
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Energia- ja ympäristötekniikan osasto 

Todennäköisyyspohjaisen paloanalyysimenetelmän 

kehittäminen ydinvoimalaitoksella 

Diplomityön aihe on hyväksytty Energia- ja ympäristötekniikan osaston osastoneu-

vostossa 7.6.2006. 

Työn tarkastajina ovat toimineet professori Riitta Kyrki-Rajamäki ja diplomi-

insinööri Jari Pesonen, ja ohjaajana diplomi-insinööri Mikko Tupala. 

Olkiluodossa 14.8.2006 

Tommi Purho 

Aittakarinkatu 22 A 18 

26100 Rauma 

p. 040 7769692 



TIIVISTELMÄ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Energia- ja ympäristötekniikan osasto 
Tommi Purho 

Todennäköisyyspohjaisen paloanalyysimenetelmän kehittäminen ydinvoimalai-
toksella 

Diplomityö 2006 
53 sivua, 17 kuvaa, 7 taulukkoa ja 4 liitettä 

Tarkastajat: Professori Riitta Kyrki-Rajamäki 
 Diplomi-insinööri Jari Pesonen 

Hakusanat: ydinvoimalaitos, PSA, paloanalyysi 
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In the thesis fire probabilistic safety assessment (fire PSA) has been studied. The 
purpose of the work has been the development of the present fire PSA for the nuclear 
power plants of Olkiluoto 1 and 2. The focus has been on the research of the fire fre-
quencies and the fire propagation estimation methods. Berry's method and fire igni-
tion frequency method of NUREG/CR-6850 are represented. Use of three different 
fire modeling tools and Probabilistic Fire Simulator (PFS) are also represented. PFS 
estimates the fire propagation probabilities between two different subsystems. 

During this thesis, fire frequencies for different compartments have been calculated. 
The frequencies of the Berry method were usually lower than the frequencies of the 
NUREG/CR-6850 method. Comparison was made between PFS's factors and TVO's 
qualitative fire coverage factors in the case of relay room fire. It was shown that the 
fire propagation probabilities were dependent of critical temperature of exposed 
components in the relay room. 

A fire PSA method, which uses researched methods, has been developed. The devel-
oped method is based on preliminary estimation of fire frequencies with the Berry's 
method. After a screening process only a small number of compartments needed to 
be analyzed more accurately. Specified estimations are based on realistic ignition 
sources of the analyzed compartment (NUREG/CR-6850 method). Numerical simu-
lation in the critical parts of nuclear power plant is intended to be used. 
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Alkutapahtuma Yksittäinen tapahtuma, joka vaatii laitoksen turval-

lisuustoimintojen käynnistämistä. Alkutapahtuma voi olla 

laitoksen sisäinen tai ulkoinen tapahtuma, kuten laitevika, 

luonnonilmiö tai ihmisen toiminnasta johtuva poikkeama. 

Evaluointi Arviointi. Arviointi voi sisältää myös kvalitatiivisia argu-

mentteja esim. sen suhteen, voidaanko ohjelman katsoa 

olevan käytännössä riittävän käyttökelpoinen ja luotettava, 

onko se huolellisesti dokumentoitu jne. 

Lieskahdus Äkillinen olosuhdemuutos, jossa suljetussa tilassa olevien 

palavien tarvikkeiden pinnat kokonaisuudessaan syttyvät. 

[1]



Minimikatkosjoukko Tason 1 PSA:ssa pienin alkutapahtuman ja vika- tai virhe-

toimintojen yhdistelmä, joka riittää johtamaan sydän-

vaurioon.

Palokuorma Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun tilassa oleva aine 

täydellisesti palaa. Siihen luetaan kantavat, runkoa jäykis-

tävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto. Pa-

lokuorman tiheys ilmaistaan megajouleina huoneistoalan 

neliömetriä kohden (MJ/m
2) [1] 

Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan 

estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla ta-

valla. [1] 

Paloskenaario Tarkasteltava tulipalosta alkava tapahtumaketju. 

Peittokerroin Peittokertoimet ovat todennäköisyyksiä, joiden avulla pyri-

tään arvioimaan huonepalon aikaansaamaa riskiä turvalli-

suustoiminnoille ottamalla huomioon palon leviämismah-

dollisuudet ja vaikutukset sekä palontorjuntatoimenpiteet. 

PSA:n tasot PSA:n tasolla 1 tunnistetaan reaktorisydämen vaurioitu-

miseen johtavat onnettomuusketjut sekä arvioidaan niiden 

todennäköisyydet. PSA:n tasolla 2 tutkitaan suojaraken-

nuksesta vuotavien radioaktiivisten aineiden päästön mää-

rää ja todennäköisyyttä. PSA:n tasolla 3 arvioidaan radio-

aktiivisten aineiden päästön aiheuttamaa riskiä ihmisille ja 

ympäristölle. [2] 

Sydänvauriotaajuus Aikayksikköä kohti laskettu todennäköisyys eli taajuus. 

Yleensä mean tai medium arvo, jolla reaktorisydän vauri-

oituu määriteltyjen kriteerien mukaisesti. 



Tukijärjestelmä Järjestelmä, joka mahdollistaa muun järjestelmän pää-

toiminnon esim. syöttämällä sähköä, jäähdyttämällä, voite-

lemalla tai säätämällä. 

Turvallisuusjärjestelmä Järjestelmä, joka suorittaa jotakin turvallisuustoimintoa. 

Turvallisuustoiminto Turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja, joiden tarkoi-

tuksena on ehkäistä häiriöiden ja onnettomuuksien synty-

minen tai eteneminen tai lieventää onnettomuuksien seura-

uksia. Turvallisuustoimintoja on muun muassa reaktiivi-

suuden hallinta, reaktorisydämen jäähdytys, jälkilämmön-

poisto ja radioaktiivisten päästöjen estäminen. 

Yhteisvika Usean rinnakkaisen järjestelmän, laitteen tai rakenteen vi-

kaantuminen saman yksittäisen tapahtuman tai syyn seu-

rauksena joko samanaikaisesti tai lyhyen ajan sisällä. 

Validointi Kelpoisuuden osoittaminen 

Verifiointi Todentaminen. Todentaminen on mahdollista vain tarkas-

teltaessa suljettuja systeemejä, joissa vertailussa voidaan 

käyttää systeemiä kuvaavia todeksi todistettavissa olevia 

parametreja (esim. ohjelmakoodien toiminnan toden-

taminen). Avoimissa systeemeissä ei absoluuttisesti tosia 

arvoja ole, ja siksi niiden sijasta käytetään parametreja, 

joiden katsotaan vastaavan todellisuutta mahdollisimman 

hyvin (esim. koetuloksia). 
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1  JOHDANTO 

Ydinvoimalla on ollut 80-luvun alusta asti suuri merkitys Suomen sähkön-

tuotannossa. Yhä kasvava energiantarve, tuotantotapojen luotettavuuden merkitys ja 

ilmaston muutoksen riski edellyttävät ratkaisuja, joissa ydinvoimalla tulee olemaan 

vankka jalansija. Ydinenergian tulevaisuus riippuu kuitenkin pitkälti sen turvallisesta 

käytöstä.

Tulipalo ydinvoimalaitoksella voi olla suuri uhka ydinturvallisuudelle. Tulipalo voi 

olla yksinomainen onnettomuus, jonka aiheuttamat taloudelliset menetykset muodos-

tuvat helposti varsin suuriksi, tai se voi olla muunlaisen onnettomuuden alkusyy. Jot-

ta tulipaloista aiheutuva ydinturvallisuusriski voidaan määritellä, tulee tulipalojen 

seurausten suuruus ja todennäköisyys selvittää. Menetelmää kutsutaan todennä-

köisyyspohjaiseksi paloanalyysiksi. 

1.1  Työn taustaa 

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevat Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ydinvoimalai-

tosyksiköt. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ovat lähes identtisiä ABB Atomin toimittamia 

kiehutusvesireaktorilla varustettuja laitosyksiköitä, joiden sähkötuotanto alkoi syys-

kuussa 1978 ja helmikuussa 1980. Kummankin yksikön sähköntuotantokapasiteetti 

on 860 MW. Jotta ydinvoimalaitoksen käyttö olisi turvallista ihmisille ja ympäristöl-

le, tulee sen toiminta olla tarkkaan säänneltyä ja luvanvaraista. Valtioneuvoston pää-

töksen (395/1991) 6 §:n mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja sen turvalli-

suusjärjestelmien teknisiä ratkaisuja on perusteltava onnettomuusanalyyseillä sekä 

todennäköisyyspohjaisilla turvallisuusanalyyseillä. [3] 

TVO:n ydinvoimalaitosyksiköiden OL1 ja OL2 ajantasainen todennäköisyys-

pohjainen turvallisuusanalyysi (PSA) perustuu kuvan (Kuva 1) mukaisiin hank-

keisiin, jotka muodostavat OL1/OL2-PSA-tutkimusohjelman. [4] 
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Kuva 1. OL1/OL2-PSA-tutkimusohjelma. [4] 

Alkuvaiheessa TVO:n analysointityö kohdistui sisäisiin alkutapahtumiin. Ulkoisten 

tapahtumien analysointityö aloitettiin vuonna 1988. Ulkoisista tapahtumista tulipalo-

jen turvallisuusanalyysin viimeisin päivitys valmistui vuonna 1998. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaan turvallisuusanalyysejä on ylläpidettävä ja päivi-

tettävä.  Myös paloturvallisuusanalyysit tulee päivittää ottaen huomioon paloalan uu-

det tutkimustulokset, alan yleinen kehitys, kertynyt lisätieto palotapahtumista sekä 

laitteiden ja materiaalien vanhenemisen vaikutus. [5] 
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1.2  Työn tavoitteet ja aiheen rajaus 

Työn tavoitteena on tutkia PSA:n paloriskianalyysia sekä kehittää sitä erityisesti 

TVO:n Olkiluoto 1 ja 2 tarpeita varten. Työssä tarkasteltavat tapaukset koskevat lai-

toksen sisällä tapahtuvia tehoajon aikaisia paloja. Kvantitatiiviseen analyysiin on 

otettu mukaan vain sellaiset palot, jotka johtavat laitostransienttiin ja samalla aiheut-

tavat jonkin turvallisuustoiminnon osittaisen tai täydellisen menetyksen. 

Työn tarkempi tieteellinen tutkimus on rajattu palotaajuuksien arviointimenetelmien 

sekä palon leviämisen mallintamismenetelmien vertailuun. 

1.3  Työn sisältö 

Aluksi työssä on esitelty ydinvoimalaitoksen riskejä kvantitatiivisesti tutkiva toden-

näköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA). Kappaleessa 2 kuvataan turvalli-

suusanalyysien alkuhistoria ja käyttöperiaatteet. PSA:n ulkoisiin tapahtumiin liitetyn 

paloanalyysin perusteita on kuvattu kappaleessa 3. Paloanalyysin pääperiaatteiden 

esittelemisen jälkeen työssä on keskitytty tulipalojen syttymistaajuuksien (kappale 4) 

ja leviämisien arviointiin (kappale 5). Palotaajuuksien estimointimenetelmistä on esi-

tetty Olkiluoto 1 ja 2 paloanalyysissä käytetty Berryn menetelmä sekä EPRI:n (Elec-

tronic Power Research Institute) ja NRC-RES:n (U.S. Nuclear Regulatory Commis-

sion Office of Nuclear Regulatory Research) kehittämä menetelmä (NUREG/CR-

6850). Kappaleessa 6 on keskitytty tutkittujen menetelmien vertailemiseen sekä dip-

lomityön aikana kehitetyn paloanalyysimenetelmän pääpiirteiden kuvaamiseen. Yh-

teenveto diplomityöstä on esitetty kappaleessa 7. 
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2  TODENNÄKÖISYYSPOHJAINEN TURVALLISUUSANALYYSI 

Uraaniatomin halkeamisen hyödyntäminen energiantuotantoon havaittiin jo 1930-

luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen selvisi kuitenkin, että ydinvoimalaitosten ke-

hittäminen ja turvallisuuden varmistaminen vaativat valtavia investointeja reaktori-

tekniikan kehittämiseen ja turvallisuustutkimukseen. Ydinturvallisuuden kehittämi-

nen aloitettiin deterministisin keinoin, joita olivat muun muassa konservatiiviset ole-

tukset ja laskelmat. Konservatiivisuus johti kuitenkin reaktorin turvallisuusjärjestel-

mien monimutkaistumiseen ja mittasuhteiden kasvamiseen. Tämä ongelma synnytti 

tarpeen entistä tarkempiin riskien analysointimenetelmiin. 

Ensimmäinen kattava ydinvoimalaitoksen todennäköisyyspohjaista turvallisuus-

analyysiä koskeva tutkimusraportti oli  vuonna 1975 julkaistu Reactor Safety Study 

(WASH-1400). Tässä professori Norman Rasmussenin johtamassa tutkimuksessa 

esiteltiin uudenlainen näkökulma ydinvoimalaitoksen turvallisuuden todennäköi-

syyspohjaiseen ja systemaattiseen arviointiin. [6] 

2.1  Yleistä 

Todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tavoitteena on arvioida mahdollisten 

onnettomuusskenaarioiden todennäköisyyksiä ja niiden seurauksia. Käytännössä 

PSA:ssa tarkastellaan kaikkien turvallisuudelle tärkeiden laitteiden, järjestelmien, 

toimintojen ja ihmisen toimintojen luotettavuutta tilastollisin ja todennäköisyys-

pohjaisin menetelmin.  

Ydinvoima-alalla PSA on jaettu kolmeen tasoon. PSA:n taso 1 tunnistaa reakto-

risydämen vaurioitumiseen johtavat onnettomuusketjut. Tasolla 2 arvioidaan suoja-

rakennuksesta vuotavien radioaktiivisten päästöjen määrää, todennäköisyyttä ja ajoit-

tumista. Tason 3 PSA:ssa arvioidaan radioaktiivisten aineiden päästön aiheuttamaa 
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riskiä ihmisille ja ympäristölle. Taulukossa (Taulukko 1) on esitetty lyhyet yhteen-

vedot eri PSA-tasojen laadintavaiheista. 

Taulukko 1. PSA-tasojen laadintavaiheet. [7] 

TASO 1 

Alustava tiedon hankinta PSA käyttää hyväkseen lähes kaiken laitoksesta saatavissa olevan tiedon ja 
sen lisäksi tehdään suuri määrä analyyseja mm. rakenteiden kestävyydestä, 
palojen ja tulvien leviämisestä sekä eri tilanteissa käytettävissä olevista ai-
kaikkunoista.

Alkutapahtumien tunnistami-
nen

Alkutapahtuma on tilanne, joka voi johtaa polttoaineen jäähdytyksen vaaran-
tumiseen ja sitä kautta sydänvaurioon. Alkutapahtumat jaetaan yleensä jääh-
dytteen menetykseen (primääripiirin putkirikko tai vastaava) ja häiriötapah-
tumiin (laiteviat, prosessin vakavat poikkeamat). 

