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1 JOHDANTO 
 

Suomessa ydinenergian käytön valvovana viranomaisena toimii 

Säteilyturvakeskus (STUK), jonka tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä 

koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla 

valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten 

mukaisesti. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin 

pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat neljä 

toiminnassa olevaa ydinvoimalayksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa, 

rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluodossa sekä Suomeen 

suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet.  

 

Ydinvoimaloiden turvallisuuden varmistaminen perustuu syvyyssuuntaiseen 

puolustusperiaatteeseen, jossa turvallisuus varmistetaan useilla erillisillä ja 

toisistaan riippumattomilla tasoilla. Tällöin yhden tai useamman puolustustason 

menetys ei olennaisesti vaikuta muiden puolustustasojen toimintaan. Tasojen 

välisen riippumattomuuden tulee perustua fyysisen ja toiminnallisen erottelun 

sekä erilaisuusperiaatteen riittävään soveltamiseen puolustuslinjojen välillä [26, 

s.3]. 

 

Puolustustasojen välinen riittävä riippumattomuus tulee osoittaa sekä 

determinististen analyysien että todennäköisyysperusteisten riskianalyysien 

(Probabilistic Risk Assessment, PRA) avulla. Deterministisillä analyyseilla 

tarkoitetaan, että tietyt viat oletetaan tapahtuviksi niiden todennäköisyydestä 

riippumatta ja analyysillä vaaditaan osoitettavaksi, että näiden vikojen varalle 

suunnitellut turvallisuusjärjestelmät täyttävät niiltä vaaditut tehtävät. 

Todennäköisyyspohjaisessa riskianalyysissä tarkastellaan kuviteltavissa olevia 

onnettomuusskenaarioita, joihin liittyy tietyllä todennäköisyydellä tapahtuvia 

häiriöitä, laitevikoja ja inhimillisiä virheitä. [26, s. 3] Riskianalyysin yhtenä 

tuloksena saadaan tärkeysmitat, joiden avulla voidaan tunnistaa muun muassa 

laitoksen kriittiset riskitekijät. 
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Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (VNA 733/2008, 3§) 

edellyttää turvallisuuden arvioimista rakentamis- ja käyttölupaa haettaessa, 

laitosmuutosten yhteydessä sekä määräajoin laitoksen käytön aikana. [37] 

Tarkastelussa hyödynnetään sekä determinististä että todennäköisyysperusteista 

arviointia, joka voidaan jakaa kolmeen tasoon:  

- Tasolla 1 määritetään reaktorisydämen vaurioitumiseen johtavat onnetto-

muusketjut ja arvioidaan niiden todennäköisyydet. 

- Tasolla 2 arvioidaan suojarakennuksesta vuotavien radioaktiivisten ainei-

den päästön määrää, todennäköisyyttä ja ajoittumista.  

- Tasolla 3 arvioidaan radioaktiivisten aineiden päästön aiheuttamaa riskiä 

ihmisille ja ympäristölle.  

 

1.1 Työn tavoite 

 

Säteilyturvakeskus laatii ydinvoimalaitosohjeet (YVL), jotka ovat sääntöjä, joita 

luvanhaltijoiden tai muiden kyseeseen tulevien organisaatioiden tulee noudattaa 

riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.  Ohjeet koskevat ydinvoimalaitosten 

turvallisuutta, ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä sekä ydinenergian käytön 

edellyttämiä turvallisuus- ja valmiusjärjestelyjä. [24] STUK huolehtii ohjeiden 

ajantasaisuudesta arvioimalla ja päivittämällä niitä sopivin aikavälein. Viime 

vuosina STUK:ssa on ollut meneillään mittava säännöstöuudistusprojekti, jossa 

on tavoitteena muun muassa selventää nykyisiä YVL-ohjeita, poistaa niiden 

keskinäiset ristiriitaisuudet sekä tehdä ohjeista nykyistä käyttäjäystävällisempiä. 

Uudistusprojektin myötä ohjeiden rakenteeseen ja sisältöön tulee merkittäviä 

muutoksia. Tässä työssä esitetyt vaatimukset perustuvat uusien YVL-ohjeiden 

luonnoksiin, joten on mahdollista, että esitettyihin vaatimuksiin tulee vielä 

muutoksia. Ohjeiden on määrä valmistua vuoden 2012 aikana. 

 

Työn tarkoituksena on tutustua uusien YVL-ohjeiden vikasietoisuusanalyysin 

vaatimuksiin ja tavoitteena kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan hyödyntää 

Säteilyturvakeskuksessa kehitettyä ja käytössä olevaa FinPSA-ohjelmaa 
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vikasietoisuuden tutkimisessa todennäköisyysperusteisessa riskianalyysissä. Tällä 

hetkellä turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien keskinäisen 

riippumattomuuden osoittaminen FinPSA:lla on työlästä, eikä sitä voida suoraan 

todentaa PRA-laskennan lopputuloksista. Työssä tarkastellaan ensisijaisesti tason 

1 PRA:ta.  

 

1.2 Työn rakenne 

 

Luvussa 2 käsitellään ydinvoimalaitoksen suunnittelun yleisiä periaatteita, joiden 

soveltaminen ydinvoimahankkeissa on ensisijaisen tärkeää riittävän 

turvallisuustason saavuttamiseksi. Luvussa 3 esitellään todennäköisyysperusteisen 

riskianalyysin tärkeimmät pääkohdat, sekä luvussa 4 analyysin tuloksena saatavat 

tärkeysmitat, joita sovelletaan työssä kehitetyssä menetelmässä. Luvussa 6 

esitetään vikasietoisuusanalyysin tarkasteluun kehitetty menetelmä, sekä luvussa 7 

esimerkit OL1- (olkiluoto) ja OL3-malleista, joiden avulla menetelmää on 

kehitetty ja testattu. Lopuksi luvussa 8 on työn johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2 YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUN YLEISET 

PERIAATTEET 
 

Ydinenergialain (muutos 342/2008) 7a§:n mukaan ydinenergian käytön 

turvallisuus on pidettävä SAHARA-periaatteen (Safety As High As Reasonably 

Achievable) mukaisesti niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on 

mahdollista. [11] Korkea turvallisuustaso saavutetaan luotettavilla 

turvallisuustoiminnoilla ja radioaktiivisten aineiden liikkumista rajoittavilla 

peräkkäisillä rakenteellisilla esteillä. Turvallisuustoiminnoilla tarkoitetaan 

turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja, joiden tarkoituksena on ehkäistä 

häiriö- ja onnettomuustilanteiden joko syntyminen, eteneminen tai lieventää 

onnettomuustilanteiden seurauksia [38, s. 12]. Turvallisuustoimintoja ovat: 

- Reaktiivisuuden hallinta reaktorissa ja polttoainevarastossa sekä 

reaktorissa tapahtuvan ketjureaktion pysäyttäminen 

- Jälkilämmön poisto reaktorista ja käytetystä polttoaineesta 

- Radioaktiivisten aineiden leviämisen estäminen, mukaan lukien reaktorin 

suojarakennuksen eristäminen sekä sen eheyden ja tiiveyden 

säilyttäminen. [39, s.4] 

 

Turvallisuustoimintojen varmistuksessa tulee ensisijaisesti käyttää luontaisia 

turvallisuusominaisuuksia. Erityisesti ydinreaktorin fysikaalisten 

takaisinkytkentöjen yhteisvaikutuksen tulee olla negatiivinen, eli tehon kasvua 

hillitsevä. [37] Takaisinkytkennöillä tarkoitetaan sitä mihin suuntaan kasvutekijä 

pyrkii itseään muuttamaan ketjureaktion poiketessa tasapainotilasta. 

