulukko 30. Painokertoimien summat niistä katkaisijayhteisvioista, joissa altistumisjoukossa on 

ollut täsmälleen neljä laitetta. 

  Vikatapauksia  ∑ 𝑤2/4  ∑ 𝑤3/4  ∑ 𝑤4/4 

Järjestelmien väliset yhteisviat 1 0,00 0,00 0,10 

Kaikki yhteisviat 20 6,45 0,10 1,20 

Suhde 0,050 0,000 0,000 0,083 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Katkaisijoiden järjestelmien välinen yhteisvikariski 

Kvalitatiivisessa seulonta-analyysissä havaittiin, että Loviisan voimalaitoksen kuuden kilovoltin 

katkaisijoilla on lukuisia riippuvuussuhteita. Katkaisijat ovat suunnittelultaan samanlaisia, sillä 

katkaisijat ovat peräisin samalta valmistajalta, ja käytössä olevia katkaisijoita on kahta eri mallia. 

Lisäksi katkaisijoihin käytetään samanlaisia huoltomenetelmiä ja katkaisijoiden toimintaympäristö 

on samanlainen. Katkaisijoiden samankaltaisuuden vuoksi eri järjestelmiin kuuluvilla katkaisijoilla 

on riippuvuuksia, ja tällöin mahdollisessa yhteisvikatapauksessa vaikutus voi kohdista useamman 

kuin yhden järjestelmän katkaisijoihin. 

Katkaisijoiden mallintaminen vikapuussa yhtenä yhteisvikaryhmänä ei ole käytännössä mahdollista 

katkaisijoiden suuren määrän vuoksi. Kvantitatiivisessa seulonta-analyysissä etsittiin 

merkittävimmät järjestelmien väliset riippuvuussuhteet. Tämä tehtiin tutkimalla Loviisan 

voimalaitoksen nykyistä PRA-mallia ja seulomalla minimikatkosjoukoista ne minimikatkosjoukot, 

joissa esiintyy tutkittavana kohteena oleviin katkaisijoihin liittyviä perustapahtumia. 

Minimikatkosjoukkojen katkaisurajana käytettiin taajuutta 2,0 ⋅ 10−15 a−1. Ensimmäiseltä 

laitosyksiköltä vakiotilasta P löydettiin 22 ja toiselta laitosyksiköltä 25 sellaista järjestelmien välistä 

merkittävää riippuvuussuhdetta, joissa useamman eri järjestelmän katkaisijoihin liittyviä vikoja 

esiintyy samassa minimikatkosjoukossa. On kuitenkin huomioitavaa, että keskipakopumppujen 

katkaisijaviat on Loviisan voimalaitoksen PRA-mallinnuksessa mallinnettu keskipakopumppujen 

vikoihin, jolloin suoraan katkaisijavikoihin liittyvien riippuvuussuhteiden määrä on pienempi, mikäli 

katkaisijavikojen osuus kaikista keskipakopumppujen vioista on pieni. 

Yksityiskohtaisessa kvalitatiivisessa analyysissä tutkittiin ICDE-yhteisvikatietokantaa 

katkaisijavikojen osalta. Tässä suhteessa tutkittiin yhteisvikatapahtumia komponenttiluokista 

katkaisijat, keskipakopumput ja dieselgeneraattorijärjestelmät. Kaikilla katkaisijayhteisvioilla noin 

puolet kytkentätekijöistä liittyi suunnitteluun ja puolet käyttöön. Sen sijaan 

keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien katkaisijoilla vain neljännes liittyi suunnitteluun ja kolme 

neljännestä käyttöön. Järjestelmien välisillä katkaisijayhteisvioilla kuitenkin jokaisen kuuden 

yhteisvikatapauksen kytkentätekijä liittyi suunnitteluun. Keskipakopumppujen katkaisijavikojen 

osalta kaksi kolmasosaa vioista liittyi suunnitteluun ja kolmasosa käyttöön. 

Dieselgeneraattorijärjestelmien kahdesta katkaisijayhteisviasta kummankin kytkentätekijä liittyi 

suunnitteluun. Kytkentätekijöiden osuudet vaihtelivat riippuen siitä, mitä joukkoa tarkasteltiin. 