Tapahtumaketjujen määrittä-
minen

Tapahtumaketju alkaa alkutapahtumasta ja kuvaa sitä, miten tilannetta yrite-
tään hallita, miten hallinta voi onnistua tai epäonnistua ja millaisiin lopputi-
loihin voidaan päätyä. Lopputiloja voivat olla esim. turvallinen tila, pieni 
paikallinen suojakuorivaurio tai vakava sydämen vaurioituminen. Tapahtu-
maketjujen mallina on useimmiten tapahtumapuu. 

Järjestelmien mallintaminen Järjestelmämallit kuvaavat vikojen, niiden seurausvaikutusten ja erilaisten 
ilmiöiden vaikutusta laitoksen järjestelmien toimintaan. Nämä mallinnetaan 
useimmiten vikapuiden avulla. 

Inhimillisten toimintojen analy-
sointi

PSA sisältää kolmenlaisia inhimillisiä virhetoimintoja: ennen alkutapahtu-
maa tehdyt kunnossapitovirheet (laite ei toimi huoltovirheen takia), alkuta-
pahtumaan johtavat virheet (esimerkiksi huoltoseisokin aikana rikotaan jo-
kin tärkeä laite) ja alkutapahtuman jälkeen syntyvät virheet (operaattorin 
virhetoiminnot).

Luotettavuustietokannan kehit-
täminen

Luotettavuustietokanta sisältää mahdollisimman tarkat arviot laitteiden luo-
tettavuuksista ja alkutapahtuma taajuuksista. Tietokannan laatimisen yhtey-
dessä käydään usein perinpohjaisesti läpi kaikki laitoksen käyttöhistorian 
aikana sattuneet viat ja häiriöt niiden alkusyiden selvittämiseksi. 

Onnettomuusketjujen laskenta Laskenta yhdistää tapahtumapuut, vikapuut ja luotettavuustiedot. Laskennan 
tuloksena voidaan saada useita miljoonia vikayhdistelmiä jotka johtavat 
sydänvaurion syntymiseen. Jokainen vikayhdistelmä on yksinään erittäin 
epätodennäköinen, mistä johtuen on laskettava yhteen riittävän paljon myös 
erittäin harvinaisia vikayhdistelmiä. 

TASO 2 

Fysikaalisten prosessien ana-
lyysi 

Tavoitteena on selvittää sydämen ja sydänsulan käyttäytyminen paineastias-
sa ja suojarakennuksessa. Tarkasteltavat prosessit ovat usein suurienergisiä 
(mm. höyryräjähdykset, vetypalot) ja niihin voi liittyä suuria epävarmuuksia. 

Suojarakennuksen turvatoimin-
tojen mallintaminen 

Vakavien onnettomuuksien hallintaan on suunniteltu järjestelmiä ja toimin-
toja, joilla sydämestä vapautuneet radioaktiiviset aineet pyritään pitämään 
suojarakennuksessa. Nämä mallinnetaan usein vikapuilla. 

Radioaktiivisten aineiden käyt-
täytymisen analysointi 

Vakavan onnettomuuden aikana olosuhteet suojarakennuksessa vaikuttavat 
päästön laatuun, todennäköisyyteen ja määrään. 

TASO 3 

Radioaktiivisten aineiden le-
viämisen mallintaminen 

Päästön leviämisen mallintaminen ilmastollisten virtausmallien ja säämal-
lien avulla. 

Seurausvaikutusten analysointi Radioaktiivisten aineiden käyttäytyminen luonnossa ja seurausvaikutukset 
ihmisiin, ympäristöön, elintarviketuotantoon ja maankäyttöön. 
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2.2  PSA:n käyttö ja ajan tasalla pitäminen 

Turvallisuusanalyysien tarkoituksena on määrittää laitoksen turvallisuuden taso ja 

verrata sitä viranomaismääräyksiin. Analyysit toimivat päätöksenteon tukena osoit-

tamalla kaikkein merkittävimmät riskin aiheuttajat.  

Luvanhaltijan tulee säännöllisesti päivittää PSA-malli vastaamaan käyttö-

kokemuksia. Lisäksi PSA-malli tulee päivittää aina silloin kun laitokseen tai ohjeis-

toon tehdään olennainen muutos tai kun tunnistetaan uusi olennainen riski. [8] 

PSA:ta käytetään siis turvallisuusjärjestelmien toiminnan ja luotettavuuden ana-

lysointiin, muutostöiden arviointiin, henkilökunnan laitostuntemuksen lisäämiseen, 

merkittävien teknisten ja inhimillisten riippuvuustekijöiden tunnistamiseen ja prio-

risointiin, laitoksen käyttöohjeiden puutteiden ja virheiden tunnistamiseen, koulutuk-

seen sekä riskianalyysitietouden lisäämiseen. 

2.3  Todennäköisyyspohjaisten ja determinististen analyysien yhteiskäyttö 

Laitoksen turvallisuutta arvioitaessa deterministisiin oletuksiin perustuvia onnetto-

muusanalyysejä ja todennäköisyyspohjaista turvallisuusanalyysiä käytetään rinnak-

kain niin, että menetelmät täydentävät toisiaan. Molemmat arviointitavat pyrkivät 

ydinvoimalaitoksen turvalliseen suunnitteluun ja käyttöön. [8] 

Deterministisiä turvallisuusanalyyseja hyödynnetään laitoksella käytettyjen teknisten 

ratkaisujen suunnittelemiseen ja perustelemiseen. Analyysissä osoitetaan, että laitteet 

ja järjestelmät selviävät niille kuuluvista tehtävistä. Esimerkiksi laskennallisin kei-

noin osoitetaan, että radioaktiivisten aineiden etenemisesteille, polttoaineelle, pri-

määripiirille ja suojarakennukselle asetetut vaatimukset täyttyvät. Deterministisiä 

analyyseja voidaan hyödyntää myös häiriö- ja hätätilanneohjeiden laatimisessa ja va-

lidoinnissa. Pelkkä deterministinen analyysi ei kuitenkaan kuvaa kokonaisriskiä eikä 

sitä, mitä tapahtuu, jos jokin laitteisto ei selviä tehtävästään. 
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Todennäköisyyspohjaisessa menetelmässä tarkastellaan kaikkien turvallisuudelle tär-

keiden laitteiden, järjestelmien, toimintojen ja ihmisten toimintojen luotettavuutta 

sekä tilastollisin että todennäköisyyspohjaisin menetelmin. Analyysin perustana ovat 

omalta laitokselta ja myös muilta samanlaisilta laitoksilta ja samanlaisista käyttöolo-

suhteista käyttökokemuksena kerätyt luotettavuustiedot. Koska todennäköisyyspoh-

jainen turvallisuusanalyysi perustuu todellisiin käyttökokemuksiin ja vikatietoihin, 

sen menetelmiä voidaan käyttää turvallisuusselvitysten lisäksi käyttö- ja ylläpitokus-

tannusten arviointiin ja optimointiin. Ajan tasalla pidetty todennäköisyyspohjainen 

malli tukee ydinvoimalaitoksen turvallisuuden suunnittelua, hallintaa ja valvontaa 

ajantasaisesti koko laitoksen käyttöiän ajan. 

Eroista huolimatta todennäköisyyspohjainen ja deterministinen turvallisuusanalyysi

eivät ole toisiaan poissulkevia turvallisuuden hallinnan työkaluina. Toden-

näköisyyspohjainen analyysi täydentää deterministisiä analyysejä samalla kun se 

käyttää niitä hyväksi.  Esimerkiksi todennäköisyyspohjaisia analyyseja laadittaessa 

tulee tietää mitä laitteita missäkin häiriössä tarvitaan. Tarvittava tieto saadaan deter-

ministisillä analyyseilla.  
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3  TODENNÄKÖISYYSPOHJAINEN PALOANALYYSI 

Vuonna 1975 Browns Ferryn laitoksella USA:ssa tapahtui kaapelitilassa tulipalo. Pa-

lo syttyi valvomon alapuolisessa kaapelitilassa, kun lievästi alipaineiseen reaktorira-

kennukseen menevän kaapeliläpiviennin tiiveyttä kokeiltiin kynttilän liekin lepatuk-

sen avulla. Keskeneräisen palosuojaamattoman läpiviennin tiivisteenä ollut polyure-

taanimassa syttyi kynttilän liekistä ja tuli levisi läpiviennin kautta viereisen reaktori-

rakennuksen kaapelitilaan. Sammutusyrityksistä huolimatta palo kesti seitsemän tun-

tia tuhoten yli 2000 sähkö- ja instrumenttikaapelia molemmissa kaapelitiloissa. Kaa-

pelien tuhoutuminen aiheutti reaktorisydämen normaalin- ja hätäjäähdytyksen yh-

teisvikaantumisen, joiden seurauksena oltiin lähellä reaktorisydämen vaurioitumista. 

[9]

Browns Ferryn palo ja useat muut palot ovat osoittaneet, että tulipalot voivat palon-

torjunnasta huolimatta aiheuttaa merkittävän riskin ydinturvallisuudelle. Näiden ta-

pahtumien pohjalta syntyi tarve ennakoida mahdollisien paloskenaarioiden todennä-

köisyyksien ja seurauksia. Nykyään Suomessa viranomaisohje vaatii, että jo suunnit-

teluvaiheen PSA:ssa analysoitavien alkutapahtumien yhteydessä tulee käsitellä myös 

tulipalot palontorjuntajärjestelyjen arvioimiseksi ja palojen aiheuttamien riskitekijöi-

den tunnistamiseksi. [5] 

3.1  Yleistä 

Paloanalyysissä tarkastellaan todennäköisyyspohjaisten ja determinististen menetel-

mien avulla tulipalon syttymistodennäköisyyttä, kehittymistä ja leviämistä sekä syn-

tyneiden palojen havaitsemista ja sammuttamista. Palojen aiheuttamien järjestelmä-

menetysten minimointi kuuluu myös ydinvoimalaitosten paloanalyysiin. 

PSA:ssa perinteiseen tapaan myös paloanalyysin lopputuloksena saadaan paloalkuta-

pahtumista johtuva sydänvauriotaajuus (CDF).  Useissa PSA:n yhteydessä arvioi-
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duissa riskitutkimuksissa on todettu tulipalojen aiheuttavan huomattavan osuuden 

ydinvoimalaitoksen sydänvauriotaajuudesta. Paloskenaariosta aiheutuva sydänvau-

riotaajuus voidaan muodostaa yhtälön 1 kolmen eri termin avulla [10] 

K
ji,|KCD,

j
i|jed,

i
iCDF pp  ,  (1)

missä i  on paloskenaarion i taajuus, i|jed,p  ehdollinen todennäköisyys tapahtumalle, 

missä palo vahingoittaa kriittistä komponenttia j ja ji,|KCD,p  ehdollinen todennäköi-

syys, että laitosvasteen K jälkeen sydän vaurioituu paloalkutapahtumassa. Kolmeen 

eri termiin perustuva menetelmä ei ole ainoa vaihtoehto paloanalyysin suorittami-

seen. Yhtälöön 1 perustuva menetelmä kuvaa kuitenkin hyvin ydinvoimalaitoksen 

palosuojelun syvyyspuolustusperiaatteita. [10] 

Yhtälön 1 ensimmäinen tekijä i  sisältää todennäköisyydet palokuorman syttymi-

seen ja syttymän kehittymiseen tulipaloksi. Toinen termi i|jed,p  tarkastelee tilannetta, 

jossa alkupalo on jo syntynyt. Tällöin termin estimoinnissa otetaan huomioon palon 

leviäminen, havaitseminen, sammuttaminen sekä palolle altistuneiden komponenttien 

vaurioitumisherkkyys. Kolmas termi kuvaa tulipalon vahingoittamien komponenttien 

epäkäytettävyydestä johtuvia seurauksia. 

3.2  Paloanalyysissä tarvittavat lähtötiedot 

Paloanalyysin laatiminen alkaa alkuoletuksista, analyysin rajaamisesta ja tarvittavan 

taustamateriaalin keräämisestä. Paloanalyysit rajataan yleensä koskemaan laitoksen 

sisäisiä tulipaloja. Lisäksi paloanalyysit laaditaan erikseen laitoksen tehoajolle ja 

vuosihuoltoseisokille. Laitoksen huonekohtaiset tiedot kartoitetaan systemaattisesti. 

Turvallisuusjärjestelmien laitteiden sijaintitiedot, laitteiden sähkönsyötöstä huoleh-

tivien voimakaapeleiden reitit sekä muut tärkeät instrumentointikaapelireitit ovat 

löydettävissä muun muassa laitostietokannoista.  
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Palokuormat ydinvoimalaitoksella ovat erilaisia verrattuna muihin teollisuuden voi-

malaitoksiin. Ydinvoimalaitoksella polttoaineena käytettävä uraani ei aiheuta merkit-

tävää paloriskiä kuten monissa muissa energiatuotantomuodoissa (esim. kivihiili, 

polttoöljy, mustalipeä, maakaasu). Tyypillisesti vesijäähdytteisellä ja vesimode-

roidulla reaktorilla varustetun ydinvoimalaitoksen palokuormat ovat  taulukon 

(Taulukko 2) mukaisia. 

Taulukko 2. Yleisesti tunnistetut palokuormat ydinvoimalaitoksella. [11]

Palava kiinteä materiaali 

Kaapeleiden eristys- ja kuorimateriaali 

Muu lämmön ja sähköneristysmateriaali (esim. putkieristeet) 

Rakennusmateriaali 

Suodattimet

Pakkausmateriaali ja jäteastiat 

Joustavat tuentamateriaalit (murtumatuet) 

Pinnoitusmateriaalit (esim. asfaltti, silikoni, neopreeni…) 

Radioaktiivisen jätteen säilömiseen käytetyt materiaalit (esim. bitumi) 

Keski- ja matala-aktiivinen jäte (esim. paperi, muovi, suojahaalarit ja -käsineet, ken-
gänsuojat…) 

Paloherkkä neste 

Voiteluaineet, hydrauliikkaöljyt ja ohjausnesteet 

Varakattilan polttoaineet 

Maalit ja liuottimet 

Kaasumainen aine 

Happi ja vety (radiolyysissä syntynyt ja rekombinaattorissa poltettu) 

Vety (akkujen ylilatauksesta syntynyt) 

Palokuormien määrä ja sijainti vaihtelee eri ydinvoimalaitosten välillä. Jotta palo-

riskeihin voitaisiin varautua etukäteen, on laitokselle tehtävä palokartoitus. Asian-

tuntijoista koostuva palokartoitustyöryhmä tarkastaa laitosyksikön huonetilat ja arvi-

oi mahdolliset paloriskit. Erityisiä arviointikohteita ovat mekaanisten kojeiden ja 

sähkölaitteiden määrät huonetiloissa sekä palavan materiaalin laadun, määrän ja si-

jainnin tarkat tiedot. Palokartoituksen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös palo-
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osastojen palonsammutusvälineisiin, palohälyttimiin, palon leviämisen mahdolli-

suuksiin sekä kulkuyhteyksiin ajatellen sammutusmahdollisuuksia palotilanteessa.  

Paloanalyysiin kuuluu tärkeänä piirteenä myös ihmisten toimenpiteiden merkitys. 

Esimerkiksi huoltotöiden aikana voi laitokselle syntyä tulipaloriski. Toisaalta palon 

syttymisen jälkeen ihminen voi vaikuttaa tulipalon kehittymiseen liittyviin tekijöihin 

joko suoraan sammuttamalla tai avaamalla ja sulkemalla ovia tai käynnistämällä eri-

laisia palontorjuntajärjestelmiä. 