Ydinvoimalan suunnittelussa tulee lisäksi soveltaa turvallisen tilan periaatetta. 

Tällöin järjestelmän menettäessä käyttövoimansa, se joutuu laitoksen kannalta 

mahdollisimman edulliseen tilaan, eli lopulta reaktori on sammutettu, paineeton ja 

sen jälkilämmön poisto on turvattu.  
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2.1 Syvyyssuuntainen puolustusperiaate 
 

Turvallisen toiminnan takaamiseksi ydinvoimalaitokset varustetaan 

moninkertaisilla ja eri periaatteella toimivilla turvallisuusjärjestelmillä, joiden 

avulla häiriötilanteet havaitaan ja saadaan nopeasti hallintaan. Perustana on 

monitasoinen syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu (defence-in-depth, DID). 

Syvyyssuuntainen puolustus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen; 

toiminnalliset tasot, fyysiset etenemisesteet ja vikasietoisuuden parantaminen.  

 

Kaikki turvallisuuden kannalta merkitykselliset toiminnot varmistetaan useilla 

rinnakkaisilla järjestelmillä ja laitteilla, sekä kaikkien laitteiden ja toimintojen 

suunnittelussa sovelletaan korkeita laatuvaatimuksia ja riittäviä 

turvallisuusmarginaaleja. Turvallisuusajattelun lähtökohtana on, ettei käyttäjän 

virheet tai useatkaan laiteviat yksinään voi aiheuttaa vakavaa onnettomuutta. 

Tämä edellyttää, että tärkeimpien turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien 

on pystyttävä toimimaan, vaikka mikä tahansa järjestelmän yksittäinen laite olisi 

toimintakyvytön ja mikä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite olisi 

samanaikaisesti poissa käytöstä korjauksen tai huollon vuoksi. [27, s. 35] 

 

Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti turvallisuustoimintojen 

puolustuksen tulee perustua viiteen peräkkäiseen tasoon kuvan 2.1 mukaisesti. 

Tasot yksi ja kaksi on tarkoitettu ehkäisemään onnettomuuksia ja muut tasot 

suojaamaan laitosta, sen käyttäjiä sekä ympäristöä onnettomuuden haitallisilta 

vaikutuksilta. Puolustustasot ovat YVL B1-ohjeen mukaan seuraavat:  

1. Ensimmäisellä tasolla tavoitteena on estää poikkeamat laitoksen 

normaalista käyttötilasta. Tämän saavuttamiseksi järjestelmien, 

rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asennuksessa ja 

huollossa sekä laitoksen käyttötoiminnassa on sovellettava korkeita 

laatuvaatimuksia, luotettavuusvaatimuksia ja riittäviä 

varmuusmarginaaleja.  

2. Toisella tasolla on varauduttava käyttöhäiriöihin ja vikojen havaitsemi-

seen, laitoksen huolellisesta suunnittelusta ja käytöstä huolimatta. Laitos 
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on varustettava järjestelmin, joiden tehtävänä on havaita häiriöt ja pysäyt-

tää niiden eteneminen sekä ohjata laitos automaattisesti hallittuun tilaan.  

3. Kolmannella tasolla varaudutaan onnettomuuksien hallintaan suunnittelu-

perustan avulla.  Hallinta toteutetaan järjestelmin, jotka käynnistyvät au-

tomaattisesti onnettomuustilanteen syntyessä, suojaavat radioaktiivisten 

aineiden leviämistä pidättäviä esteitä ja estävät onnettomuuden kehittymi-

sen vakavaksi onnettomuudeksi. Kolmas taso on jaettava kahteen osaan, 

tasoihin 3a ja 3b.  

a.  Tasolla 3a tavoitteena on hallita yksittäisistä alkutapahtumista ja 

niiden seurausvaikutuksista johtuvia oletettuja onnettomuuksia ra-

dioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi. Tilanteiden ja ta-

pahtumien, kuten oletetun onnettomuuden, luokittelua on käsitelty 

tarkemmin luvussa 5.1. 

b.  Tasolla 3b tavoitteena on hallita oletettujen onnettomuuksien laa-

jennuksia, joilla tarkoitetaan  

- käyttöhäiriöitä ja luokan 1 oletettuja onnettomuuksia, joiden 

yhteydessä ilmenee yhteisvika tarkasteltavan tapahtuman 

hallintaan suunnitellussa järjestelmässä 

- todennäköisyysperusteisen riskianalyysin perusteella valittu-

ja vikayhdistelmiä  

- epätodennäköisiä, mutta kuitenkin mahdolliseksi oletettuja 

harvinaisia tapahtumia, esimerkiksi harvinaisia sääilmiöitä 

tai suuren matkustajalentokoneen törmäystä.  

4. Tasolla 4 tavoitteena on vakavien laitostilanteiden hallinta lieventämällä 

vakavan reaktorionnettomuuden seurauksia erityisesti varmistamalla suo-

jarakennuksen eheys ja tiiveys. Tasolla 4 tavoitteena on lisäksi lieventää 

käytetyn polttoaineen varastossa tapahtuvaa onnettomuutta, johon liittyy 

merkittävän radioaktiivisen päästön mahdollisuus.  

5. Tasolla 5 tavoitteena on lieventää huomattavan radioaktiivisten aineiden 

päästön seurauksia valmiusjärjestelyin. [39, s.12] [8] 
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Kuva 2.1. Syvyyssuuntainen puolustusperiaate. [18] 

 

Fyysiset leviämisesteet ovat osana syvyyssuuntaisen puolustuksen tasoja 

rajoittamassa ja ehkäisemässä radioaktiivisten aineiden leviämistä ympäristöön. 

Leviämisesteet käsittävät viisi sisäkkäistä puolustustasoa (kuva 2.2): 

1. Keraaminen polttoaine. Normaalikäytön aikana pääosa fissiotuotteista on 

kiinteää ja pysyy osana keraamista polttoainemateriaalia. 

2. Kaasutiivis polttoainesauva. Normaali käytön aikaan polttoaineesta tihkuu 

pieni osa kaasumaisia fissiotuotteita, jotka eivät pääse vapautumaan 

jäähdytteeseen polttoainesauvan säilyttäessä tiiveytensä. 

3. Paineastia ja primäärijärjestelmä. Näiden yhdessä muodostama tiivis 

jäähdytyspiiri pidättää sisällään jäähdytteeseen joutuvat radioaktiiviset 

aineet, jotka kerätään jäähdytteenpuhdistus- tai 

kaasujenkäsittelyjärjestelmän suodattimiin ja tarvittaessa käsitellään 

ydinjätteenä. 