Kuitenkaan ei ole mitään syytä poissulkea suunnitteluun tai käyttöön liittyviä riippuvuussuhteita. 
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Suurimmat yhteisvikoja aiheuttaneet ongelmat liittyivät samoja releitä sisältäviin laitteisiin ja 

voiteluongelmiin. Tämän perusteella tehtiin jatkotarkastelua samojen reletyyppien osalta Loviisan 

kuuden kilovoltin katkaisijoissa. Samoja reletyyppejä käytetään eri järjestelmien katkaisijoiden 

välillä. Kuitenkin Loviisan ensimmäisen laitosyksikön katkaisijoissa samoja reletyyppejä eri 

järjestelmien katkaisijoiden välillä käytetään huomattavasti vähemmän kuin toisella laitosyksiköllä. 

Voiteluun liittyen samoja voiteluaineita käytetään eri katkaisijoiden välillä. 

Ympäristötekijöistä, kuten samasta sijainnista tai samanlaisista ympäristöolosuhteista johtuvat 

katkaisijayhteisviat voidaan arvioida merkityksettömiksi, sillä näihin liittyviä kytkentätekijöitä ei 

ICDE-tietokannasta löytynyt katkaisijavioilla. 

Yksityiskohtaisessa kvantitatiivisessa analyysissä arvioitiin järjestelmien välisten yhteisvikojen 

osuutta kaikista yhteisvioista katkaisijoilla. Tämä tehtiin vertailemalla järjestelmien välisten 

yhteisvikojen painokertoimien summan osuutta kaikkien yhteisvikojen painokertoimien summaan. 

Arvioissa mukaan otettiin huomioon aika- ja syytekijät sekä laitteiden heikentymisasteet 

vikatilanteessa. Katkaisijoilla järjestelmien välisen k/n-vian voidaan arvioida tapahtuvan noin 7 

prosentin osuudella vastaavasta saman järjestelmän k/n-yhteisvian kokonaisosuudesta. Arvio 

tietokannan vähäisen tietomäärän vuoksi on kuitenkin suuntaa antava, mutta suuruusluokka on 

samaa kuin Stillerin et al. (2016) arviot. 

6.2 ICDE-tietokannan sisältö 

Yhteisvikahistoriaa saatiin kansainvälisestä ICDE-projektista, joka kerää tietoa 

yhteisvikatapahtumista projektiin osallistuvilta mailta. Vastavuoroisesti tietoa luovuttaneet 

osapuolet saavat käyttöönsä muilta laitoksilta kerättyä tietoa. Tietokannan katkaisijavikojen 

tarkastelussa havaittiin, että tietokannasta ei löydy tarpeeksi tapahtumamerkintöjä täsmälleen 

samanlaisista järjestelmistä, jotka vastaisivat täysin Loviisan voimalaitoksen kuuden kilovoltin 

tyhjökatkaisijoita. Tietokannasta löytyi kaksi yhteisvikatapahtumamerkintää tyhjökatkaisijoille, 

joten tarkasteltavaa joukkoa laajennettiin keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien katkaisijoihin 

ja myös kaikkiin katkaisijoihin. Keskipakopumppujen ja dieselgeneraattoreiden osalta katkaisijat 

kuuluvat näiden komponenttirajojen sisäpuolelle. Keskipakopumppujen ja dieselgeneraattoreiden 

osalta ICDE-tietokannassa luokitteluja ei tehdä katkaisijoiden perusteella, joten katkaisijavikojen 

tarkastelussa huomioon otettiin kaikki katkaisijayhteisviat. 

Järjestelmien välisten yhteisvikojen analysoinnissa on syytä kiinnittää huomiota 

tapahtumamerkintöjen laatuun etenkin, jos sen perusteella tehdään kvantitatiivisia arvioita 

yhteisvikojen todennäköisyyksistä ja vikataajuuksista. On syytä kiinnittää huomiota siihen, onko 
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aiemmin kerätty data soveltuvaa kvantitatiivisten arvioiden tekemiseen ja onko aiemmin kerätyssä 

vikahistoriassa jäänyt käsittelemättä sellaisia vikatapauksia, jotka ovat vaikuttaneet useampaan eri 

järjestelmään. 

ICDE-projektin sisällä tehty jatkotarkastelu tietokannan sisällölle on osoittanut, että kaikkia 

useampaan eri järjestelmään vaikuttavia yhteisvikoja ei ole merkitty ennen systemaattista 

tarkastelua, jossa nimenomaan on kiinnitetty huomiota järjestelmien välisiin yhteisvikoihin. 