3.3  Paloanalyysiin kuuluvien alueiden valinta 

Kun kaikki tarvittava tieto laitoksesta on saatu kartoituksen perusteella kerätyksi, 

suoritetaan paloanalyysiin kuuluvien alueiden valinta. Järjestelmien laitepaikat ja 

kaapelireitit on kartoitettu laitoksella yleisessä käytössä olevan huonenumeroinnin 

mukaan. Joukko huonetiloja voi liittyä kuitenkin toisiinsa niin, että ne ovat palotek-

nisesti samoja osastoja. Tällaisia huonetiloja ovat muun muassa toisiinsa ilman palo-

ovia liittyvät käytävät sekä pystysuuntaiset kaapelitilat, joissa rakennuksen eri ker-

roksia erottaa toisistaan vain metalliritilä. Paloanalyysissä näitä huoneita on käsitelty 

yhtenäisinä palotiloina, niin sanottuina liitoshuoneina. Palon leviämisen mahdolli-

suus huonetilojen välillä tulee siis huomioida valittaessa paloanalyysiin kuuluvia alu-

eita. Valinnan tarkoituksena on tunnistaa laitoksen alueet, joissa tulipalo voi johtaa 

ydinturvallisuuden alenemiseen.  

Seuraavaksi esiteltyä menetelmää on hyödynnetty saksalaisella BWR-laitoksella pa-

loanalyysin kriittisten huoneiden valintaan. Saksalaisen viranomaisen (GRS) kehit-

tämä valintamenettely perustuu laitoksen huonetilojen systemaattiseen kartoitukseen. 

Tiedot laitoksen huonetiloista sekä palokuormista kerätään erilliseen tietokantaan. 

Kartoituksen jälkeen osa laitoksen huonetiloista voidaan karsia pois tarkemmasta 

analyysista. Menetelmä perustuu kuvan (Kuva 2) mukaiseen kolmivaiheiseen valin-

taan. [12] 
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Kuva 2. Periaatekaavio saksalaisesta valintamenettelystä.

Ensimmäisenä valintakriteerinä on huonetilan palokuorman suuruus. Raja-arvoksi 

voidaan valita esimerkiksi 90 MJ/m2, jonka arvon ylittävät huonetilat siirtyvät seu-

raavaan tarkasteluun. Toinen valintakriteeri tutkii huonetilan kriittisyyttä palotilan-

teissa. Kaikki huonetilat, joissa on turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä tai kom-

ponentteja, valitaan seuraavaan tarkasteluun. Tässä vaiheessa huomioidaan myös pa-

lon mahdollinen leviäminen huonetilasta toiseen. Kolmantena valintakriteerinä on 

huonetilan palosta johtuvan riskin suuruus. Valintakriteeriä sovelletaan alueille, jois-

sa paloalkutapahtumaluokan sydänvauriotaajuus ylittää raja-arvon. Valintakriteerin 

täyttäville huonetiloille suoritetaan tarkemmat analyysit, joihin sisältyy myös palon 

leviämisen arviointia. Systemaattinen valintamenettely tehostaa palojen kannalta 

kriittisten huonetilojen tunnistamista ja siten mahdollistaa tarkemmat analyysit vali-

tuille kriittisimmille tiloille. 
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3.4  Palotaajuuksien estimointi 

Paloskenaarion taajuuden estimointi on olennaisin osa sydänvauriotaajuuden laske-

misessa. Tavoitteena on arvioida, kuinka usein alkupalon voidaan katsoa syttyvän 

tietyssä huonetilassa. Apuna palotaajuuden laskennassa hyödynnetään yleisesti rea-

listisia palotilastoja. Palotilastot on laadittu sopivista tapahtumaraporteista kerättyjen 

tulipalotietojen perusteella ja ne voivat olla joko sijaintikohtaisia (keskusvalvomo, 

kaapelitunnelit, kytkinlaitos jne.) tai komponenttikohtaisia (pumppu, sähkökaappi, 

muuntaja jne.). Periaatteena palotilastoissa on kuitenkin se, että palotapaukset ovat 

ajankohdasta riippumattomia eli ne noudattavat Poisson-jakaumaa. Sijaintikohtaisia 

palotilastoja käytettäessä on analysoitavan kohteen ja palotilastoissa käytetyn koh-

teen vastattava mahdollisimman hyvin toisiaan. 

Palotaajuuden estimointi voidaan suorittaa myös useita erilaisia menetelmiä hyödyn-

täen. Käytettävän menetelmän valitseminen riippuu huonetilan riskin suuruudesta. 

Palon kannalta kriittisien huoneiden palotaajuudet tulisi määrittää mahdollisimman 

realistisella tavalla. Kappaleessa 4 on esitetty kahden erilaisen palotaajuuden esti-

moinnin menetelmäkuvaukset. 

3.5  Palojen leviämisen huomioiminen 

Yleisesti paloanalyysissä on aluksi oletettu, että kaikki huonetilassa oleva aineisto 

tuhoutuu tulipalossa. Tämä oletus on liian konservatiivinen varsinkin liitos-

huoneiden, keskusvalvomon sekä instrumentointikaapeleita ja eri osajärjestelmiä si-

sältävien huoneiden osalta. Palon leviäminen on siis huomioitava kyseisten huoneti-

lojen osalta. Palojen leviämisen tutkiminen on myös tärkeää sellaisissa tiloissa, joissa 

voidaan epäillä palon leviämistä kriittisiin huonetiloihin.

Paloriskianalyysissä palojen leviäminen voidaan huomioida eri tavoin. Lähtökohtana 

on ollut, että palon leviäminen on otettu huomioon konservatiivisin oletuksin. Kap-
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paleessa 5 on kuvattu palon leviämisen analysointi kahdella erilaisella menetelmällä. 

Palojen leviämisen ennustaminen on myös tärkeää palontorjunnan kannalta. 

3.6  Paloalkutapahtumien luokittelu 

Analyysin seuraavassa vaiheessa palojen aiheuttamat seuraukset järjestellään eri 

luokkiin. Luokittelu perustuu paloalkutapahtumasta johtuvaan laitosvasteeseen. Palot 

kuuluvat samaan luokkaan, jos niissä menetetään samat turvallisuusjärjestelmät tai 

turvallisuusjärjestelmien onnistumiskriteerit muuttuvat samalla tavalla. Järjestelmä-

menetyksen syy paloalkutapahtumassa voi olla tärkeiden kaapeleiden vaurioitumi-

nen, suojaustoiminnon käynnistyminen tai palavan tilan tekeminen jännitteettömäksi 

sammutustyötä varten. Paloalkutapahtumaluokille on oletettu, että palossa menetet-

tävää järjestelmää ei voida käynnistää uudelleen riittävän nopeasti. Luokan alkuta-

pahtumataajuus saadaan laskemalla yhteen kaikkien luokkaan kuuluvien huoneiden 

palotaajuudet.

3.7  Sydänvauriotaajuuden laskenta 

Sydänvauriotaajuuden laskemista varten jokaiselle paloalkutapahtumaluokalle laadi-

taan oma tapahtumapuu laitosvasteen mukaan (transientti tai suunniteltu alasajo). 

Tapahtumapuuanalyysillä voidaan selvittää, minkälaisiin tapahtumaketjuihin eri pa-

loalkutapahtumat johtavat. Tapahtumapuihin liitetyissä vikapuissa otetaan huomioon 

palon seurauksena menetetyt järjestelmien laitteet ja osajärjestelmät. Laskennan tu-

loksena saadaan selville paloalkutapahtumien ja tapahtumaketjujen keskinäinen tär-

keysjärjestys sydänvauriotaajuuden kannalta. 

Kuvassa (Kuva 3) on esitetty periaatekaavio eri analyysivaiheista, jotka tarvitaan pa-

loista johtuvan  sydänvauriotaajuuden laskemiseksi. Sydänvauriotaajuuden laske-

miseksi esitetty yhtälö 1 kappaleessa 3.1 vastaa kuvassa esitettyjä periaatteita. 
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Kuva 3. Periaatekaavio paloalkutapahtumasta johtuvan sydänvauriotaajuuden analysoimiseksi.

Palotapahtumapuiden sydänvaurioon johtavat onnettomuusketjut kvantifioidaan ja 

tulokset tarkastetaan puun laatimisen jälkeen. Minimikatkosjoukkohaun tuloksena on 

saatu selville sydänvaurioon johtavien tapahtumaketjujen todennäköisyydet sekä tär-

keimmät vikayhdistelmät (minimikatkosjoukot). Minimikatkosjoukkojen ja perusta-

pahtumien tärkeysmittojen avulla löydetään sydänvauriotaajuuden kannalta tär-

keimmät yksittäiset perustapahtumat. Merkittävimmiksi osoittautuneita minimi-

katkosjoukkoja ja perustapahtumia voidaan tutkia vielä tarkemmin. Näin voidaan 

suunnitella mahdollisia laitosmuutoksia paloriskin pienentämiseksi. Esimerkiksi Ol-

kiluodon laitoksilla (OL1/OL2) paloista johtuvan riskin alentamiseksi on lisätty pas-

siivista palosuojausta, tehty muutoksia sprinklerijärjestelmään, käsitelty kaapeleita 

palonsuojamassalla sekä jaettu eräitä huonetiloja lisäämällä palonestoseiniä.

Kuvassa (Kuva 4) on esitetty laitosten tehoajon palojen sydänvauriotaajuuden jakau-

tuminen paloalkutapahtumaluokkiin. Suurin vaikutus sydänvaurioon on paloalkuta-

pahtumaluokan 3 (FIR-03/TF/BD) kaapelihuonetilojen paloilla, joiden osuus teho-

ajon palojen sydänvauriotaajuudesta on 16 %. Olkiluodon laitosten (OL1/OL2) 

layout ja turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien erotteluperiaatteet antavat hyvän 

lähtökohdan palosuojelulle, joten tehoajon paloista aiheutuva sydänvauriotaajuus

(CDF = 2.6 e-7 i/ra) on kansainvälisesti hyvin pieni.  
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Kuva 4. Tehoajon paloista aiheutuvan sydänvauriotaajuuden jakautuminen. (Rev. 3) 

TVO:lla (OL1/OL2) turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien sähköiset ja mekaaniset 

komponentit (pumput, sähkökeskukset, tasasuuntaajat, akustot, dieselit ja osittain 

myös putkistot) eri osajärjestelmissä eli subeissa (A, B, C ja D) on sijoitettu eri huo-

netiloihin. Laitteiden sähkönsyötöstä ja ohjauksesta vastaavat kaapelit on kuitenkin 

sijoitettu eri huonetiloihin vain subipareittain kuvassa (Kuva 5) esitetyllä tavalla. 
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Kuva 5. TVO:n (OL1/OL2) tyypillinen kaapelihuone. 

Kaapeleiden erottelu huonetilassa on toteutettu kuvan mukaisesti riittävällä etäisyy-

dellä ja aktiivisella palontorjuntajärjestelmällä eli sprinklereillä. Sähkökaapeleiden

tärkeydestä sekä eristysmateriaalien palokuormasta johtuen tehoajon palojen sydän-

vauriotaajuudesta suurin osa muodostuu juuri kaapelitilojen paloista. 
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4  PALOTAAJUUKSIEN ANALYSOINTI 

Sydänvauriotaajuuden laskemisessa tarvitaan yhtälön 1 mukaisesti tunnistettujen pa-

loskenaarioiden taajuuksia. Tässä kappaleessa on esitetty kaksi erilaista menetelmää 

palotaajuuksien analysoimiseksi. Ensin kuvattua Berryn menetelmää on käytetty 

muun muassa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen (OL1/OL2) huonetilakohtaisten palo-

taajuuksien arviointiin. Berryn menetelmällä palon syntyminen huonetilassa kuva-

taan syy-seurauskaaviolla, jonka eri haarautumiskohdille määritellään todennäköi-

syydet. Tämän Berryn mallin avulla lasketaan kaikille huoneille palon syntymisen 

ehdollinen todennäköisyys huonetilassa ehdolla, että laitosyksiköllä on palo. Abso-

luuttiset huonetilakohtaiset syttymätaajuudet on edelleen laskettu allokoimalla laitos-

kohtainen palotaajuus Berryn menetelmällä laskettujen suhteellisten huonetilakoh-

taisten syttymätaajuuksien mukaan. 

Jälkimmäisessä menetelmässä huonetilakohtainen palotaajuus saadaan huoneen sisäl-

tämien realististen palolähteiden palotaajuuksien summasta. Esitetty menetelmä-

kuvaus pohjautuu amerikkalaisessa paloanalyysimenetelmäkuvauksessa esitettyyn 

palotaajuuksien estimointi -kappaleeseen. [13] 

4.1  Berryn menetelmä 

Dennis L. Berry (Sandia National Laboratories, SNL) kehitti niin sanotun Berryn 

mallin 80-luvun alussa suhteellisen paloriskin analysointia varten suurelle määrälle 

erilaisia huoneita. [14] Stig Rolandsson kehitti mallia edelleen Barsebäckin ydinvoi-

malaitoksen paloriskianalyysia varten (Berry-Rolandsson-malli). Tämä malli vähäi-

sin muutoksin otettiin käyttöön myös Olkiluodon laitoksella. 

Mallin mukaan palo voi saada alkunsa vain, jos huonetilassa on palavaa materiaalia, 

ja se joutuu kosketukseen jonkun syttymislähteen kanssa. Syttymislähteitä voivat olla 

ihminen, mekaaninen koje (kuumia osia, kitkalämpöä, kipinöintiä) tai sähkölaite. 

Syttymislähteiden yhteenjoutumistodennäköisyys A määritellään yhtälöllä 
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321 1111 AAAA , (2)

missä 1A on ihmisten, 2A mekaanisten kojeiden ja 3A  sähkölaitteiden läsnäolotoden-

näköisyys.