4. Paineen kestävä reaktorin suojarakennus. Jäähdytyspiirin vaurioituessa 

suojarakennuksen tehtävänä on pitää sisällään vapautuvat radioaktiiviset 

aineet. 

5. Ulompi suojarakennus tai reaktorirakennus. Suojarakennusten väliin 

jäävästä tilasta imetään ilmaa suodattimien kautta ulos, jolloin sisemmästä 

suojarakennuksesta vuotavat radioaktiiviset aineet jäävät suodattimiin. 



 
 

14

Ulomman suojarakennuksen tehtävänä on myös suojata reaktoria ulkoisilta 

uhkatekijöiltä, kuten lentokoneen törmäykseltä. [22, s. 3-4] 

 

 
Kuva 2.2. Leviämisesteet. [27, s. 34] 

 

2.2 Vikasietoisuuden ja turvallisuusperiaatteiden käyttö 

suunnittelussa 
 

Ydinvoimalaitosten vikasietoisuudella tarkoitetaan, että turvallisuustoiminnolla on 

kyky täyttää sille asetetut vaatimukset kaikissa tilanteissa ja saattaa laitos 

hallittuun tilaan ja pitämään siinä, vaikka järjestelmässä ilmenisi vika. Vikojen 

syntyä pyritään ennaltaehkäisemään huolellisen suunnittelun, huollon, testauksen, 

koulutuksen ja toimintaohjeiden avulla. Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen eri 

tasoille sijoitettujen turvallisuustoimintojen riittävän luotettavuuden 

saavuttamiseksi turvallisuusjärjestelmien on oltava toisistaan riippumattomia 

siten, että yhden tai useamman puolustustason menetys ei olennaisesti vaikuta 

muiden puolustustasojen toimintaan [39, s. 13]. Riippumattomuuden on 

perustuttava turvallisuusperiaatteiden riittävään soveltamiseen puolustuslinjojen 

välillä [39, s. 13], eli turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa tulee käyttää 

deterministisiä periaatteita, joita ovat moninkertaisuus-, erilaisuus- ja 

erotteluperiaate. [25, s.8] 

 

Ydinvoimalaitosta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon laaja joukko laitoksen 

sisäisistä ja ulkoisista tapahtumista seuraavia vikoja. Sisäisissä tapahtumissa tulee 

huomioida yksittäisviat, seurausviat ja yhteisviat. Yksittäisvika on satunnaisesti 

ilmaantuva tai inhimillisestä virheestä johtuva vika, jonka seurauksena yksittäinen 

laite tai rakenne ei pysty toteuttamaan sille määriteltyä toimintoa [39, s. 5]. 
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Seurausvika aiheutuu jonkin toisen laitteen, järjestelmän tai rakenteen viasta tai 

laitoksen sisäisestä tapahtumasta [39, s. 3], kuten esimerkiksi tulvasta, tulipalosta 

tai jänniteviasta. Yhteisvika tarkoittaa kahden tai useamman järjestelmän, laitteen 

tai rakenteen vikaantumista tai heikkenemistä niin, etteivät ne täytä 

toimintavaadetta tarvetilanteessa, yhteisen syyn tai mekanismin seurauksena [39, 

s. 5]. Lisäksi on tarkasteltava ulkoisista uhkista aiheutuvien vikojen 

mahdollisuutta. Ulkoisilla uhilla tarkoitetaan tapahtumia, jotka ovat 

ydinvoimalaitoksen ympäristössä ilmaantuvia poikkeuksellisia tilanteita tai 

tapahtumia, jotka vaikuttavat haitallisesti laitoksen käyttöön tai uhkaavat laitoksen 

turvallisuutta [39, s. 4]. Näitä voivat olla esimerkiksi poikkeukselliset 

sääolosuhteet, seismiset ilmiöt ja lentokonetörmäys. Kuvassa 2.3 viat ja uhat on 

jaettu neljään ryhmään; yksittäisviat, yhteisviat, seurausviat ja ulkoiset uhat. 

Deterministisen suunnittelun tavoitteena on löytää suunnitteluratkaisut, joilla 

varaudutaan edellä esitettyihin vikoihin ja uhkiin [25, s. 8]. 

 

 
Kuva 2.3. Viat ja uhat sekä niiden torjumiseen sovelletut turvallisuusperiaatteet. [25, s. 9] 

 

Yksittäisvikakriteerin täyttämiseksi turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa tulee 

soveltaa moninkertaisuus- eli rinnakkaisperiaatetta siten, että 

turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät koostuvat useista toisiaan 

korvaavista osajärjestelmistä, redundansseista, joiden on pystyttävä toisistaan 

riippumatta täyttämään niiltä vaaditut turvallisuustehtävät. Suomen käyvillä ja 

rakenteilla olevilla ydinvoimalaitosyksiköillä sekä Loviisassa että Olkiluodossa 

on käytössä neliredundanttinen systeemi, joka tarkoittaa neljää rinnakkaista 

osajärjestelmää.  
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Ydinvoimaloiden suunnittelussa yhteisvikoihin tulee varautua soveltamalla 

järjestelmien ja komponenttien välillä erilaisuus- eli diversiteettiperiaatetta. 

Erilaisuusperiaatetta tulee soveltaa sekä järjestelmä- että laitetasolla siten, että 

sama toiminto voidaan toteuttaa kahdella eri toimintaperiaatteeseen perustuvalla 

tavalla. Laitetasolla erilaisuus voidaan saavuttaa myös käyttämällä eri valmistajia 

tai saman valmistajan eri osia ja tuoteperheitä. Järjestelmätasolla muun muassa 

jälkilämmön poisto tulee taata kahdella erilaisella lämpönielulla, sekä reaktorin 

pysäyttämiseen tulee olla kaksi erilaista menetelmää [22, s. 8], kuten säätösauvat 

ja booriliuos.  

 

Mahdollisia seurausvikoja tulee torjua soveltamalla erotteluperiaatetta, jossa 

turvallisuusjärjestelmien rinnakkaiset osajärjestelmät sijoitetaan siten, että niiden 

yhtäaikainen vaurioituminen [26, s. 1] esimerkiksi tulipalon seurauksena on 

epätodennäköistä. Ulkoisten uhkiin varaudutaan soveltamalla riittävää 

moninkertaisuus- ja erotteluperiaatetta. Turvallisuusperiaatteiden 

soveltamismahdollisuutta on havainnollistettu kuvassa 2.4. 

 

 
Kuva 2.4: Turvallisuusperiaatteet. [27, s. 34] 
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2.3 Järjestelmien turvallisuusluokitus 
 

Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokituksella ei ole suoranaista 

yhteyttä syvyyssuuntaiseen puolustusperiaatteeseen tai tilanteiden ja tapahtumien 

luokitteluun. Kuitenkin eri turvallisuusluokkiin kuuluvia laitteita on eri 

suojaamistasoilla ja niitä tarvitaan eri luokissa olevien tapahtumien käsittelyyn. 