Vastaaviin havaintoihin on päädytty myös GRS:n suorittamissa tarkasteluissa, joissa havaittiin 14,5 

prosenttia yhteisvikatapauksista vaikuttavan useampaan yhteisvikaryhmään. ICDE-tietokantaan on 

lisätty erilliseksi luokaksi yhteisvikaryhmien väliset yhteisviat, mutta tässä tutkimuksessa 

käytettävässä olevassa tietokantaversiossa kyseinen komponenttiluokka ei sisältänyt vielä yhtään 

vikatapausta. 

Yksityiskohtaisessa kvalitatiivisessa analyysissä havaittiin, että tietokannassa on runsaasti 

kirjausohjeiden vastaisia kirjauksia. Esimerkiksi havaintojoukkojen luokittelussa käytetty IRS-tunnus 

eroaa monissa havaintojoukkokirjauksissa ICDE-projektin kirjausohjeista. Syynä voivat olla tietojen 

kopioinnit kansallisista järjestelmistä kansainvälisiin järjestelmiin, jolloin erilaisilla kirjaustavoilla on 

ollut eroavaisuuksia. Lisäksi suppeat kuvaukset vaikeuttavat kvalitatiivisen analysoinnin tekemistä. 

Esimerkiksi keskipakopumppujen ja dieselgeneraattoreiden katkaisijat kuuluvat näiden 

komponenttirajojen sisäpuolelle, mutta tarkempaa tietoa kuvauksissa katkaisijoista ei välttämättä 

ole saatavilla. Stiller et al. (2015) ovat ehdottaneet tutkimista siitä, pitäisikö katkaisijoita sisältävien 

komponenttien, kuten dieselgeneraattoreiden ja keskipakopumppujen komponenttirajoja muuttaa 

siten, että katkaisijat eivät kuuluisi näiden komponenttirajojen sisäpuolelle. 

Analysointi osoitti, että tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon määrä ei ole riittävä, jotta sen 

perusteella voisi tehdä luotettavia kvantitatiivisia arvioita järjestelmien välisten yhteisvikojen 

vikataajuuksista ja todennäköisyyksistä. Tarkempien tarkastelujen perusteella tietokannassa on 

ainakin 27 yhteisvikatapahtumaa, joiden vikamekanismi vaikuttaa useampaan kuin yhteen tai 

järjestelmään tai turvallisuusfunktioon. Nämä yhteisvikariippuvuudet ovat luokiteltavissa neljään 

eri kategoriaan. Luku on kasvanut moninkertaiseksi verrattuna tässä tutkielmassa käytetyn 

tietokannan sisältämien järjestelmien välisten yhteisvikojen lukumäärään, joita oli tietokantaan 

merkitty kuusi kappaletta. Parantuvat tiedonkeruumenetelmät ja vanhojen tapahtumamerkintöjen 

tarkemmat analysoinnit lisännevät järjestelmien välisten yhteisvikojen suhteellista osuutta.  
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7 Yhteenveto 

Tässä diplomityössä perehdyttiin järjestelmien välisiin yhteisvikoihin. Aluksi esitettiin aihealueen 

teoreettinen osuus lähtien liikkeelle yleisesti ydinturvallisuudesta sekä todennäköisyyspohjaisen 

riskianalyysin menetelmistä, minkä jälkeen syvennyttiin laitteiden vikaantumisiin ja yhteisvikoihin. 

Työn jälkimmäisessä osuudessa tutkittiin järjestelmien välisiä yhteisvikoja Loviisan 

ydinvoimalaitoksella. 

Kappaleen neljä alussa esitettiin yhteisvian määritelmään liitetyt ominaisuudet: kahden tai 

useamman laitteen vikaantuminen, vikaantumisten yhtäaikaisuus sekä vikaantumisiin liitetty 

yhteinen tekijä. Perinteisesti yhteisviat on mallinnettu yhden järjestelmän redundanttisten 

laitteiden välillä, jolloin tätä laitteiden joukkoa kutsutaan yhteisvikaryhmäksi. Kun huomioidaan 

järjestelmien väliset yhteisvikamahdollisuudet, vikaantumiset voivat tapahtua yhteisvikaryhmien 

välillä, jolloin yhteisvikaryhmät eivät ole enää toisistaan riippumattomia. 