Jos palokuorma ja syttymislähde pääsevät kosketuksiin, palo syttyy palokuorman 

syttymislämpötilasta riippuvalla todennäköisyydellä B. Syttynyt palo voidaan havaita 

ja sammuttaa välittömästi, jos tilassa on ihmisiä ja sammutusvälineitä. Läsnäolosta 

riippuva todennäköisyys on 1C  ja havaitun palon sammutustodennäköisyys 2C . Jos 

sammutus ei onnistu heti, on palon seuraava vaihe syttymä, jonka sammuttamiseen ei 

enää paikallisin palotorjuntavälinein katsota kyettävän. Ainoa mahdollisuus välttyä 

palolta on syttymän itsesammuminen, jota kuvataan palokuorman määrästä riippu-

valla levinneisyystermillä F. Olkiluodon laitosten PSA:ssa palotodennäköisyyden 

yhtälöön on lisätty vielä kaksi termiä: tekijä D ilmaisee, voiko palo tuhota turvalli-

suusjärjestelmän komponentin, ja tekijä G kuvaa palamisen hapensaantia. Näin on 

saatu huonetilan k palamistodennäköisyydelle yhtälö 

GFDCCBAPk 11 21 . (3)

Berryn mallissa käytettyjen parametrien tulkinnat on esitetty liitteessä I. Kun paloto-

dennäköisyys on laskettu kaikille laitosyksikön huonetiloille, yksittäisen huonetilan 

palotaajuus saadaan allokoimalla kullekin huonetilalle huonetilan suhteellinen palo-

taajuus ja kertomalla se laitosyksikön palotaajuudella, joka voidaan estimoida tilas-

toista. Palo- ja syttymätilastot on TVO:n tapauksessa kerätty Olkiluodosta sekä ruot-

salaisilta ABB Atomin toimittamilta laitoksilta. Yksittäisen huonetilan palotaajuus 

saadaan siis yhtälöstä 
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i
i

k
totk

P

P
ff ,   (4)

missä totf  on laitoksen kokonaispalotaajuus, kP  Berryn mallin mukaan laskettu huo-

netilan k palotodennäköisyys ja 
i

iP  kaikkien laitosyksikön huonetilojen palotoden-

näköisyyksien summa. Toisin sanoen jokaiselle laitoksen rakennukselle on määritelty 

oma yksilöllinen kokonaispalotaajuus, ja tämä on edelleen jaettu Berryn mallin avul-

la rakennuksen eri huoneiden palotaajuuksiksi. Olkiluodossa on kuitenkin käytetty 

ensisijaisesti koko laitoksen palotaajuutta, koska rakennuskohtaiset aiheuttavat liikaa 

eroja samanlaisiin huoneisiin eri rakennuksissa. 

4.2  Realistisiin palolähteisiin perustuva menetelmä (NUREG/CR-6850) 

Huonetilakohtaiset palotaajuudet voidaan laskea myös huonetiloissa olevien realis-

tisien palolähteiden syttymistaajuuksien avulla. Menetelmässä käytettävät kompo-

nenttikohtaiset syttymistaajuudet on kerätty amerikkalaisilta kevytvesireaktoreilta yli 

2500 palotapahtuman pohjalta. Palotapahtumista kerätty data on analysoitu ja yhdis-

tetty liitteen II taulukkoon II. Taulukosta selviää tiettyjen huonetyyppi ja komponent-

ti -yhdistelmien palotaajuus sekä epävarmuusmarginaalit. [13] 

4.2.1  Laitoskohtaisten palotapausten kerääminen ja analysointi 

Valmiiden palotilastojen lisäksi voidaan myös laitoksen omia kokemusperäisiä tieto-

ja hyödyntää palotaajuutta laskettaessa. Laitoskohtaisten tietojen hyödyntäminen on 

erityisen tärkeää tilanteissa, joissa laitoksella on tapahtunut erityisiä palotapahtumia 

tai jos laitosmuutoksilla on voitu jokin palotyyppi ehkäistä. Laitoksella sattuneet pa-

lotapahtumat voidaan selvittää muun muassa laitospalokunnan tapahtumaselosteista. 
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Laitoskohtainen palodata voidaan muuntaa taulukon II arvoja vastaavaan muotoon 

Bayesin kaavan avulla. 

Laitosmuutoksen, jolla joku palotyyppi voidaan kokonaan ehkäistä, huomioon otta-

minen edellyttää, että kyseinen paloja aiheuttanut laite (esim. kaapeli) korvataan täy-

sin palamattomalla koko laitoksella. Laitosmuutoksien seuraukset onkin tarkkaan 

analysoitava ennen käyttökokemusdatan sensurointia. 

4.2.2  Huonetilatyyppien tunnistus 

Tässä työvaiheessa paloanalyysiin valitut huonetilat jaotellaan huonetilatyyppeihin. 

Tehtävävaiheessa tulee huomioida, että huonetilojen nimeämiskäytännöt vaihtelevat 

eri ydinvoimalaitoksien välillä. Oleellista on kuitenkin selvittää huonetilan toiminta 

laitoksen kannalta ja näin yhdistää huonetila taulukon (Taulukko 3) mukaisiin ylei-

siin laitospaikkoihin. [13] 
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Taulukko 3. Huonetilojen geneeriset sijaintikuvaukset. [13]

Laitospaikka Kuvaus Painotuskerroin (WL)

Akkuhuone Paikka, missä laitosyksikön akut sijaitsevat. Laitosyksiköiden, jotka 
jakavat akkuja keske-
nään, lukumäärä. 

Valvomo, Koje-
huone 

Paikka, missä laitosta ajetaan normaali- ja 
hätätilanteissa. Lisäksi seuraavat tilat kuu-
luvat laitossijaintiin  

apusähköhuone ja relehuone, jossa on 
laitoksen relelogiikkaa 
konehuone 
valvomon yhteydessä olevat tilat (keit-
tiö, vapaa-ajantila yms.) 

Laitosyksiköiden luku-
määrä jaettuna valvo-
moiden lukumäärällä. 

Valvomo-/
Apujärjestelmä-/ 
Reaktorirakennus 

Rakennuksien huonetilat, joissa  on turvalli-
suustoimintoja suorittavia järjestelmiä ja nii-
den kaapeleita. Näihin tiloihin voidaan lukea 
myös näissä rakennuksissa sijaitsevat kaa-
pelikäytävät, kytkinlaitoksen huonetilat, rele-
huoneet yms. tilat, joiden toiminta vaikuttaa 
turvallisuusjärjestelmiin. 

Laitosyksiköiden luku-
määrä jaettuna jaet-
tavien rakennusten lu-
kumäärällä. 

Dieselgeneraatto-
rihuone 

Paikka, missä laitoksen dieselvarmennetun 
sähköverkon käyttämät dieselgeneraattorit 
sijaitsevat.

Laitosyksiköiden, jotka 
jakavat dieselgeneraat-
torit, lukumäärä. 

Yleiset laitostilat Kaikki sijaintikohteet laitosaitojen sisällä, 
pois lukien polttoaineenkäsittelyrakennus, 
toimistorakennus, huoltorakennus yms. 

Laitosyksiköiden luku-
määrä.

Kytkinkenttä Laitosalue, missä on kaikki laitoksen toimin-
taan liittyvät muuntajat. 

Laitosyksiköiden, jotka 
jakavat kytkinkentän, 
lukumäärä. 

Turpiinirakennus Paikka, missä on turpiinigeneraattorit ja nii-
den apulaitteet, ja syöttövesijärjestelmät, 
lauhdutin ja muut vastaavat järjestelmät. 
Rakennukseen kuuluu tunnetusti useita ker-
roksia, kuten kellarikerros, välitaso ja tur-
piinitaso.

Laitosyksiköiden luku-
määrä jaettuna turpiini-
rakennusten lukumää-
rällä.

Taulukossa (Taulukko 3) on myös esitetty LW -painotuskertoimen laskentaperi-

aatteita. Laitossijaintiin perustuvaa kerrointa tarvitaan tilanteissa, joissa tietty järjes-

telmä tai komponentti suorittaa samankaltaista tehtävää kahdelle erilliselle laitosyk-
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sikölle. Esimerkiksi tilanteessa, missä kahdella laitosyksiköllä on yksi yhteinen pää-

valvomo tai jokin muu järjestelmä, saa LW  arvon 0,5. 

4.2.3  Huonetilojen syttymislähteiden kartoitus 

Seuraavana tarkoituksena on selvittää PSA-malliin valittujen komponenttien luku-

määrä ja sijaintipaikka. Huonetilojen syttymislähteet kartoitetaan yleensä laitoskier-

roksien ja laitospiirustuksien perusteella. Syttymislähteet voidaan tunnistaa myös lai-

tostietokantojen avulla. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kuitenkin hyödyntää 

kaikkia edellä mainittuja keinoja, jotta oikea tieto paloanalyysiin kuuluvien kompo-

nenttien määrästä ja laadusta saadaan selville. Esimerkiksi pelkän laitostietokannan 

tietojen perusteella ei välttämättä selviä tietyn pumpun fyysinen koko. [13] 

Työvaiheessa listataan laitoksen paloherkät komponentit ja kaapelit. Listattujen 

komponenttien tulee vastata taulukossa II esitettyjä kuvauksia. Tapauksissa, jossa 

komponentti ei täsmää taulukon II kuvauksia, voidaan syttymätaajuus määritellä ky-

seiselle komponentille esimerkiksi laitoksen omien kokemuspohjaisien tietojen pe-

rusteella. Paloherkkien komponenttien listausta päivitetään tarpeen mukaan uusien 

laitoskierrosten jälkeen, jotta kaikki palorelevantit komponentit ja kaapelit tunniste-

taan. Paloanalyysia varten laadittu tietokanta helpottaa analyysitietojen syöttämistä, 

käyttämistä ja päivittämistä. Syttymislähteiden lukumäärän selvittämistä varten on 

liitteessä III esitetty laskentaperusteet eri komponenttityypeille. [13] 

4.2.4  Syttymislähteen painotuskerroin 

Syttymislähteen painotuskerroin lasketaan kaikille paloanalyysimalliin valittujen 

huonetilojen komponenteille. Kerroin perustuu syttymislähteen suhteelliseen esiin-

tymistiheyteen tutkittavassa huonetilassa. Painotuskerroin on jaettu kolmeen erilai-

seen ryhmään; laskettavissa oleviin syttymislähteisiin, tilapäisiin syttymislähteisiin ja 
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monimutkaisiin järjestelmiin. Seuraavassa käydään läpi ryhmien ominaispiirteet sekä 

painotuskertoimen laskentayhtälöt. 

Laskettavissa olevat syttymislähteet 

Ryhmään kuuluvat selkeästi laskettavissa olevat järjestelmät ja komponentit. Huone-

tilojen syttymislähteiden lukumäärä selviää huonetilakartoituksen avulla. Syttymis-

lähteen painotuskerroin lasketaan yhtälöllä 

hteetsyttymisläXlaitoksenkoko

hteetsyttymisläXolevatJhuoneessa
W LJ,hde,SyttymisläX , (5) 

missä LJ,hde,SyttymisläXW  on komponentin X syttymistaajuus oletuksena, että komponentti 

on rakennuksen L huoneessa J. Osoittajaan merkitään komponenttien X lukumäärä 

huoneessa ja nimittäjään komponenttien X lukumäärä koko laitoksella. [13] 

Esimerkiksi laitoksen tietyssä huonetilassa on kaksi taulukon II luokkaan 21 (Bin ID 

21) kuuluvaa pumppua. Kartoituksen yhteydessä laitokselta löytyi 50 kappaletta vas-

taavaan luokkaan kuuluvaa pumppua. Syttymislähteen painotuskerroin kyseisen 

huonetilan pumpuille on siis  

04.0
50

2
Lpumppu,J,W .

Tilapäiset syttymislähteet 

Vaikkakin paloriskit minimoidaan ydinvoimalaitoksen käytön yhteydessä, historia on 

näyttänyt, että tulipaloja sattuu myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa ja paikois-

sa. Jotta painotuskerroin tällaisille tapauksille voidaan arvioida, tulee palokartoituk-

sen yhteydessä määritellä tilapäistoimintojen todennäköisyydet eri huonetiloissa. 
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Tässä tapauksessa tilapäistoiminnoilla tarkoitetaan ihmisen läsnäolon merkitystä (in-

himillinen virhe), huoltotöiden paloriskejä ja materiaalien säilytyksestä aiheutuvia 

riskejä. Tilapäisiin syttymislähteisiin kuuluvat liitteen II taulukossa II esitetyt luokat 

3, 5, 6, 7, 11, 24, 25, 31, 36 ja 37. Laskentamenetelmää voidaan soveltaa myös lai-

toksen huonetiloissa, joissa palotaajuuden laskenta pelkkien komponenttilukumääri-

en avulla aliarvioisi huoneen paloriskejä. [13] 

Tilapäisestä toiminnasta johtuvaa syttymistaajuutta arvioitaessa, voidaan tunnistaa 

taulukon (Taulukko 4) mukaisesti kolme erilaista vaikutuskerrointa. Vaikkakin vai-

kutuskertoimien valinta perustuu useimmiten asiantuntijoiden arvioihin, kannattaa 

myös laitoksen omia tilastotietoja hyödyntää. Esimerkiksi huoltotoimenpiteiden vai-

kutuskerroin voidaan arvioida tehoajon aikana myönnettyjen työlupien lukumäärästä. 

[13]

Taulukko 4. Vaikutuskerroin tilapäisille syttymislähteille. [13]

Vaikutus-
kerroin

Ei riskiä 
(0)

Pieni
(1)

Keskisuuri  
(3)

Korkea  
(10) 

Hyvin Kor-
kea
(50) 

Huoltotoi-
menpiteet 

Huoltotoi-
menpiteitä
mahdoton 
suorittaa 
käytön aika-
na.

Huoltotoi-
menpiteiden 
määrä vä-
häinen ver-
rattuna kes-
kiarvoon. 

Keskiarvo 
määrä huol-
totoimen-
piteitä.

Paljon huol-
totoimen-
piteitä ver-
rattuna kes-
kiarvoluke-
maan.

Alueilla, jois-
sa on koke-
muksen pe-
rusteella hy-
vin paljon 
huolto-
toimenpitei-
tä.

Ihmisen
läsnäolo 

Huonetilaan 
ei ole pääs-
tyä käytön 
aikana. 

Huonetilas-
sa ei tarvetta 
käydä tai se 
sijaitsee syr-
jässä.

Huonetila ei 
jatkuvassa
käytössä, 
säännöllinen
liikenne.

Jatkuva
miehitys.

Ei käytössä. 

Materiaalien 
säilytys 

Huonetilaan 
ei päästyä 
käytön aika-
na.

Huonetila, 
jossa ei ole 
syttyvien 
materiaalien 
säilytystä. 

Palava ma-
teriaalin säi-
lytystä, ma-
teriaali pa-
losuojatussa
tilassa (palo-
kaappi tms.). 

Palavan ma-
teriaalin säi-
lytystä, ma-
teriaalin pa-
losuojatun 
tilan avaa-
minen on 
toistuvaa. 

Ei käytössä. 
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Huoltotoimenpiteiden vaikutuskerrointa valittaessa tulee huomioida myös huoltotöi-

den laatu. Esimerkiksi, jos huoltotoimenpiteisiin sisältyy taulukossa 1 esitettyjen pa-

lavien nesteiden käyttöä tai siirtelyä, pitää vaikutuskerroin valita korkeaksi. 

Tilapäistoimintojen painotuskerroin tietylle huonetilalle voidaan arvioida, kun huo-

netilan vaikutuskertoimet summataan yhteen ja tulos jaetaan kaikkien rakennuksen 

huonetilojen vaikutuskertoimien summalla. Seuraavaksi on esitetty laskentayhtälöt 

eri tapauksille. 

Taulukossa II oleville luokille 3, 7, 25 ja 37 kertoimen laskeminen tapahtuu yhtälöllä 

Li,s,Li,o,Li,m,

LJ,s,LJ,o,LJ,m,
LJ,GT,

nnn

nnn
W  ,  (6)

missä LJ,m,n  on huoltotoimenpiteet huomioonottava kerroin, LJ,o,n  ihmisten läsnäolon 

merkitys ja LJ,s,n  säilytyksestä johtuva kerroin. [13] 

Tapauksissa, joissa huoltotoimenpiteet voivat aiheuttaa paloriskin (luokat 6, 24 ja 

36), lasketaan syttymislähteen painotuskerroin yhtälöllä 

Li,m,

Jm,
LJ,WC,

n

n
W  .   (7)

Jos on syytä epäillä huoltotoimenpiteistä johtuva kaapelipaloriski (luokat 5, 11 ja 

31), lasketaan painotuskerroin yhtälöllä

ikaapeli,Li,m,

Jkaapeli,Jm,
JCF,

Wn

Wn
W  ,  (8)
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missä ikaapeli,W  on kaapelimäärä tilassa i , kaapelimäärä voidaan arvioida esimerkiksi 

kaapelien pituuksien tai painojen perusteella. 