[25, s. 5] 

 

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistaminen perustuu laitoksen luotettavaan 

toimintaan sekä asianmukaiseen huoltoon ja käyttöön. Luotettavan toiminnan 

takaamiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota laitoksen ja sen eri osien 

suunnitteluun, valmistukseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Näiden toimintojen 

hallitsemiseksi ydinvoimalaitos jaetaan rakenteellisiin ja toiminnallisiin 

kokonaisuuksiin eli järjestelmiin [40, s. 3], joiden turvallisuusluokka määritellään 

niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. Järjestelmät jaetaan edelleen 

rakenteisiin ja laitteisiin. [40, s. 3] 

 

Uusien YVL-ohjeiden mukaisesti järjestelmät, rakenteet ja laitteet ryhmitellään 

turvallisuusluokkiin 1, 2, ja 3 sekä luokkaan EYT (ei ydinteknisesti luokiteltu). 

Rakenteellisesti korkein turvallisuusluokka on yksi ja toiminnallisesti kaksi. 

Turvallisuusluokituksen tulee perustua laitoksen turvallisuustoimintoihin ja niitä 

toteuttaviin järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden merkitykseen 

turvallisuustoimintojen luotettavuudelle, ottaen huomioon myös syvyyssuuntaisen 

turvallisuuden varmentamisen. Luokitus tulee määritellä käyttäen 

kokonaisarviointia, jonka tukena ovat sekä deterministiset että riskipohjaiset 

(PRA) analyysit. [40, s. 3] Rakenteellinen luokitus liittyy eheyden ja tiiveyden 

takaamiseen niiden rakenteiden ja laitteiden yhteydessä, joita tarvitaan 

toteuttamaan turvallisuustoimintoja tai estämään radioaktiivisten aineiden 

leviäminen. Toiminnallinen luokitus liittyy turvallisuustoimintoja toteuttavien 

järjestelmien ja laitteiden luotettavuusvaatimuksiin. [40, s. 4] Luokittelun 

tarkemmat perustelut on esitetty uudessa YVL B.2-ohjeessa. 
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3 TODENNÄKÖISYYSPERUSTEINEN RISKIANALYYSI 
 

Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (Probabilistic Risk Assessment, PRA) 

avulla voidaan tunnistaa laitoksen tärkeimmät riskitekijät ja sitä voidaan käyttää 

apuna ydinvoimalaitoksen suunnittelussa sekä kehitettäessä laitoksen 

käyttötoimintaa ja teknisiä ratkaisuja. Analyysi ilmentää tapahtumayhdistelmät, 

jotka johtavat vakavaan reaktorionnettomuuteen, eli tason 1 PRA:ssa 

reaktorisydämen vaurioitumiseen, sekä arvioi tapahtumayhdistelmien 

todennäköisyydet ja taajuudet sekä onnettomuuden seurausvaikutukset.  [19, s. 

126–127] 

 

Turvallisuusanalyysin perustana on järjestelmän tai komponentin tapahtuma- ja 

vikapuut, jotka auttavat ymmärtämään järjestelmän riippuvuuksia sekä toimivat 

riskien kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen arvioinnin työkaluna. Kvantitatiivinen 

analyysi on todennäköisyyspohjainen analyysi, jossa käytetään hyväksi saatavilla 

olevaa dataa, josta voidaan laskennallisesti estimoida tarvittavat 

todennäköisyydet, tapahtumien taajuudet ja seurausten suuruudet [10, s. 17]. 

Kvalitatiivisessa analyysissä todennäköisyydet sekä seuraukset arvioidaan 

sanallisesti ja niistä muodostetaan riskimatriisi päätöksenteon tueksi [10, s. 17]. 

Luotettavuusmalleissa ilmiöiden kuvaamisessa käytetään yleensä sekä 

konservatiivisia (lopputuloksen kannalta epäedullisia olettamuksia sisältäviä 

malleja) että niin sanottuja parhaan arvion (best-estimate) malleja. Vikapuun 

ratkaisemiseksi vaadittavat perustapahtumien epäkäytettävyydet lasketaan 

luotettavuusmallien avulla laitteen käyttötilasta riippuen. Laskennassa tulee 

huomioida laitteiden väliset riippuvuudet ja niistä aiheutuvat 

yhteisvikamahdollisuudet. Tapahtuma- ja vikapuun tuloksena saadaan 

järjestelmän rakennefunktio, joka kuvaa millä tavoin järjestelmän vioittuminen 

riippuu komponenttien vioittumisesta. Rakennefunktion avulla voidaan määrittää 

onnettomuusketjun taajuus. Malleissa huomioidaan lisäksi inhimilliset toiminnot, 

jotka voidaan jakaa kolmeen osaan: Ennen alkutapahtumaa tehdyt 

kunnossapitovirheet (laite ei toimi huoltovirheen takia), alkutapahtumaan johtavat 

virheet (esimerkiksi huoltoseisokin aikana rikotaan jokin tärkeä laite) ja 
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alkutapahtuman jälkeen syntyvät virheet (operaattoreiden virhetoiminnot) [19, s. 

130].  

 

3.1 Luotettavuussuureet ja -mallit 
 

3.1.1 Luotettavuussuureet 

 

Luotettavuudella ja käyttövarmuudella tarkoitetaan teknillisen laitoksen tai järjes-

telmän kykyä toimia ilman häiriöitä ja käyttökeskeytyksiä. Laitteiden virhetoi-

minnat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita ja onnettomuuksia, jotka voivat johtaa 

vakavaan onnettomuuteen. Tähän liittyvä riski on laitteiden käyttövarmuudesta 

riippuva. Käyttövarmuuden turvallisuusmerkitys on erityisen selvä silloin, kun 

kysymyksessä ovat onnettomuuksia estävät tai niiden seurauksia rajoittavat val-

vonta-, suojaus- ja turvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän käyttövarmuus riippuu 

sen rakenneosien käyttövarmuudesta ja siitä, miten osat on suunnittelussa toimin-

nallisesti liitetty toisiinsa. Tämä rakenne määrä käyttövarmuusmielessä sen, miten 

yksittäisen rakenneosan vika vaikuttaa kokonaisuuden toimintaan. Järjestelmän 

käyttövarmuus riippuu myös siitä, miten nopeasti ja miten hyvin viat pystytään 

korjaamaan. [4, s. 11–13] 

 

Luotettavuudella R (reliability) kuvataan komponentin tai laitteen varmuutta 

suorittaa toiminta. Tuotantojärjestelmien osalta käytetään luotettavuus-käsitteen 

sijaan yleensä käytettävyys- tai käyttövarmuuskäsitettä tarkoittaen sitä suhteellista 

osuutta ajasta, jonka järjestelmä on toimiva. Luotettavuus voidaan määritellä R(t) 

= P (laite toimintakunnossa ajan t yhtämittaisesti) [34, s. 1]. Käytännön 

järjestelmät ovat yleensä varsin luotettavia, mistä seuraa se, että järjestelmien ja 

komponenttien käytettävyydet ovat usein lähellä ykköstä. Tästä johtuen laskuissa 

käytetään yleensä epäkäytettävyyttä, jolloin pystytään operoimaan pienillä 

luvuilla sekä saavuttamaan haluttu tarkkuus. 