Tavoitteena tässä työssä oli arvioida tutkimuksen kohteena olevien kuuden kilovoltin katkaisijoiden 

järjestelmien välisiä riippuvuussuhteita. Tutkimuksen kohteena oli 85 katkaisijaa Loviisan 

voimalaitoksen ensimmäiseltä yksiköltä ja 83 katkaisijaa toiselta yksiköltä. Katkaisijat jaettiin eri 

ryhmiin riippuen siitä, mihin laitteisiin tai järjestelmiin katkaisijat liittyvät. 

Järjestelmien välisten yhteisvikojen harvinaisuuden vuoksi yhdellä laitoksella ei laitoksen käyttöiän 

aikana ehdi muodostua tarpeeksi kokemusta järjestelmien välisistä yhteisvioista, joten tässä työssä 

hyödynnettiin muilta ydinvoimalaitoksilta saatua tietoa. Yhteisvikahistoriaa saatiin käyttöön ICDE-

tietokannasta, ja tarkasteluun otettiin mukaan katkaisijoiden yhteisviat, sekä keskipakopumppujen 

ja dieselgeneraattorijärjestelmiin liittyvät katkaisijaviat. Analysoinnissa käytettiin apuna NRC:n 

raportissa NUREG/CR-5485 esitettyjä menetelmiä. 

Analysointi jaettiin raportin NUREG/CR-5485 mukaisesti seulonta-analyysiin, yksityiskohtaiseen 

kvalitatiiviseen analyysiin ja yksityiskohtaiseen kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi seulonta-analyysi 

jaettiin kvalitatiiviseen seulonta-analyysiin ja kvantitatiiviseen seulonta-analyysiin.  

Kvalitatiivisessa seulonta-analyysissä havaittiin eri järjestelmiin liittyvien katkaisijoiden välillä useita 

riippuvuuksia. Katkaisijoiden suunnittelu on samanlaista ja käytettyjä katkaisijoita on kahta eri 

mallia. Katkaisijoiden koestus- ja huoltotoimenpiteissä on samankaltaisuuksia. Katkaisijat sijaitsevat 

fyysisesti samoissa huonetiloissa ja huonetilojen olosuhteet ovat samanlaiset. 

Kvantitatiivisessa seulonta-analyysissä etsittiin voimalaitoksen PRA-mallista saatavista 

minimikatkosjoukoista sellaisia minimikatkosjoukkoja, joissa esiintyy kahden eri järjestelmän 
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katkaisijoiden vikaantumisten perustapahtumia. Ensimmäisellä laitosyksiköllä löytyi 22 ja toiselta 

laitosyksiköltä 25 järjestelmien välistä riippuvuussuhdetta, kun minimikatkosjoukkojen 

katkaisurajana pidettiin taajuutta 2,0 ⋅ 10−15 a−1. 

Yksityiskohtaisessa kvalitatiivisessa analyysissä etsittiin katkaisijoiden järjestelmien välisiä 

vikatapahtumia ICDE-tietokannasta. Tietokannan vähäisen järjestelmien välisten vikatapahtumien 

lukumäärän vuoksi tarkastelua laajennettiin kaikkiin keskijännitevaihtovirtasähköjärjestelmien 

katkaisijoiden yhteisvikatapahtumiin sekä kaikkiin katkaisijayhteisvikoihin. Tietokannan perusteella 

merkittävimmät yhteisvikaongelmat aiheutuvat katkaisijoilla voitelu- sekä releongelmista. Tämän 

perusteella etsittiin tutkittavissa katkaisijoissa käytetyt samalaiset releet. ICDE-tietokannan 

perusteella samasta ympäristöstä sekä ympäristöolosuhteista aiheutuvat yhteisvikariskit voidaan 

olettaa merkityksettömiksi katkaisijoiden osalta. 

Yksityiskohtaisessa kvantitatiivisessa analyysissä arvioitiin järjestelmien välisten yhteisvikojen 

osuutta kaikista yhteisvioista. Arvioinnin perusteella katkaisijoilla järjestelmien välisten k/n-vikojen 

voidaan arvioida tapahtuvan 7 prosentin osuudella vastaavasta saman järjestelmän k/n-yhteisvian 

osuudesta. 
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