Monimutkaiset ja laajat järjestelmät 

Huonetilojen järjestelmille (luokat 19, 20 ja 35), joiden komponenttien tarkka tunnis-

taminen tai laskeminen voi olla hankalaa, suoritetaan erillinen tarkastelu painotusker-

toimen laskemiseksi. Analyysin laatija voi harkintaa käyttäen lisätä myös muita eri-

tyisiä huonetiloja tähän tarkasteluun. 

Palotaajuuden laskemiseksi monimutkaisille järjestelmille vaatii usein konservatiivi-

sia oletuksia. Oletuksien pohjalta valitaan vaihtoehtoinen palotaajuuden arviointime-

netelmä. Vaihtoehtoinen menetelmä voi perustua esimerkiksi lattiapinta-alojen tai 

materiaalimäärien avulla laskettavaan palotaajuuteen. Esimerkiksi vetyputkistolle 

laaditaan putkipituuteen perustuva painotuskerroin, jonka avulla voidaan analysoida 

syttymistaajuus huonetilan vetyputkistolle. [13] 

4.2.5  Huonekohtaisen palotaajuuden laskenta 

Huonekohtainen palotaajuus saadaan palo-osaston komponenttien yhteenlasketusta 

palotaajuudesta. Komponentin palotaajuus lasketaan yhtälöllä

LJ,IS,LISJIS, WW  ,    (9)

missä IS on geneerinen palotaajuus, LW  sijaintipaikan painotuskerroin ja LJ,IS,W  syt-

tymislähteen painotuskerroin. [13] 
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5  PALOSKENAARION ANALYSOINTI 

Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksissa paloskenaarioiden ennustaminen pe-

rustuu tulipalojen fysikaalisten ominaisuuksien tuntemiseen. Arviointi voidaan suo-

rittaa asiantuntijalausuntoihin tai numeerisiin simulointeihin perustuen. Tekniikan 

kehittyessä laskentaohjelmistojen käyttö tarjoaa yhä realistisempia tuloksia tulipalo-

jen leviämisen arvioimiseen. Paloskenaarion analysointi on tärkeää, jotta voidaan 

selvittää palojen aiheuttamat menetykset turvallisuuden kannalta kriittisimmissä 

huoneissa.

5.1  Johdanto 

Palon numeerisista simuloinneista on esitetty kolme erilaista menetelmää: laskenta-

korrelaatioihin perustuva FDTS, vyöhykemalleihin perustuva CFAST sekä kenttä-

malliin perustuva FDS. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan myös tapahtumaa, jossa ydinvoimalaitoksen tärkeitä 

sähköjärjestelmiä sisältävässä relehuoneessa on syntynyt alkupalo ja palon leviämistä 

palotilassa ennustetaan. Palojen leviämisen analysointimenetelmistä kuvataan TVO:n 

(OL1/OL2) paloanalyysissä käytetty peittokerrointarkastelu sekä VTT:n kehittämän 

Probabilistic Fire Simulator -ohjelman tulosten hyödyntäminen. 

5.1.1  Fire Dynamics Tools (FDTS)

FDTS koostuu Microsoft Excel -ohjelmiston laskentataulukoista, joihin on ohjelmoitu 

virtausteknisiä yhtälöitä ja korrelaatioita erilaisten paloparametrien laskemista var-

ten. Laskenta on nopeaa ja tulokset esitetään yksittäisenä numeroarvona sekä trendi-

käyrän arvojoukkona. FDTS kirjasto sisältää 23 laskentataulukkoa, joihin on sisälly-

tetty erilaisia palotapauksia. Laskentataulukot ovat selkeät ja hyvin ohjeistetut. Käyt-

täjän syöttämät alkuparametrit ovat muun muassa palotilan mitat, palokuorma ja 
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huoneessa vallitsevat olosuhteet. Myös tyypillisiä palomateriaaleja voidaan tarvitta-

essa valita laskentaan. [11] 

Yhtälöt, joita FDTS käyttää Excel-laskentataulukoissa löytyvät muun muassa palo-

teknisistä käsikirjoista. [15], [16] Käytetyt yhtälöt ovat yleisesti hyväksyttyjä paloil-

miöiden laskennassa. [17] 

5.1.2  Consolidated Fire Growth and Smoke Transport Model (CFAST) 

CFAST on Yhdysvalloissa NIST:n kehittämä monipuolinen vyöhykemalli. Malli on 

laajassa käytössä ja siitä on runsaasti julkaisuja. Sen dokumentit ovat kattavia ja si-

sältävät myös mallin kelpoisuuden arvioinnin. [18] 

Vyöhykemalleissa jokainen huone on jaettu pieneen määrään kontrollitilavuuksia

(vyöhykkeitä), joiden sisällä olosuhteiden oletetaan olevan joka pisteessä samat. 

CFAST käyttää laskennassaan kaksivyöhykemallia, jossa huone on jaettu kuvan 

(Kuva 6) mukaisesti kahteen vyöhykkeeseen, jolloin lämpötila sekä savu- ja kaasupi-

toisuudet huoneessa muuttuvat pystysuorassa suunnassa. Palolähteen yläpuolelle 

muodostuu palopatsas, jonka ei katsota kuuluvan kumpaankaan kerrokseen. Se 

pumppaa energiaa ja massaa alemmasta vyöhykkeestä ylempään. [19] 
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Kuva 6. Kaksivyöhykemalli. [19]

Kaksivyöhykemallin pohjalla oleva oletus perustuu kokeellisiin havaintoihin, joiden 

mukaan tulipalossa huoneeseen muodostuu kaksi vyöhykettä, yläosaan palokaasuja 

ja niiden mukana tullutta ilmaa sisältävä vyöhyke sekä alaosaan suhteellisen viileä, 

lähempänä ympäristön lämpötilaa oleva vyöhyke. Erot vyöhykkeiden sisällä ovat 

pieniä verrattuina vyöhykkeiden välisiin eroihin. Palon aiheuttamia virtauksia 

kuvataan palopatsasmallilla. CFAST:n kaksivyöhykemallissa oletetaan, että sekä 

massaa että energiaa siirtyy vain ylempään kerrokseen. Todellisuudessa liekki ja 

palopatsas yleensä säteilevät jonkin verran alempaan kerrokseen, joten edellä 

mainitusta oletuksesta aiheutuen ylempi kerros on kuumempi ja alempi viileämpi 

kuin todellisuudessa. Tämä koskee erityisesti täysin kehittynyttä paloa. [19] 

CFAST-mallilla voidaan laskea tavallisimpien palosuureiden lisäksi myös palotuot-

teiden pitoisuudet kunkin mallinnetun huoneen kuumassa ja kylmässä kaasukerrok-

sessa edellyttäen, että tarvittavat fysikaaliset ja kemialliset parametrit on annettu läh-

tötietoina. 
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5.1.3  Fire Dynamics Simulator (FDS) 

NISTin kehittelemästä Fire Dynamics Simulator -ohjelmasta on tullut varteen-

otettava vaihtoehto tulipalon simulointiin. FDS hyödyntää monilohkoratkaisijaa, mi-

kä mahdollistaa monimutkaisten geometrioiden kuvaamisen tehokkaasti ilman monia 

turhia laskentakoppeja. Ohjelmalla laskenta-alue jaetaan lohkoihin, joilla on omat 

erilliset hilansa. Lohkojen avulla voidaan myös toteuttaa laskentahilan paikallinen 

tihentäminen, sillä lohkot voivat olla joko osittain tai kokonaan päällekkäin. Tyypil-

lisesti paikallista tihentämistä tarvitaan simuloitavan alueen kokoon nähden pienen 

palolähteen kuvaamiseen, tai esimerkiksi aukkovirtausten tarkkuuden parantamiseen. 

[20]

Lämpösäteilyllä on merkittävä rooli tulipalojen kehittymisessä, koska säteily lämmit-

tää palamiskelpoiset materiaalit lähelle syttymislämpötilaa, kiihdyttäen siten liekin 

leviämistä ja mahdollistaen jopa ilman suoraa liekkikontaktia tapahtuvan syttymisen. 

Veteen perustuvat sammutusjärjestelmät, kuten sprinklerit ja vesisumut, pienentävät 

leviämisnopeutta vaimentamalla säteilyä. Lisäksi vesipisaroilla on tärkeä rooli palo-

miesten lämpösäteilysuojana. Näiden ilmiöiden simuloimista varten FDS -ohjelmaan 

on kehitetty vesipisaroiden ja säteilyn vuorovaikutusta kuvaava malli, joka toimii 

aiemmin kehitetyn säteilyratkaisijan ja pisaroiden kuljetusmallin yhdistävänä laajen-

nuksena. [20] 

Koko olemassaolon ajan FDS-ohjelman tärkein sovellusalue on ollut savun kulkeu-

tumisen laskenta. Savun visualisoimiseksi on käytetty muun muassa mustia painot-

tomia hiukkasia. Juuri tämä FDS:n laajennusosa, Smokeview-ohjelma, pystyy visu-

alisoimaan savun aiheuttaman näkyvyyden heikkenemisen. Smokeview lukee FDS:n 

tallettaman informaation paikallisesta nokikonsentraatiosta, ja laskee sen perusteella 

näkyvän valon aluetta vastaavan absorptiokertoimen. Tämän jälkeen ohjelma ratkai-

see eri pintojen lähettämän valon vaimenemisen käyttäjän silminä toimivaan "kame-

raan", jolloin lähellä olevat vaaleammat pinnat näkyvät aidosti paremmin, ja kauem-

pana olevat huonommin. Menetelmän etuna on lisäksi pienentynyt tiedostokoko.  

[20]
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FDS on dokumentoitu hyvin. FDS:n käyttäjänoppaasta [21] selviää ohjelman mallin 

käyttäminen ja tekniikkaoppaasta [22] mallissa käytetyt yhtälöt ja oletukset. 

5.1.4  Ohjelmistojen vertailua 

Tulipalojen numeerisiin simulointituloksiin vaikuttavat sekä tarkastelun kohteena 

olevat reunaehdot että oletettu mitoituspalo. Luonnollisesti myös käytettävän simu-

lointimenetelmän laskentaperiaatteet ja tarkkuus vaikuttavat tuloksiin jonkin verran. 

FDTS:n käyttämät korrelaatiot ovat äärimmäisen tehokkaita työkaluja silloin, kun 

tarkasteltava tilanne on hyvin lähellä taustalla olevaa koetilannetta. Pääosin FDTS

voisi kuitenkin toimia nopeana ja opettavaisena laskentatyökaluna huoneiden 

suurpiirteisien paloriskien arviointiin.

CFAST:n edustamat vyöhykemallit ovat astetta yleisempiä, ja niiden avulla saadaan-

kin helposti kuva palotilan keskimääräisistä olosuhteista palon aikana. Paloskenaariot 

ovat kuitenkin useimmiten monimutkaisia prosesseja, joissa tilanteen muuttuvat en-

nalta arvaamattomasti. Palot voivat tapahtua esimerkiksi esteiden vieressä, seinien 

lähellä tai hyvin ahtaissa paikoissa. Toisaalta myös suuret huonetilat, koneellinen 

ilmanvaihto ja monimutkaiset huonetilat aiheuttavat rajoituksia numeeriselle simu-

loinnille. Tällaisissa tilanteissa FDS:n edustaman kenttämallin käyttö on perusteltua, 

koska niiden taustalla oleva teoria ei sisällä yhtä voimakkaita oletuksia esimerkiksi 

tarkasteltavasta geometriasta. 

Kokeellisten tutkimusten perusteella FDS:n laskentatulokset eivät ole merkittävästi 

parempia kuin CFAST:n vastaavat tulokset. Ainoastaan lämpövuon ja pintalämpö-

tilojen laskennassa FDS tulokset ovat CFAST:n vastaavia tuloksia realistisempia. 

Toisaalta taas kaksivyöhykemallissa voidaan hyödyntää kokemusperäisiä korrelaati-

oita savupatsaan, kattosuihkun ja liekin korkeuden ennustamiseen. Vastaavat tapauk-

set on FDS:ssä ratkaistu yksinkertaisilla lämmönsiirtoyhtälöillä. Toinen tärkeä tekijä 
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on laskentaan kuluva aika. Kun CFAST:n laskenta-aika vaihtelee sekunneista mi-

nuutteihin, niin FDS:n vastaava laskenta voi kestää tunneista päiviin. [23] 

5.1.5  Ydinvoimalaitoksen relehuoneen kuvaus 

Tarkasteltava huone on ydinvoimalaitoksen relehuone. Huoneen mitat ovat; pituus 

35.0 m, leveys 9.0 m, korkeus 3.0 m. Relehuoneessa on sähkökaappeja, jotka sisältä-

vät erilaisten sähköjärjestelmien releitä, elektroniikkakortteja ja johdotusta. Sähkö-

kaappien voidaan olettaa olevan mitoiltaan ja sisällöltään identtisiä. Huoneen mitta-

suhteet, sähkökaappien sijainnit sekä kulkuaukot selviävät kuvasta (Kuva 7). Huo-

neen katossa on kolmen metrin jaolla 400 mm korkea betonireunus, joka on merkitty 

kuvaan katkoviivoin. 

Kuva 7. Relehuoneen pohjapiirustus. [24] 

Ilmastoinnilla on merkitystä tulipalojen leviämisen kannalta. Tutkittavan rele-

huoneen ilmastointi on toteutettu kuvan (Kuva 8) mukaisin järjestelyin. Huoneen ko-

neellinen ilmastointi vaihtaa huoneen ilmaa 4.0 m3/s. Huoneen sisääntuloventtiilejä 

on 7 kappaletta kooltaan 0.20 m2. Ulospurkausventtiilejä on 3 kappaletta kooltaan 

0.30 m2. Venttiilien sijainnit ja purkaussuunnat selviävät myös kuvasta (Kuva 8). 

Huoneen lämpötila on normaalisti välillä 18…20 oC. Tulipalotilanteissa huoneen il-

mastointi eristetään automaattisesti muista laitoksen ilmastointijärjestelmistä, jonka 

jälkeen 48 kW:n tuuletin aloittaa kierrättämään huoneessa lämmennyttä ilmaa samal-

la viilentäen sitä. 
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Kuva 8. Relehuoneen ilmastointi. [24] 

5.1.6  Paloskenaarion kuvaus 

Alkupalo tapahtuu yhdessä kuvan (Kuva 7) relekaapeista (rivit 1-6). Syttymä tapah-

tuu yhdessä vasemman puoleisista kaapeista. Syttymärivi on kaappikokonaisuus, jo-

hon kuuluu 18 sähkökaappia. Muita sähkökaappeja nimitetään naapurikaapeiksi. Ku-

vassa (Kuva 9) on esitetty relehuoneen paloskenaariossa käytettyjä määritelmiä. 