 

Vikatiheys f on komponentin vikaantumistodennäköisyys hetkellä t aikayksikköä 

kohti olettaen, että komponentti toimii hetkellä t = 0. [4, s. 44] 
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td

tRdtf )()( −
=    (3.1) 

 

Vikataajuus λ on komponentin vikaantumistodennäköisyys hetkellä t aikayksikköä 

kohti olettaen, että komponentti toimii hetkellä t = 0 eikä ole vikaantunut välillä 

[0, t]. [4, s.44] 

 

 
)(
)()(

tR
tft =λ     (3.2) 

 

Vikataajuus (yhtälö 3.2) on luotettavuuslaskujen kannalta primäärinen suure, joka 

pyritään määrittämään testausten tai muun käyttökokemusaineiston perusteella. Se 

sisältää usein komponentin eliniän eri vaiheet. Käyttöiän alussa vikataajuus on 

korkea niin sanottujen lastentautien takia, laskee valmistus- ja asennusvirheiden 

paljastuttua ja pysyy pitkään suhteellisen vakiona, kunnes vanhenemisilmiöt 

alkavat vaikuttaa [4, s. 45]. Siten komponentin elinikä voidaan jakaa kolmeen 

perusjaksoon ”kylpyammakäyrän” (kuva 3.1) mukaisesti.  

 

 
Kuva 3.1. Kylpyammekäyrä. [34, s. 43] 

 

Käytännössä komponenttien vikataajuudet ovat yleensä suurimman osan 

käyttöiästään suhteellisen vakioita, mistä syystä voidaan yleensä käyttää 

vakiovikataajuutta. Tällöin saadaan luotettavuudelle differentiaaliyhtälö [4, s.46] 
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dt

tdRtRtf )()()( −
== λ  ,  (3.3) 

 

jonka ratkaisu alkuehdolla R(0) = 1, eli komponentti toimii hetkellä t = 0, on  

 

 tetR λ−=)(  .   (3.4) 

 

Vakiovikataajuudella komponentin elinikä on eksponentiaalisesti jakautunut, 

jolloin komponentin epäkäytettävyys ei riipu menneisyydestä, vaan kysymyksessä 

on muistiton komponentti eli käytössä oleva toimiva komponentti on yhtä hyvä 

kuin uusi komponentti. [4, s. 46]  

  

3.1.2 Luotettavuusmallit 

 

Järjestelmän luotettavuuden analyyttisessä määrittämisessä perusajatuksena on 

järjestelmän jako komponentteihin, joiden luotettavuusominaisuudet tunnetaan. 

Viat voidaan luokitella kriittisiin ja ei-kriittisiin vikoihin. Kriittisissä laitevioissa 

epäkäytettävyys alkaa heti vian sattuessa, kun taas ei-kriittisten korjausta voidaan 

siirtää. Tässä luvussa käsitellään työn kannalta oleellisia eli kriittisten vikojen 

luotettavuusmalleja, joissa komponentti voi olla varalla tai toiminnassa oleva. 

 

Ydinvoimalassa on paljon varalla olevia komponentteja, jotka ovat valmiustilassa 

ja ne otetaan käyttöön vain erityisen tarpeen ilmetessä eli alkutapahtuman 

sattuessa. Tällaisia ovat tyypillisesti turvallisuus- ja suojajärjestelmät kuten 

automaattinen palosammutusjärjestelmä ja reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmä. 

Näiden komponenttien viat syntyvät satunnaisella hetkellä, mutta ne havaitaan 

vasta koestuksen yhteydessä tai tarvetilanteessa, koska laitteet eivät ole jatkuvassa 

käytössä. Laitteita koestetaan piilevien vikojen havaitsemiseksi määrävälein.[34, 

s.61] 

 

Varalla olevan komponentin epäkäytettävyyden laskemisessa käytetään yleensä 6-

parametrimallia [7, s. 113], jossa huomioidaan epäkäytettävyyden ajasta 

riippumaton vakio-osa Q, joka voi olla esimerkiksi inhimillisestä virheestä 
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johtuva epäkäytettävyys. Lisäksi tulee huomioida vikaantumisesta, testauksesta ja 

korjauksesta aiheutuva epäkäytettävyys. Epäkäytettävyyden kannalta oleellisinta 

on tieto milloin laite on vikaantunut tai erotettu ja milloin se on taas käytössä, eikä 

se ota kantaa millaisesta viasta on kyse tai miten vika on syntynyt. Vikaantuminen 

oletetaan tapahtuneen testausten välisenä aikana niin, ettei sen 

tapahtumisajankohtaa tunneta, jolloin epäkäytettävyyteen lisätään puolet 

testausten välisestä ajasta. Varalla olevan komponentin epäkäytettävyydelle eli 

vikaantumistodennäköisyydelle P saadaan [7, s. 113] 

 

 missoperstbyrep
test TT

T
QP λλ +⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ++=
2

 , (3.5) 

 

missä  Q  epäkäytettävyyden ajasta riippumaton vakio-osa 

λstby varallaoloajan vikataajuus 

λoper käynnin aikainen vikataajuus 

Ttest aika viimeisestä testauksesta, koestusväli 

Trep keskimääräinen korjausaika 

Tmiss vaadittava toiminta-aika.  

 

Luotettavuusmalleissa tarvittavat suureet saadaan joko laskemalla tarkasteltavan 

laitoksen vikatiedoista tai käyttämällä apuna kirjallisia luotettavuustietolähteitä. 

Laitteiden testivälit on saatu turvallisuusteknisistä käyttöehdoista (TTKE) ja 

käyntiaikana käytetään yleensä 24 tuntia, sekä korjausaikoina käytetään 

kirjallisuudesta tai asiantuntijoilta saatuja arvoja. [7, s. 112–113] 

Turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa esitetään turvallisuuden kannalta tärkeiden 

järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden vaatimukset toimintakyvyn 

varmistamiseksi sekä rajoitukset, joita tulee noudattaa laitteiden vikaantuessa. 

Luotettavuustietojen laskennan perustana käytetään laitteiden vika- ja 

käyttötietoja [7, s. 114]. Vikatiedot ovat saatavissa laitoksen vikatietorekisteristä, 

johon on tallennettu vikailmoitukset ja työmääräimet, joiden avulla voidaan laskea 

vikataajuudet. [7, s. 114] 
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Tuotantojärjestelmän osana käynnissä olevien komponenttien viat havaitaan 

välittömästi joko hälytyksen, jonkun muun oireen tai tuotannon keskeytyksen 

kautta. Komponentin epäkäytettävyyteen vaikuttaa edellä esitetyn yhtälön tavoin 

komponentin epäkäytettävyyden ajasta riippumaton vakio-osa, vaadittava 

toiminta-aika, keskimääräinen korjausaika sekä käynnin aikainen vikataajuus. 

Toiminnassa olevalla komponentilla sekä Ttest että λstby ovat nollia, jolloin 

epäkäytettävyydelle saadaan [7, s. 113] 

 

 ( ) operrepmiss TTQP λ++= .  (3.6) 

 

3.2 Tapahtumapuu 
 

Tapahtumapuuanalyysiä voidaan käyttää ajallisesti etenevän tapahtumaketjun 

tutkimiseen sekä vaihtoehtoratkaisujen kvantitatiiviseen vertailuun. 