Kuva 9. Relehuoneen paloskenaarion määritelmiä. [24] 

Relekaappihuoneen paloskenaariossa tutkitaan palon leviämismahdollisuuksia säh-

kökaappien välillä. Saman relehuoneen kahden eri osajärjestelmän laitteisto on sijoi-
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tettu omiin kaappeihinsa. Eri osajärjestelmien kaapit ovat lisäksi eri kaappiriveissä, 

joiden välinen etäisyys on 1.5 m. Palon leviämisen tarkastelussa on tarkoitus esti-

moida naapurikaappien komponenttien vioittumistodennäköisyys tilanteessa, jossa 

alkupalo on syntynyt syttymärivissä. Tutkittavia parametreja ovat myös palon leviä-

minen syttymärivissä sekä lämmönkehittymisnopeus.  

Relehuoneen tapauksessa potentiaalinen syttymislähde on sähkökaapissa oikosulun 

seurauksena kuumeneva sähkökomponentti. Sähkökaapit ovat millin paksuisesta te-

räksestä valmistettuja, suorakaiteen muotoisia ja pystymallisia kaappeja. Kaappien 

pohja on betonia ja ilmanvaihto on toteutettu luonnonkierrolla kaapin pohjassa ja ka-

tossa olevista rei'istä. 

5.2  Palon leviämistarkastelu peittokertoimien avulla 

TVO:lla palojen leviämistä ovat arvioineet laitoksen paloasiantuntija ja palopäällikkö 

sekä VTT:n ja Atomivakuutuspoolin edustajat. Palon leviäminen huonetilassa kuva-

taan peittokertoimilla. Peittokertoimien arvot ja niiden perustelut ovat kvalitatiivisia 

ja ne perustuvat päättelyyn.  Peittokertoimien tarkoituksena on tuoda esille heikot 

kohdat paremminkin kuin esittää absoluuttinen todennäköisyys. Peittokertoimien to-

dennäköisyyksien avulla pyritään arvioimaan huonepalon aikaansaamaa riskiä turval-

lisuustoiminnoilla ottamalla huomioon palon leviämismahdollisuudet ja vaikutukset 

sekä palontorjuntatoimenpiteet. Yksittäisen huonetilan palossa voidaan menettää yh-

teen tai useampaan paloalkutapahtumaluokkaan liittyvät turvallisuustoiminnot. Huo-

neen kontribuutio kunkin paloalkutapahtumaluokan taajuuteen lasketaan yhtälöstä 

k4321IE fppppf  ,    (10)

missä kf  on huoneen k palotaajuus ja kertoimet p1, p2, p3 ja p4 ovat peittokertoimia, 

joille annettavat arvot edustavat paloskenaarioihin liittyviä todennäköisyyksiä. 
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Kerroin p1 kuvaa palon leviämistä huoneessa k osajärjestelmän sisällä laitteesta toi-

seen siten, että paloalkutapahtumaluokkaan sisältyvä osajärjestelmä menetetään. Ker-

roin p2 on todennäköisyys sille, että palo leviää osajärjestelmästä toiseen huoneessa k

siten, että paloalkutapahtumaluokkaan sisältyvät molemmat osajärjestelmät menete-

tään. Kerroin p3 kuvaa tarkasteltavan vikatyypin (oikosulku, virtapiirin katkeaminen) 

todennäköisyyttä ehdolla, että palo vaurioittaa instrumentointikaapelia huoneessa k.

Kerroin p4 on todennäköisyys sille, että palohuoneen ovi on auki. Ovien aukioloto-

dennäköisyys perustuu eräänä kampanjavuonna laitoskierrosten perusteella kerättyi-

hin tilastoihin. 

TVO:n paloanalyysissä käytettyjen peittokertoimien perustelut löytyvät liitteestä IV. 

Kuvassa (Kuva 10) on esitetty relehuonetta vastaavan tilanteen peittokertoimien ar-

voja.

Kuva 10. TVO:n paloanalyysin oletukset palon leviämiselle relehuoneessa. 
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Kuvan (Kuva 10) mukaisesti palo on syntynyt A-osajärjestelmän keskimmäisen 

kaappirivistön sähkökaapissa. TVO:n tapauksessa on oletettu 10 % todennäköisyys, 

että palo leviää C-osajärjestelmän sähkökaappiin. Peittokertoimen p1 arvo on konser-

vatiivisesti oletettu olevan 1.0 instrumenttikaappipolttokokeiden perusteella. Toisin 

sanoen alkupalon on oletettu leviävän aina huoneessa olevan saman osajärjestelmän 

välillä.

5.3  Palon leviämistarkastelu PFS -ohjelmalla 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tulipalon leviämistä ydinvoimalaitoksen relehuo-

neessa VTT:n kehittämän Probabilistic Fire Simulator (PFS) -ohjelmiston avulla. 

PFS on riskianalyysityökalu, jonka avulla palotilanteiden seurauksia voidaan ennus-

taa. PFS hyödyntää sekä Monte Carlo simulaatiota että virtaustekniikkaohjelmistoja 

paloskenaarion analysoimisessa. Tyypillisesti paloskenaariosta voidaan ennustaa 

muun muassa komponenttien vaurioitumisajat, palon leimahtamispiste ja palon ha-

vaitsemisajankohta. 

5.3.1  Paloskenaarion simulointi 

VTT simuloi relehuoneen paloa edellä esitetyn FDS-ohjelman avulla. Kuvassa (Kuva 

11) on esitetty ohjelman avulla laadittu malli relehuoneesta. Relehuoneen syttymisri-

vin sähkökaapit näkyvät kuvassa vihreällä värillä. 
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Kuva 11. Relehuoneen FDS-malli. [24]

Relehuoneesta laadittiin kaksi erilaista mallia. Mallissa A on käytetty harvaa lasken-

tahilaa, jolloin simulointeja voidaan suorittaa useita laskenta-ajan ollessa kohtuulli-

nen. Mallissa B on käytetty tiheää laskentahilaa, jolloin simulointi vaatii enemmän 

aikaa ja tietokonetehoa. Taulukosta (Taulukko 5) selviää relehuoneen mallinnuksessa 

käytettyjen laskentamallien hilakoot eri puolilla huonetta. Molemmilla malleilla suo-

ritettiin aluksi 12 simulointia taulukon (Taulukko 6) parametreista skaalatuilla arvoil-

la. Taulukossa (Taulukko 6) olevan NTMMC arvo kertoo kuinka moneen osaan para-

metrijakauma skaalattiin ennen simulointeja. 

Tämän jälkeen mallilla A suoritettiin 1000 simulointia. Jokainen A mallin simulaatio 

kesti 24 h nykyaikaisella työasemalla suoritettuna. Mallin B kukin simulaatio kesti 

noin 5 päivää yhdellä koneella suoritettuna. 
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Taulukko 5. FDS:n laskentahilat eri malleilla. [24]

Laskentahilan koko (m) Relehuoneen alue 

Harva malli (A) Tiheä malli (B) 

Syttymärivi 0.10 0.05 

Huone, alempi osa 0.30 0.20 

Huone, ylempi osa 0.30 0.10 

Ilmastointikanava 0.20 0.20 

Kuva 12 esittää relehuoneen savukaasujen lämpötilajakauman leikkausta 2.40 m 

korkeudelta. Syttymishetkestä on kulunut aikaa noin 12 minuuttia. Kuvissa on käy-

tetty mallilla B suoritettuja simulointeja. 

Kuva 12. Lämpötilajakauma ajanhetkellä 700 s relehuoneen yläpuolelta kuvattuna. [24] 

Ilmastoinnin merkitys näkyy kuvassa vasemmalla puolella relehuonetta, jossa jääh-

dytettyä ilmaa virtaa ilmastointikanavasta palotilaan. Ajanhetkellä 700 s voidaan 

myös havaita palon leviäminen  naapurikaappiin. Kuvassa (Kuva 13) on esitetty vas-
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taava tilanne toisesta suunnasta kuvattuna, missä palon leviäminen naapurikaappiin 

näkyy selvemmin. Naapurikaapissa palo leviää alaspäin kaapissa olevien piirilevyjen 

syttyessä palamaan.  

Kuva 13. Lämpötilajakauma ajanhetkellä 700 s syttymiskaapin kohdalta leikattuna. [24] 

5.3.2  PFS:n avulla lasketut palon leviämiskertoimet  

Relehuoneen tapauksessa tutkitaan palon leviämistä viereiseen järjestelmään. Vierei-

sen osajärjestelmän vaurioitumista voidaan tutkia lämpötilan nousun avulla. Kriitti-

siksi vaurioitumislämpötiloiksi on tutkittavassa sähkökaapissa valittu 80 oC, 100 oC

ja 120 oC. Kolmen erilaisen lämpötilan valinta on perusteltua, koska komponenttien 

vaurioitumiselle ei löydy selkeää rajalämpötilaa.   

PFS:n käyttää Two-Model Monte Carlo (TMMC) -tekniikkaa, jossa paloskenaarion 

perusmalli muodostetaan yksinkertaisilla simulaationmalleilla ja mallia korjataan 

realistisemmaksi tarkemmilla simulointityökaluilla. FDS:n molempien mallien las-

kentatuloksia analysoitiin TMMC-menetelmällä. Tekniikkaa hyväksi käyttäen mallin 
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A harvasta laskentahilasta johtuvat virheet voitiin minimoida. Probabilistic Fire Si-

mulator -ohjelman avulla lasketut palon leviämistodennäköisyydet selviävät kuvasta 

(Kuva 14). 

Kuva 14. PFS:n laskentatulokset palon leviämiselle osajärjestelmien välillä. [24] 

Virhemarginaaliksi voidaan olettaa   0.1. Virhettä laskentaan syntyy sekä tilastolli-

sista epävarmuustekijöistä että palon mallinnuksen epätarkkuuksista. Viereisen osa-

järjestelmän vaurioitumisajalle  on suoritettu herkkyystarkastelu vikaantumisaika-

parametrin FA80 tuloksien avulla. Herkkyystarkastelu on suoritettu varioimalla tau-

lukon (Taulukko 6) parametreja. Näin ollen on voitu esittää tietyn parametrin merki-

tys osajärjestelmän vikaantumiselle.  
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Taulukko 6. Relehuoneen muuttujien jakaumat. [24]

Muuttuja Jakaumatyyppi Mean Min Max Yksik-
kö

NTMMC

HRR kasvuai-
ka

Jatkuva (750,2000) 1375 750 2000 s 3 

Syttymisrivi Diskreetti (1,2,3,4,5,6)     1 

Syttymisrivistö Diskreetti (1,2,3,4,5,6,7,8,9)     1 

Palokuorma Jatkuva (20,60) 40 20 60 kg 2 

Jäähdyttimen 
teho 

Jatkuva (0,96) 48 0 96 kW 1 

Syttymis-
lämpötila 

Jatkuva (310,350) 330 310 350 oC 2 

Maksimi HRR Jatkuva (200,450) 325 200 450 kW 2 

Kuva (Kuva 15) esittää vikaantumisaikaparametrille (FA80) suoritetun herkkyys-

tarkastelun tuloksia. Kuvasta voidaan huomata, että vaurioitumisaikaan vaikuttaa 

vain pieni joukko tekijöitä. Näistä palosta johtuvalla lämmönkehittymisnopeudella 

on suurin merkitys. Muilla tekijöillä ei näytä olevan suurta merkitystä. Esimerkiksi 

palon sijaintipaikan merkitys lopputuloksiin johtuu pääosin relehuoneen epäsymmet-

risestä ilmastointijärjestelmästä. [24] 
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Kuva 15. Vikaantumisajan (FA80) herkkyystarkastelu. [24] 
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6  TVO:N PALOANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMINEN 

Tässä kappaleessa on vertailtu keskenään työssä tutkittuja menetelmiä. Tutkimus-

tulosten johtopäätöksenä kehitettiin menetelmäkuvaus TVO:n paloriskianalyysin 

päivitystä varten. 

6.1  Palotaajuuden estimointimenetelmien vertailua 

Tässä työssä esitetyille palotaajuuksien estimointimenetelmille suoritettiin vertailu-

laskelmia. TVO:lla on käytössä Berryn malli, joten vertailulaskennassa käytetyt Ber-

ryn mallin palotaajuudet on saatu TVO:n paloriskianalyysista (Rev.3). Toista palo-

taajuuslaskentamenetelmää (NUREG/CR-6850) hyödynnettiin kappaleen 4.2 mukai-

sesti huonetilakohtaisten palotaajuuksien laskemiseksi. Molempien menetelmien las-

kenta suoritettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja lasketut tulokset on esitetty 

kuvassa (Kuva 16).

Vertailulaskenta suoritettiin 12 eri tyyppiselle huonetilalle. Pääosin Berryn menetel-

män palotaajuudet olivat alhaisempia kuin NUREG/CR-6850-menetelmällä lasketut 

palotaajuudet. Kolmessa tapauksessa Berryn menetelmä antoi jopa kaksi dekadia al-

haisemman huonetilakohtaisen palotaajuuden. Lähes yhtäläisiä palotaajuuksia (ero 

pienempi kuin viisinkertainen) saatiin seitsemän huonetilan kohdalla.
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Kuva 16. Palotaajuuksia erilaisille huonetiloille.

Berryn mallissa on tietyillä kertoimilla melko suuri vaikutus. Esimerkiksi lauhde-

pumppujen pohjakerroksessa olevan huonetilan kohdalla kertoimen D muuttaminen 

nostaa palotaajuutta tekijällä 10. Kerroin D kuvaa sitä, voiko palo tuhota huonetilassa 

olevan turvakomponentin. Palon vaikutusten arviointi liittyy palon leviämistarkaste-

luun eikä siis suoranaisesti palon syttymistaajuuden arviointiin. Näin ollen kertoimen 

D käyttöä tulisi harkita. 

NUREG/CR-6850-menetelmässä käytetty yksityiskohtainen palodata on kerätty 

amerikkalaisilta ydinvoimalaitoksilta. Tämän aineiston hyödyntäminen suomalaisille 

ydinvoimalaitoksille voi aiheuttaa epävarmuutta lopputuloksiin, koska laitoskonseptit 
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vaihtelevat maiden välillä. Esimerkiksi TVO:lla on neljä varavoimadieseliä, kun taas 

amerikkalaisilla laitoksilla voi olla vain kaksi vastaavaa tehtävää suorittavaa dieseliä. 

Tällöin geneerisen palodatan osittaminen neljälle dieselille antaa puolta pienemmän 

palotaajuuden kuin kahdelle dieselille. Tästä johtuen dieselgeneraattorihuoneen palo-

taajuuskin on TVO:n tapauksessa alhaisempi. 

Ongelman ratkaisemiseksi tulisi menetelmässä käytetty palodata käsitellä huomioi-

den laitoksen omat palotapahtumatilastot sekä laitoskonseptiin liittyvät erilaisuudet. 