Tapahtumapuun avulla määritetään systemaattisesti tietystä alkutapahtumasta (IE, 

initiating event) seuraavat tapahtumaketjut ja kuvataan ne loogisen kaavion avulla 

[16, s. 99]. Alkutapahtuma on yksittäinen tapahtuma, jonka vaikutuksesta laitos 

joutuu pois normaalista käyttötilasta. Se voi olla laitoksen sisäinen tai ulkoinen 

tapahtuma, kuten laitevika, luonnonilmiö tai ihmisen toiminnasta johtuva 

vaaratilanne. Tapahtumapuun laadinnassa selvitetään peräkkäisistä 

seuraustapahtumista muodostuvat tapahtumaketjut niiden tapahtumajärjestyksen 

mukaan. Ketjut voivat haarautua kunkin tapahtuman osalta kahteen eri suuntaan, 

onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen tilaan. Haarautumistodennäköisyydet ovat 

ehdollisia, sillä ehtona ovat aiemmin onnistuneet tai epäonnistuneet toiminnot. 

Laskennan tuloksena saadaan kullekin tapahtumaketjulle sydänvauriotaajuus CDF 

(Core Damage Frequency) ja lisäksi voidaan laskea ehdollinen 

sydänvauriotodennäköisyys CCDP (Conditional Core Damage Probability), jolla 

tarkoitetaan sydänvauriotapahtuman todennäköisyyttä jonkin alkutapahtuman, 

esimerkiksi putkikatkon seurauksena. CCDP vastaa CDF:n ja 

alkutapahtumataajuuden (IEF, Initiating Event Frequency) suhdetta.  
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Kuvassa 3.2 on esimerkki tapahtumapuusta, jossa alkutapahtumana on sahalaitok-

sessa tapahtuva pölyräjähdys. Oletetaan, että joka viides tapaus on vaaraton, jol-

loin riski on 0. Jos tulipalo syttyy, otetaan huomioon toimivatko sammutuslaitteet. 

Omien sammutuslaitteiden teho katsotaan kuitenkin riittäväksi vain tulen rajoit-

tamiseen, joten seuraavaksi tutkitaan, onnistuuko palohälytyksen suorittaminen 

riittävän ajoissa. Tapahtumapuuhun muodostuu viisi haaraa H1… H5, joista kun-

kin tapahtumaketjun todennäköisyys lasketaan kertomalla kyseessä olevaan haa-

raan kuuluvien tapahtumien todennäköisyydet keskenään. Kullekin haaralle saa-

daan laskettua riski, jonka perusteella voidaan päätellä, että kyseisessä tapaukses-

sa omien sammutusvälineiden luotettavuutta tulee parantaa vähintään niin paljon, 

että päästään haaran H1 keskitasoon. Pölyräjähdyksen kokonaisriski on haarojen 

H1…H5 riskien summa. [4, s. 142–143] 

 

 
Kuva 3.2. Pölyräjähdyksen tapahtumapuu. [4, s.142] 
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3.3 Vikapuu 
 

Tapahtumien eteneminen mallinnetaan tapahtumapuilla, jonka jokainen toiminto 

mallinnetaan vikapuulla kuvan 3.3 mukaisesti. Vikapuuanalyysia käytetään 

selvittämään järjestelmävikaan johtavat syyt ja vikayhdistelmät. Analyysin 

tavoitteena on heikkojen kohtien tai merkittävien vikayhdistelmien tunnistaminen, 

valvontojen ja varmennusten riittävyyden arviointi sekä luotettavuuden 

kvantitatiivinen määrittäminen. Analyysissä laaditaan looginen malli – vikapuu, 

Boolen algebran esitys, jossa järjestelmän vikatila esitetään komponenttien 

vikatilojen loogisena funktiona.[4, s.132–133] 

 
Kuva 3.3. Esimerkki tapahtumapuun ja vikapuun välisestä yhteydestä. [36, s. 12] 

 

Vikapuun ylintä ulostuloa kutsutaan huipputapahtumaksi (TOP, Top event), joka 

voi olla esimerkiksi tietyn järjestelmän vikaantuminen. Puu esittää 

huipputapahtumaan johtavat tapahtumat (perustapahtumat) loogisessa muodossa 

kuvassa 3.4 esitettyjen porttien avulla. Vikapuissa yleisimmin käytettävät portit 

voidaan määrittää seuraavasti: 
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- TAI = ulostulo toteutuu, kun yksikin sisäänmeno toteutuu, 

- JA = ulostulo toteutuu, kun kaikki sisäänmenot toteutuvat, 

- K/N = ulostulo toteutuu, kun K kappaletta N:stä sisäänmenosta toteutuu. 

 

 
Kuva 3.4. Vikapuun tärkeimmät portit ja niiden määritelmät. [10, s.29] 

 

Luotettavuusanalyysi perustuu vikapuun käyttöön järjestelmämallina ja 

minimikatkosjoukkoesityksen käyttöön laskettaessa luotettavuussuureita 

vikapuuesityksen perusteella. Katkosjoukolla tarkoitetaan osajoukkoa 

komponentteja, joiden yhtäaikainen vikaantuminen aiheuttaa koko järjestelmän 

vikaantumisen. Katkosjoukko on minimikatkosjoukko (Minimal Cut Set, MCS) 

jos sitä ei voida supistaa ilman, että se menettäisi asemansa katkosjoukkona. 

Tason 1 PRA:ssa tämä tarkoittaa pienintä alkutapahtuman ja vika- tai 

virhetoimintojen yhdistelmää, joka riittää johtamaan sydänvaurioon [38, s. 12]. 

Katkosjoukkoon tulee ottaa mukaan vain järjestelmän toimintakyvyn kannalta 

oleelliset eli relevantit komponentit. Tällöin katkosjoukon rakenne on koherentti, 

jolle on ominaista, että järjestelmän vikaantumistodennäköisyys on suurempi kuin 

sen komponenttien rinnankytkennän ja pienempi kuin sarjakytkennän 

vikaantumistodennäköisyys. 
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3.4 Vikapuun kvantifiointi 
 

Vikapuun kvantitatiivisella ratkaisemisella tarkoitetaan huipputapahtumien 

todennäköisyyksien laskemista [34, s. 105]. Todennäköisyydet saadaan 

perustapahtumien todennäköisyyksien funktiona ratkaisemalla 

minimikatkosjoukot, joissa perustapahtumat oletetaan toisistaan riippumattomiksi 

satunnaismuuttujiksi. Perustapahtumille lasketaan keskimääräinen 

epäkäytettävyys luotettavuusmalleista ja minimikatkosjoukkojen todennäköisyys 

saadaan perustapahtumien todennäköisyyksien tulona. Huipputapahtuman 

todennäköisyys voidaan yleisesti esittää [34, s.105] 

 

  k
k SSSSTP 1

321 )1(...)( −−+−+−= ,  (3.7a) 

 

missä  )(...)()( 211 kMPMPMPS +++=   (3.7b) 

 )(...)()( 131212 kk MMPMMPMMPS −+++=  (3.7c) 

 M    

 )...( 21 kk MMMPS = .   (3.7d) 

 

Useimmiten S1-summa –approksimaatio (P(T) = S1) on riittävän tarkka likiarvo 

[34, s. 105], jossa huipputapahtuman todennäköisyys saadaan suoraan 

minimikatkosjoukkojen todennäköisyyksien summana  

 

 ∑= )()( 1 iiS MCSPTOPP .  (3.8) 

 

Yhtälö (3.8) pätee vaikka perustapahtumat olisivat toisistaan tilastollisesti 

riippuvia. Riippumattomille perustapahtumille voidaan käyttää tarkempia 

aproksimaatioita; MCU:ta (Mincut Upper bound) tai MCA:ta (Mincut Accurate) 

[14]. 

 

 ))(1(1)( i
i

MCU MCSPTOPP −∏−=   (3.9) 
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MCA lasketaan MCU:n tavoin, mutta laskennassa huomioidaan 

minimikatkosjoukkojen päällekkäisyyksien minimointi, jolloin saadaan tarkempia 

arvoja epäkäytettävyyksille.  

 

3.5 Onnistumiskriteerit 
 

Onnistumiskriteeri tarkoittaa järjestelmien minimijoukkoa, jolla laitos selviää 

tarkasteltavasta alkutapahtumasta. Alkutapahtumakohtaisilla 

onnistumiskriteereillä määritellään turvallisuusjärjestelmiltä vaadittava 

kapasiteetti ottaen huomioon kunkin alkutapahtuman yhteydessä käytettävissä 

olevat järjestelmät ja niiden kapasiteetti [15, s.11]. Määritellyt onnistumiskriteerit 

huomioidaan tapahtuma- ja vikapuiden laadinnassa. 

 

Onnistumiskriteereiden määrittämisessä otetaan huomioon polttoaineen, primääri- 

ja sekundääripiirin eheyden varmistaminen. Onnistumiskriteerien reunaehtoja 

reaktorin normaalikäytön aikana ovat: 

- Polttoainetableteissa ei saa tapahtua sulamista, eikä polttoainesauvojen 

kuoren lämpötila saa oleellisesti ylittää jäähdytteen lämpötilaa.  

- Polttoainesauvojen teho tulee olla rajoitettuna sellaiseksi, ettei sauvojen 

sisäinen paine ylitä jäähdytteen normaalia käyttöpainetta.  

- Polttoaineen jäähdytys ei saa vaarantua mahdollisissa häiriö- ja 

onnettomuustilanteissa.  

Lisäksi primääri- ja sekundääripiirin eheyden varmistamisessa merkittävänä 

tekijänä toimii paineen hallinta. Kriteereitä määritettäessä tulee huomioida myös 

vaadittava toiminta-aika, joka komponenttien tulee toimia sydänvaurion 

välttämiseksi. 

 

Kuvassa 3.5 on esimerkki Loviisan PRA:ssa esitetyistä primääripiirin erittäin 

pienen vuodon (XSLOCA) onnistumiskriteereistä vakiotilassa M 

(kuumaseisokkitila). Tarkasteltavassa tilassa primääripiiri lämmitetään 

tiiveyslämpötilaan 100 astetta ja suoritetaan tiiveyskoe. [6, s. 216–217] 

Kyseisessä tapauksessa onnistumiskriteereiksi on määritelty kuvan 3.5 vasemman 
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puoleinen sarake. Viereiset sarakkeet kuvaavat järjestelmän varmentavaa 

kapasiteettia järjestelmän vikaantumisen varalta. Onnistumiskriteereiksi saadaan: 

- Jäälauhdutin varmistaa suojarakennuksen paineenhallinnan vuodon 

sattuessa.  

- Typpilinjojen eristämistä edellytetään linjojen ollessa auki. Eristyksen 

epäonnistumisen oletetaan johtavan typen kulkeutumiseen primääripiiriin 

ja sydämen jäähdytyksen menetykseen. Korkeapaineista typpikaasua 

käytetään hätävesiakkujen paineistamiseen sekä laitoksen alas- ja 

ylösajossa paineistimen typpipatjan muodostamiseen. Korkeapaineisen 

typen syöttö ei ole normaalisti toiminnassa, vaan se käynnistetään 

tarvittaessa.  

- Sydämen jäähdytykseen tarvitaan vähintään yhden TJ- (korkeapaineen 

hätälisävesijärjestelmä) tai TH-pumpun (matalapaineen 

hätälisävesijärjestelmä) syöttöä. TH-pumppujen käyttö edellyttää 

primääripiirin paineen rajoittamista, johon on käytettävissä neljän 

höyrystimen varoventtiilit pakko-ohjauksineen (RA-pakko-ohjaus) sekä 

ulospuhallusventtiilit (RA10/50S001). 

 

 
Kuva 3.5. Loviisan voimalaitoksen pienen vuodon (XSLOCA) onnistumiskriteerit. [6, s. 215] 
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3.6 Yhteisviat ja riippuvuudet 
 

Satunnaisvikojen eli toisistaan riippumattomien vikojen lisäksi PRA:ssa mallinne-

taan suuri määrä yhteisvikoja (CCF, Common Cause Failures), jotka ovat useam-

man laitteen samanaikaisia vikoja yhteisen tapahtuman tai syyn seurauksena. Täl-

löin vikaantumiset ovat toisistaan riippuvia. Yhteisvikaan johtavia tapahtumia 

voivat olla muun muassa satunnaiset tai toistuvat suunnittelu- ja asennusvirheet tai 

poikkeukselliset toimintaolosuhteet, esimerkiksi tulipalo tai tulva. Yhteisviat voi-

daan ryhmitellä monella tapaa. Seuraavaksi on esitetty riskianalyysioppaan mu-

kainen ryhmittely: 

- Alkutapahtumayhteisvikariippuvuudet: Nämä voivat olla ulkoisia tapah-

tumia, kuten tulva, joka aiheuttaa alkutapahtuman ja samalla heikentää sel-

laisen järjestelmän luotettavuutta, jota tarvitaan kyseisen alkutapahtuman 

sattuessa. Sisäisistä alkutapahtumista tähän ryhmään voidaan lukea sellai-

set tapahtumat, joiden yhteydessä jonkin tarpeellisen järjestelmän luotetta-

vuus heikkenee. Tästä voidaan mainita LOCA-riippuvuudet (Loss of Coo-

lant Accident), joista esimerkkinä vuoto hätäjäähdytysakkulinjassa ja höy-

ryvuoto siten, että myös hätäsyöttövesijärjestelmä osittain menetetään.  

- Järjestelmien väliset riippuvuudet: Yhteisviat voivat syntyä toiminnallises-

ta riippuvuudesta, yhteisten komponenttien tarpeesta, fysikaalisten ilmiöi-

den vaikutuksesta tai inhimillisestä virhetoiminnosta. 

- Komponenttien väliset riippuvuudet: Vikaantuminen esiintyy järjestelmä-

tason sijaan komponentti- ja osajärjestelmätasolla, mutta vikojen aiheutta-

jat ovat yhtenevät järjestelmätason riippuvuuden aiheuttajiin. Yhteisvika 

voi johtaa saman järjestelmän vikaantumiseen eri redundanssien välillä 

symmetrisen komponentin seurauksena. [29, s. 3-68] 

 

Riippuvuudet pyritään tunnistamaan eri menetelmien avulla, kuten vikapuulla, 

huonetilakartoituksella tai toimenpidevirheanalyysillä [7, s. 50], sekä 

mallintamaan tunnistusten pohjalta mahdollisimman kattavasti PRA:ssa. 