6.2  Kvalitatiivinen peittokerroin vastaan kvantitatiivinen PFS 

Olkiluodon paloriskianalyysissä palon leviämistä kuvaaville peittokertoimille käyte-

tyt arvot ovat osoittautuneet kriittisiksi analyysin tulosten kannalta. Peittokertoimien 

arvoja varioimalla voidaan todeta, että paloista aiheutuva sydänvauriotaajuusarvio on 

melko lineaarisesti riippuvainen peittokertoimen p2 arvosta. [25] 

Peittokerroin p2 kuvaa osajärjestelmien välistä palon leviämistodennäköisyyttä muun 

muassa relehuoneissa, pumppuhuoneissa, kaapelitunneleissa ja kaapelitiloissa. Kaa-

pelitunneleissa ja -tiloissa p2 kuvaa lisäksi myös sammutusjärjestelmien luotet-

tavuutta ja suorituskykyä. 

Kappaleessa 5.3 esitetty PFS laskee realistisemmin todennäköisyydet palon leviä-

miselle osajärjestelmien välillä. Tulipalo on kuitenkin aina monimutkainen luon-

nonilmiö, joten tulokset ovat tässä menetelmässä suuresti riippuvaisia simulointime-

netelmistä. Taulukossa (Taulukko 7) on esitetty relehuonetapauksen palon leviämi-

sen todennäköisyydet osajärjestelmien välillä TVO:n paloanalyysissä käytettyjen 

peittokertoimien arvoilla ja PFS:n arvoilla. 
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Taulukko 7. Palon leviämisen todennäköisyys osajärjestelmästä toiseen relehuoneenpalossa.

Palon leviämisen todennäköisyys Kriittinen

lämpötila [oC]
TVO:n peittokertoimet PFS:n kertoimet 

80 0.1 0.41 

100 0.1 0.091 

120 0.1 0.006 

Palon seurauksena viereinen osajärjestelmä vaurioituu (ehdolla vaurioitumis-

lämpötila 80 oC) keskimäärin 23 minuutissa. Tämän tapahtuman todennäköisyydeksi 

on laskettu PFS:n avulla 0.41  0.1. Todennäköisyys putoaa arvoon 0.091  0.1, jos 

kriittiseksi lämpötilaksi valitaan 100 oC. Tällöin TVO:n paloriskianalyysissä käytetyt 

peittokertoimen ja PFS:n antamat tulokset vastaavat toisiaan. Voidaan siis todeta, 

että komponenttien kriittisen lämpötilan arvioinnilla on suuri merkitys palon leviämi-

sen todennäköisyyteen. 

6.3   Yhdistetty paloanalyysimenetelmäkuvaus

Työn aikana kehitettiin kuvan (Kuva 17) mukainen paloanalyysimenetelmä, joka 

hyödyntää Berryn menetelmää, NUREG/CR-6850-palotaajuuslaskentamenetelmää 

sekä saksalaista valintamenettelyä. 
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Kuva 17. Diplomityön pohjalta kehitetty paloanalyysimenetelmä. Katkoviivoin rajatun alueen sisällä 

on esitetty uudet työvaiheet TVO:n paloriskianalyysiin. 

Palokartoituksessa selvitetään Berryn mallissa tarvittavat kertoimet. Lisäksi uudessa 

palokartoituksessa kerätään tietoja huonetilojen välisistä yhteyksistä (palo-ovet, sa-

vupellit, ilmastointikanavat tms.) sekä huoneiden palokuormista ja komponenteista. 

Palokartoitustiedot talletetaan palotietokantaan. 

Tietokantaa hyödyntäen laitoksen kaikille huonetiloille suoritetaan luvussa esitetty 

valintamenettely. Valintamenettelyn ehdot täyttäville kriittisille huonetiloille sovel-

letaan kappaleen 4.2 mukaista palotaajuuslaskentamenetelmää. Tummennetut alueet 

kuvassa (Kuva 17) esittävät kartoitettavia huonetiloja. Kuvasta voidaan huomata, että 

Berryn menetelmällä tarkastellaan laitoksen kaikkia huonetiloja, kun taas 
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NUREG/CR-6850-menetelmän avulla tutkittavia huonetiloja on huomattavasti vä-

hemmän.

Kriittisten huoneiden palotaajuus saadaan NUREG/CR-6850-menetelmän avulla. Va-

lintamenettelyssä karsiutuneiden huonetilojen palotaajuutena käytetään Berryn mal-

lin antamia tuloksia. 

Palon leviäminen huonetilan sisällä huomioidaan peittokertoimien avulla. Palojen 

leviämisen arviointiin on tarkoitus hyödyntää kappaleessa 5 esitettyjä laskenta-

ohjelmia. Tiettyjen huonetilojen, esimerkiksi relehuoneet, kaapelitunnelit ja valvo-

mo, palotaajuutta painotetaan palosimulointiohjelmistojen avulla laskettujen peitto-

kertoimien avulla. 

Kun laitoksen huonetilojen palotaajuus on laskettu ja palon leviämisen arviointi suo-

ritettu, huonetilat jaetaan alkutapahtumaluokkiin laitosvasteen perusteella. Paloalku-

tapahtumaluokan taajuus saadaan luokkaan kuuluvien huonetilojen peittokertoimella 

painotettujen palotaajuuksien summasta. Paloalkutapahtumien luokittelun jälkeen 

paloista johtuva sydänvauriotaajuus lasketaan perinteiseen tapaan. 
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7  YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena on ollut paloriskianalyysin kehittäminen erityisesti TVO:n 

Olkiluoto 1 ja 2 tarpeita varten. Viimeisin TVO:n paloriskianalyysin ylläpito ja 

päivitys on tapahtunut vuonna 1998. Säteilyturvakeskus ei havainnut vuonna 2000 

valmistuneessa tarkastusmuistiossa olennaisia puutteita tässä TVO:n paloriski-

analyysin päivityksessä. Lisätarkasteluja, etenkin palotaajuuksille ja palon leviämi-

selle, on kuitenkin vaadittu ja erityisesti näihin kohtiin diplomityössä on keskitytty. 

Työn aluksi on keskitytty paloanalyysin pääpiirteiden esittelemiseen. Palotaajuuksien 

estimointimenetelmistä tarkasteluun on otettu Berryn menetelmä sekä NUREG/CR-

6850-raportissa esitetty palotaajuuslaskentamenetelmä. Molemmilla menetelmillä on 

laskettu  palotaajuuksia erilaisille huonetiloille. Pääosin Berryn menetelmän palotaa-

juudet olivat kuvan (Kuva 16) mukaisesti alhaisempia kuin NUREG/CR-6850-

menetelmällä lasketut palotaajuudet. 

Palojen leviämisen arvioinnissa on keskitytty kolmen erilaisen virtausteknisen las-

kentatyökalun perusteiden esittelemisen jälkeen palon leviämistodennäköisyyksiä 

arvioivan Probabilistic Fire Simulator (PFS) -ohjelman käyttöön. Esimerkkitapauk-

seksi otettiin sähkökaappeja sisältävän relehuoneen paloskenaario, missä PFS:n an-

tamia tuloksia vertailtiin TVO:n käyttämien peittokertoimien arvoihin. Relehuoneen 

tapauksessa leviämistodennäköisyys eri osajärjestelmien välillä todettiin suuresti 

riippuvan analyysissa oletetuista vaurioitumislämpötiloista. 

Työn aikana on kehitetty kuvassa (Kuva 17) esitetty paloanalyysimenetelmäkuvaus, 

jossa huonetilojen paloriskit kartoitetaan ensin Berryn menetelmää hyödyntäen. Va-

lintamenettelyn kriteerit täyttäville huonetiloille laaditaan tarkempi analyysi, perus-

tuen NUREG/CR-6850-menetelmän mukaisesti huonetilojen realistisiin syttymisläh-

teisiin. Kriittisimpien huonetilojen osalta palon leviämisen arviointiin on tarkoitus 

hyödyntää Probabilistic Fire Simulator -ohjelman laskentatuloksia. 
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LIITE I 

Taulukko I. Berryn mallin parametrit.

Para-

metri

Tulkinta 

luokka 

A Syttymislähde 

A1 Huoneessa on ihmisiä (Sama luokka kuin C1)

1 = koko ajan, 2 = suurimman osan ajasta, 3 = kolmasosan ajasta, 4 = kierroksilla,  

5 = harvoin 

A2 Huoneessa olevien mekaanisten kojeiden määrä (kuinka tiheässä, pintakonsentraatio) 

1 = paljon, 2 = keskinkertaisesti, 3 = vähän 

A3 Huoneessa olevien sähkölaitteiden määrä (suhteellinen tiheys) 

1 = paljon, 2 = keskinkertaisesti, 3 = vähän 

B Syttyvyys 

1 = tilassa on jatkuvasti palavaa materiaalia, syttymispiste on  20 oC

2 = tilassa on jatkuvasti palavaa materiaalia, syttymispiste on 20 ... 250 oC (öljyt) 

3 = tilassa on jatkuvasti vaikeasti syttyvää materiaalia, syttymispiste  250 oC (paperi, 

sähkölaitteet) 

4 = tilassa oleva materiaali on vaikeasti syttyvää (puu, muovit) tai tilassa ei ole 

lainkaan syttyvää materiaalia

C Palon havaitseminen ja sammutus

C1 Palon havaitseminen riippuu siitä, kuinka usein huoneessa on ihmisiä (ks. A1)

C2 Palon sammuminen riippuu siitä, millaista tilassa oleva palava materiaali on (B) 

D Voiko tilassa oleva palokuorma tuhota tilassa olevat laitteet 

1 = voi, 2 = ei voi 

F Palavan materiaalin levinneisyys tilassa 

1 = kaikkialla levällään ympäri tilaa 
2 = levällään suurimmassa osassa tilaa 

3 = keskittynyt toiseen puoleen tilaa 

4 = keskittynyt vähäiseen osaan tilaa 
5 = normaalisti huoneessa ei ole palokuormaa

G Huoneen tiiveys 

1 = huone on tiivis ja sinne ei pääse lisäilmaa 

2 = huone ei ole tiivis ja palaminen voi jatkua lisäilman turvin

1 2 3 4 5 

A Sytytyslähteiden läsnäolo: 

A1 Ihminen 0.70 0.70 0.30 0.20 0.10 

A2 Mekaaninen koje 0.50 0.30 0.10   

A3 Sähkölaite 0.30 0.10 0.05   

B Syttyvyys 1.00 0.10 0.01 0.01  

C Havaitseminen & sammutus 

C1 Ihmisiä paikalla 0.99 0.95 0.90 0.10 0.00 

C2 Sammuvuus 0.50 0.90 0.99 0.99  

D Voiko palo tuhota turvakomponentin? 1.00 0.10    

F Palokuorman levinneisyys 0.02 0.20 0.50 0.90 0.95 

G Voiko palo tukahtua (tiivis tila)? 0.60 1.00    



LIITE II

Taulukko II. Frequency Bins and Generic Frequency. Sarakkeet vasemmalta oikealle: ID = 

syttymislähteen luokka, Location = syttymislähteen laitossijainti, Ignition Source = komponentti-

tyyppi, Mode = laitoksen tila syttymishetkellä, Generic Freq = geneerinen palotaajuus, Split Fractions 

for fire type = palotyyppi (sähkö, öljy, tilapäistoiminnot, tulityö, vety, suurjännite). [13] 



LIITE III/1 

Seuraavassa on esitetty eri syttymislähdeluokkien laskentaperusteet. [13] 

• Bin 1 – Batteries (Battery Room): Each bank of interconnected sets of batteries located in one place (often referred to as 

Battery Room) should be counted as one battery set. Cells may not be counted individually. 

• Bin 2 – Reactor Coolant Pump (Containment; PWR): The reactor coolant pumps (RCPs) are distinct devices in PWRs that 

vary between two and four, depending on primary loop design. 

• Bin 3 – Transients and Hotwork (Containment; PWR): The ignition source weighting factor of transient fires is estimated 

using a ranking scheme that takes into account maintenance activities, occupancy level, and storage of flammable materials. See

Step 7 for a description of the approach. 

• Bin 4 – Main Control Board (Control Room): A control room typically consists of one or two (depending on the number of 

units) main control boards as the central element of the room. The control room may also include plant computers, other 

electrical cabinets containing plant relays, and instrumentation circuits, a kitchen type area, desks, bookshelves, and etc. Aside

from the main control board, the ignition source weighting factors of the remaining ignition sources of the control room should

be based on the approach specific to each ignition source. 

• Bin 5 – Cable Fires Caused by Welding and Cutting (Control/Auxiliary/Reactor Building): Cables are present at all parts of a 

nuclear power plant. For this bin, it is assumed that all exposed cables (i.e., cables that are not in conduits or wrapped by 

noncombustible materials) have an equal likelihood of experiencing a fire caused by welding and cutting across the entire 

location. As noted earlier the effect of cable jacket material (i.e., thermoset or thermoplastic) on fire ignition frequency could

not be established. Therefore, the ignition frequencies presented in this report should be assigned to both cable types. To 

establish the ignition source weighting factor for cables, the approach used in the FHA of the plant can be used. The cable 

quantity reported in the FHA for each compartment can be used to establish the ignition source weighting factor. In FHAs, 

cable quantity is often expressed in terms of total weight or total combustible load associated with cables per compartment. The

FHA provides a rating for the amount of cables present in the compartment. However, since fire caused by welding and cutting 

is the focus of this bin, the final ignition source weighting factor is based on a combination of cable loading and transient fire 

rating of the compartment. See Step 7.2, below. 

• Bin 6 – Transient Fires Caused by Welding and Cutting (Control/Auxiliary/Reactor Building): See Step 7 for the approach to 

establish the ignition source weighting factor for transients. 

• Bin 7 – Transients (Control/Auxiliary/Reactor Building): See Step 7 for the approach to establish the ignition source 

weighting factor for transients. 

• Bin 8 – Diesel Generators (Diesel Generator Room): Diesel generators are generally well-defined items that include a set of 

auxiliary subsystems associated with each engine. All diesel generators that are included in the electric power recovery model 

should be counted here. In addition to the normal safety related diesel generators, this may include the Technical Support 

Center diesel generators, Security diesel generators, etc. It is recommended that each diesel generator and its subsystems be 

counted as one unit. The subsystems may include diesel generator air start compressors, air receiver, batteries and fuel storage, 

and delivery system. It is recommended that the electrical cabinets for engine and generator control that stand separate from the

diesel generator be included as part of “Plant-Wide Components - Electrical Cabinets.” Control panels that are attached to 

engine may be counted as part of the engine. 

• Bin 9 – Air Compressors (Plant-Wide Components): This bin covers the large air compressors that provide plant instrument 

air included in the Internal Events PRA Model. These compressors are generally well-defined devices. They may include an air 

receiver, air dryer, and control panel attached to the compressor. These items should be considered part of the air compressor. If 

portable compressors are part of the model, those compressors should also be included in the equipment count for this bin. Note

that compressors associated with the ventilation systems are not part of this bin. Small air compressors used for specialized 

functions are also not part of this bin. 

• Bin 10 – Battery Chargers (Plant-Wide Components): These are generally well defined items associated with DC buses. Each 

charger should be counted separately. 

• Bin 11 – Cable Fires caused by Welding and Cutting (Plant-Wide Components): See the discussions for Bin 5. Note that for 

this bin, compartments that have been accounted for Bins 5 and 31 should be excluded. 

• Bin 12 – Cable Run (Plant-Wide Components): The cable loading of each compartment should be established using the same 

approach as that for Bin 5, except that, in this case, all plant compartments should be taken into account. 

• Bin 13 – Dryers (Plant-Wide Components): Clothes dryers are generally well-defined units. 

• Bin 14 – Electric Motors (Plant-Wide Components): The electrical motors with power rating greater than 5hp associated with 

various devices, not including those counted in other bins, are included in this bin. This may include elevator motors, valve 

motors, etc. (The bin “electric motors” was referred to as “elevator motors” in previous EPRI reports related to fire-ignition 

frequencies. In this version of the fire ignition frequency model, the bin not only includes elevator motors, but other types of

electric motors as well.) 
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• Bin 15 – Electrical Cabinets (Plant-Wide Components): Electrical cabinets represent such items as switchgears, motor control 

centers, DC distribution panels, relay cabinets, control and switch panels (excluding panels that are part of machinery), fire 

protection panels, etc. Electrical cabinets in a nuclear power plant vary significantly in size, configuration, and voltage. Size 

variation range from small-wall mounted units to large walk-through vertical control cabinets, which can be 20’ to 30’ long. 

The configuration can vary based on number of components that contribute to ignition, such as relays and circuit cards, and 

combustible loading, which also affects the fire frequency. Voltages in electrical cabinets vary from low voltage (120 V) panels

to 6.9 kV switchgears. Even though it is expected that these features affect the likelihood of fire ignition, from a simple analysis 

of the event data involving the electrical cabinets, it was determined that the variation by cabinet type did not warrant separate 

frequency evaluation. Therefore, one fire frequency was estimated for the electrical cabinets.  

The following rules should be used for counting electrical cabinets: 

– Simple wall-mounted panels housing less than four switches may be excluded from the counting process, 

– Well-sealed electrical cabinets that have robustly secured doors (and/or access panels) and that house only circuits below 

440V should be excluded from the counting process, 

– Free-standing electrical cabinets should be counted by their vertical segments, and 

– To expedite the process, an average number of vertical segments may be used for such cabinets as motor control centers and 

DC distribution panels. 

In this context, the term “well-sealed” means there are no open or unsealed penetrations, there are no ventilation openings, and

potential warping of the sides/walls of the panel would not open gaps that might allow an internal fire to escape. “Robustly 

secured” means that any doors and/or access panels are all fully and mechanically secured and will not create openings or gaps 

due to warping during an internal fire. For example, a panel constructed of sheet metal sides “tackwelded” to a metal frame 

would not be considered well-sealed because internal heating would warp the side panels allowing fire to escape through the 

resulting gaps between weld points. A panel with a simple twist-handle latch mechanism would not be considered robustly 

secured because the twist handle would not prevent warping of the door under fire conditions. In contrast, a water-tight panel 

whose door/access panel is bolted in place or secured by mechanical bolt-on clamps around its perimeter would be considered 

both well-sealed and robustly secured. Also note that panels that house circuit voltages of 440V or greater are counted because

an arcing fault could compromise panel integrity (an arcing fault could burn through the panel sides, but this should not be 

confused with the high energy arcing fault type fires). 

• Bin 16 – High-Energy Arcing Faults (Plant-Wide Components): High-energy arcing faults are associated with switchgear and 

load centers. Switchyard transformers and isolation phase buses are not part of this bin. For this bin, similar to electrical 

cabinets, the vertical segments of the switchgear and load centers should be counted. Additionally, to cover potential explosive

failure of oil filled transformers (those transformers that are associated with 4.16 or 6.9kV switchgear and lower voltage load

centers) may be included in vertical segment counts of the switchgear. 

• Bin 17 – Hydrogen Tanks (Plant-Wide Components): Hydrogen storage tanks are generally well-defined items. Multitank 

hydrogen trailers, because they are interconnected, should be counted as one unit. 

• Bin 18 – Junction Box (Plant-Wide Components): The number of junction boxes in an area may be difficult to determine. The 

frequency can be apportioned based on ratio of cable in the area to the total cable in the plant. Therefore, the ignition source-

weighting factor of the cables may be used for this bin, as well. 

• Bin 19 – Miscellaneous Hydrogen Fires (Plant-Wide Components): This bin includes hydrogen fires in miscellaneous systems 

other than hydrogen cylinder storage, generator cooling, and battery rooms. It is not necessary to count the ignition sources 

related to this bin. If it becomes necessary to establish an ignition frequency associated with the components of this bin for a

specific compartment or a pipe segment, the approach recommended below in Step 7 for large systems may be used. 

• Bin 20 – Off-Gas/H2 Recombiner; BWRs (Plant-Wide Components): Generally there are at least two recombiner systems per 

BWR. Each recombiner system should be counted as one unit. If there are risk significant cables and components located close 

to a recombiner, in Task 11, the ignition frequency of a fire involving the recombiner can be estimated by assuming equal 

probability of fire ignition across the length of the recombiner system. 

• Bin 21 – Pumps (Plant-Wide Components) and large hydraulic valves: For this methodology, it is assumed that above a 

certain size, fire ignition is the same for all pumps. Pumps below 5 hp are assumed to have little or no significant contribution to 

risk. Do not count small sampling pumps. The number of pumps in all plant locations defined as “Plant-Wide” should be 

estimated. 

Due to a lack of sufficient statistical data, a separate bin was not defined for large valves that include hydraulic fluid powered

mechanisms. It is recommended such valves (e.g. Main Steam Isolation Valves, and Turbine Stop Valves) be counted and 

included in the pump bin. 

• Bin 22 – RPS MG sets (Plant-Wide Components): In PWRs, the RPS MG sets are welldefined devices. The electrical cabinets 

associated with the MG sets are not included as part of these items. 

• Bin 23 – Transformers (Plant-Wide Components): All indoor transformers that are not an integral part of larger components 

are included in this count. Control power transformers and other small transformers, which are subcomponents in electrical 

equipment, should be ignored. They are assumed to be an integral part of the larger component. Examples of transformers 

accounted for in this bin include 4160/480 transformers attached to AC load centers, low-voltage regulators, and essential 

service lighting transformers. The large yard transformers are not part of this count. The analyst should develop a criterion for 

identifying those transformers that will be counted as part of this bin and those that will be ignored as insignificant fire 

frequency contributors. Clearly, if the criterion leads to the inclusion of a large number of transformers, the frequency per 

transformer will be small. Conversely, if the criterion screens too many transformers, the fire frequency of some fire 
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compartments may be under-estimated. As final notes, the analyst should count wall-mounted transformers if they do satisfy 

other counting criteria and should not count small lighting transformers. 

• Bin 24 – Transient Fires caused by Welding and Cutting (Plant-Wide Components): See Step 7 for the approach to establish 

ignition source weighting factors for transients. 

• Bin 25 – Transients (Plant-Wide Components): See Step 7 for the approach to establish the ignition source weighting factor 

for transients. 

• Bin 26 – Ventilation Subsystems (Plant-Wide Components): This category includes components such as air conditioning units, 

chillers, fan motors, air filters, dampers, etc. A fan motor and compressor housed in the same component are counted as one 

component. Do not count ventilation fans if the drive motor is 5 hp or less. 

• Bin 27 – Yard Transformer – Catastrophic: The high-voltage power transformers typically installed in the yard belong to this 

bin. They include plant output power transformers, auxiliary-shutdown transformers, and startup transformers, etc. Isolation 

phase bus ducts are also included in this bin to simplify fire frequency analysis. A catastrophic failure of a large transformer is 

defined as an energetic failure of the transformer that includes a rupture of transformer tank, oil spill and burning oil splattered a 

distance from the transformer. In this case the analyst should use the frequency and: 

1) determine availability of offsite power based on the function of the transformer(s), and 2) consider propagation to adjacent

(not nearby) building or components. A propagation path may be considered at the location of open or sealed penetrations, e.g.,

where a bus-duct enters from the Yard into the Turbine Building. Structural damage need only be considered only where 

appropriate shields are not present to protected structures and components against blast or debris. 

• Bin 28 – Yard Transformer – Non-Catastrophic: Similar to Bin 27 this bin includes the high-voltage power transformers 

typically installed in the yard. However, isolation phase bus ducts are not included in this bin. In a non-catastrophic transformer 

failure oil does not spill outside transformer tank and the fire does not necessarily propagate beyond the fire source transformer. 

Analyst can use all the frequency and assume total loss of the “Transformer/Switch Yard” or may split this frequency equally 

among the large transformers of the area and assume loss of each transformer separately. Loss of offsite power should be 

determined based on the function of the affected transformer(s). 

• Bin 29 – Transformer Yard, Others: Items associated with yard transformers but not the transformers themselves (e.g., oil 

power output cables) are part of this bin. In the screening phase of the project, the analyst may conservatively assign the same

frequency to all the items in this group. If the scenario would not screen out, the frequency may then be divided among the 

various items in this group. A relative ranking scheme may be used for this purpose. The ranking may be based on the relative 

characteristics of the items and analysts’ judgment. 

• Bin 30– Boiler (Turbine Building): Boilers are generally well-defined items. All ancillary items associated with each boiler 

may be included as part of the boiler. Control panels that are installed separate from a boiler may be included in the “Electrical 

Cabinets (Plant-Wide Components)” bin. 

• Bin 31 – Cable Fires caused by Welding and Cutting (Turbine Building): See the discussion for Bin 5. 

• Bin 32 – Main Feedwater Pumps (Turbine Building): Main feedwater pumps are generally well-defined entities. If there are 

ancillary components associated with each pump, it is recommended to include those items as part of the pump. 

• Bin 33 – T/G Excitor (Turbine Building): The turbine generator excitor is a well-defined item. Generally, there is only one 

excitor per unit. 

• Bin 34 – T/G Hydrogen (Turbine Building): A complex of piping, valves, heat exchangers, oil separators, and often skid-

mounted devices are associated with turbine generator hydrogen. Consider the entire complex as one system and assign the 

ignition frequency of this bin to that system. It is important to have a clear definition of system boundaries to ensure that, 

between this bin and Bin 19, all hydrogen-carrying items of the plant are properly accounted for. Similar to Bin 29, in the 

screening phase of the project, the analyst may conservatively assign the same frequency to all the items in this bin. If the 

scenario would not screen out, the frequency may then be divided among the various items using a relative ranking scheme. The 

ranking may be based on the relative characteristics of the items and the analysts’ judgment. 

• Bin 35 – T/G Oil (Turbine Building): Similar to hydrogen, a complex of oil storage tanks, pumps, heat exchangers, valves, 

and control devices belong to this bin. It is recommended to treat the entire complex as one system and assign the ignition 

frequency of this bin to that system. Similar to the preceding bin and Bin 29, in the screening phase of the project, the analyst 

may conservatively assign the same frequency to all the items in this bin. If the scenario would not screen out, the frequency 

may then be divided among the various items using a relative ranking scheme. The ranking may be based on the relative 

characteristics of the items and analysts’ judgment. 

• Bin 36 – Transient Fires caused by Welding and Cutting (Turbine Building): See Step 7 for the approach to establish the 

ignition source weighting factor for transients. 

• Bin 37 – Transients (Turbine Building): See Step 7 for the approach to establish the ignition source weighting factor for 

transients.
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Taulukko IV. TVO:n paloanalyysin peittokertoimien perustelut. Peittokertoimien perustapaukset 

(yleisimmin käytetyt) ovat tummennettuina. 

Peitto-

ker- 

roin 

Ker-

toimen

arvo

Kvalitatiivinen perustelu kertoimen 

arvolle

Kvantitatiivinen perustelu kertoimen   

arvolle

p1 1.0 

1.0

1.0

Voimakaapelipalo aiheuttaa 

alkutapahtuman 

Instrumenttikaappipalon leviäminen 

toiseen saman osajärjestelmän kaappiin 

(viereiseen). 

Huoneessa eristysketjun lämpötilavahteja, 

jotka laukeavat tulipalossa. 

Konservatiivisesti oletetaan, että yhdessä osa-

järjestelmässä syttynyt palo tuhoaa kaikki 

kyseisen osajärjestelmän voimakaapelit.

Instrumenttikaapin polttokokeiden tulokset. 

Vahdit laukeavat, ennen kuin palo ehtii 

levitä niiden kaapeleihin. 

p1 0.2 Instrumenttikaapelit palavat voima-

kaapeleiden lisäksi. 

Palon leviämistodennäköisyys voimakaape-

leista instrumenttikaapeleihin kertaluokkaa 

pienempi, koska instrumenttikaapelit ovat 

- voimakaapeleiden alapuolella 

kaapelitunneleissa, 

- suojattuina peltikouruissa ja 

- pienijännitteisiä. 

p1 muu Liitoshuoneissa palon leviämistodennä-

köisyyttä ei-PSA-huoneista PSA-huo-

neisiin on pienennetty karkealla palon 

leviämismallilla.

PSA-huoneesta ylöspäin edettäessä kerroin p
1

pienenee 20 % ja alaspäin sekä sivusuunnassa 10 

%.

p2 1.0 Palon leviämistodennäköisyys 

osajärjestelmästä toiseen, ellei tilassa 

ole sprinklausta. 

Palo-PSA:ssa käytetty konservatiivinen 

alkuoletus. 

p2 0.9 Palon leviämistodennäköisyys 

kaapelitilassa, jonka osajärjestelmien 

välisessä erottelussa on puutteita. 

Sprinklaus ja etäisyyserottelu on konser-

vatiivisesti katsottu lähes hyödyttömiksi, jos 

niissä on ollut puutteita. 

p2 0.1 Palon leviämistodennäköisyys kaapeli-

tilassa, jossa etäisyyserottelu ja 

sprinklaus ovat kunnossa. 

Sprinklerit sammuttavat palon tai kontrol-

loivat sitä keskimäärin 89 %:ssa tapauksista 

amerikkalaisten selvitysten mukaan. 

p2 0.1 Palon leviämistodennäköisyys osajärjes-

telmästä toiseen pumppuhuoneissa  

Pumppujen sähkönsyöttökaapelit on suojattu 

massalla pumppujen ja seinän väliseltä osuu-

delta.

p2 0.1 Palon leviämistodennäköisyys osajärjes-

telmästä toiseen kaapelihuoneiden osissa, 

joissa toisen osajärjestelmän tilan läpi 

menevän osajärjestelmän kaapelit on 

suojattu massalla.

Suojamassan arvioidaan ehkäisevän palon 

leviämistä osajärjestelmästä toiseen yhtä 

tehokkaasti kuin sprinklauskin.

p3 0.5 Oikosulku instrumenttikaapelissa Kaapelin vikaantumistapojen todennäköi-

syyksistä ei ole tietoa. Sen vuoksi molemmille 

vikaantumistavoille on käytetty arvoa 0.5, 

jolloin molempien mahdollisuuksien vaiku-

tukset tulevat esille lopputuloksissa. 

p3 0.5 Virtapiirin katkeaminen instrumentti-

kaapelissa

Kaapelin vikaantumistapojen todennäköi-

syyksistä ei ole tietoa. Sen vuoksi molemmille 

vikaantumistavoille on käytetty arvoa 0.5, 

jolloin molempien mahdollisuuksien vaiku-

tukset tulevat esille lopputuloksissa. 