Yhteisvika-käsitteen alle voidaan sisällyttää PRA:ssa seuraavat alakohdat [9, s. 4]: 

- Suunnitellut toiminnalliset riippuvuudet 

- Alkutapahtumariippuvuudet 
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- Fysikaaliset riippuvuudet (esimerkiksi tulva huonetilassa) 

- Tunnistetut yhteiset vianaiheuttajat (esimerkiksi huoltovirhe) 

- Jäännösyhteisviat 

 

Toiminnallisella riippuvuudella tarkoitetaan, ettei laite kykene suorittamaan 

tehtäväänsä elleivät toiset sitä palvelevat laitteet ja järjestelmät ole toiminnassa. 

Nämä ovat niin sanottuja suunniteltuja riippuvuuksia, jotka otetaan huomioon 

poikkeuksetta vikapuiden logiikassa, eikä niillä ole vaikutusta 

luotettavuustietoihin eikä yhteisvikatodennäköisyyksiin [9, s. 4]. Riippuvuudet 

yhteisistä järjestelmistä mallinnetaan pääsääntöisesti linkitetyillä vikapuilla, sekä 

riippuvuudet samasta komponentista tai toimenpiteestä mallinnetaan 

perustapahtumina [7, s. 50]. 

 

Alkutapahtumariippuvuudet ja muut fysikaaliset riippuvuudet voidaan esittää 

ehdottomina tai ehdollisina. Ehdolliset todennäköisyydet kuvaavat 

todennäköisyyttä, jolla jokin laite tai järjestelmä on epäkäytettävä alkutapahtuman 

tai muun tapahtuman seurauksena. Nämä todennäköisyydet perustuvat 

fysikaalisiin arvioihin alkutapahtuman aiheuttamasta vahingosta ja sen 

seurauksista eri järjestelmille, esimerkiksi todennäköisyys jolla vesisuihku osuus 

johonkin laitteeseen. [9, s. 4] 

 

Laitoskohtaiset riippuvuudet pyritään tunnistamaan ja arvioimaan huolellisesti, 

mutta tästä huolimatta ei voida olla varmoja, että kaikki merkittävät yhteisviat 

tulisivat mukaan malleihin ja laskentaan. Laitteiden välille voi tällöin jäädä 

jäännösyhteisvikoja eli tunnistamattomia riippuvuuksia. Usein 

jäännösyhteisvikoja käsitellään niin sanotuilla parametrisilla malleilla, joita ovat 

muun muassa betakerroinmalli, C-kerroinmalli, MGL-malli (Multiple Greek 

Letter model), BFR-malli (Binomial Failure Rate model) ja MFR-malli 

(Multinomial Failure Rate model). [6, s.359] Jäännösyhteisviat mallinnetaan 

PRA:ssa syyntekijöinä kaksin-, kolmen- ja nelinkertaisille yhteisvioille 

kohdistamalla parametrit satunnaisvikojen perustapahtumille [7, s. 50]. 
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4 TÄRKEYSMITAT JA NIIDEN KÄYTTÖ 
 

PRA:n tuloksena saadaan komponenttien, järjestelmien ja tapahtumaketjujen 

tärkeysmitat (importance measures). Mittojen avulla voidaan tunnistaa tarvittavat 

parannus- ja muutoskohteet sekä optimoida tarkastus- ja koestusvälejä. 

Komponentin tärkeys riippuu yleensä sen sijainnista järjestelmässä sekä 

komponentin omasta luotettavuudesta. Eri tärkeysmitat kuvaavat eri asioita ja 

väärän tärkeysmitan käyttäminen turvallisuusvaatimusten muutosten perusteena 

voi johtaa odottamattomaan riskin nousuun. Tästä johtuen tärkeysmittoja 

käytettäessä on olennaista ymmärtää niiden merkitys ja soveltuvuus 

analysoitavaan kohteeseen. Pelkän yksittäisen tärkeysmitan perusteella tehdyt 

havainnot voivat olla harhaanjohtavia ja korostaa väärää komponenttia. 

 

Tässä luvussa on tarkasteltu työn kannalta oleellisia tärkeysmittoja, jotka on jaettu 

kahteen ryhmään; suhteellisiin ja absoluuttisiin. Suhteelliset mitat kuvaavat 

riskitekijän tärkeyttä suhteessa muihin riskitekijöihin ja absoluuttiset riskitekijän 

vaikutusta kokonaisriskiin. 

 

4.1 Suhteelliset tärkeysmitat 
 

4.1.1 Fussell-Vesely 

 

Fussell-Veselyn (FV) tärkeysmitta kuvaa tapahtuman osuutta huipputapahtuman 

taajuuteen eli kertoo kyseisen tapahtuman sisältävien minikatkosjoukkojen 

osuuden sydänvauriotaajuudesta asteikolla nollasta yhteen. FV voidaan määritellä 

minikatkosjoukkojen avulla, jolloin S1-approksimaatiolla saadaan 

 

∑
∑

≈
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X
MCS
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P
XFV )( ,   (4.1) 

 

missä PMCS on minimikatkosjoukon epäkäytettävyys. FV on summa niistä 

minimikatkosjoukoista, joissa perustapahtuma x esiintyy, jaettuna kaikkien 
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minimikatkosjoukkojen epäkäytettävyyksien summalla. FV:tä voidaan käyttää 

hyväksi komponenttien turvallisuusluokittelussa, sillä tärkeysmitan ollessa suuri 

komponentin vikaantumiseen liittyvät onnettomuusketjut muodostavat 

merkittävän osan laitoksen kokonaisriskistä [20, s. 18]. Lisäksi sitä voidaan 

käyttää huolto- ja koestusvälien määrittämiseen Fussell-Veselyn asettaessa 

komponentit tärkeysjärjestykseen [20, s. 18].  

 

FV-tarkastelussa tulee huomioida, että mitta antaa yhtä suuren arvon saman JA-

portin alla oleville komponenteille, joilla on samat katkosjoukot, vaikka niiden 

epäkäytettävyydet poikkeavat toisistaan. Tämän seurauksena perustapahtuma, 

jolla on suuri epäkäytettävyys voi jäädä liian pienelle huomiolle. 

 

4.1.2 Riskinousukerroin  

 

RIF (Risk Increase Factor), joka tunnetaan myös nimellä RAW (Risk Achieve-

ment Worth), kuvaa kuinka paljon sydänvauriotaajuus nousee, jos kyseinen tapah-

tuma toteutuu aina eli sen todennäköisyys on yksi. Se kertoo sydänvauriotaajuu-

den kasvun, jos laite otetaan pois käytöstä. S1-approksimaatiolla RIF määritellään 

[12, s. 1] 

 

∑
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RIF on kaikkien minimikatkosjoukkojen summa ehdolla, että tarkasteltavan 

komponentin epäkäytettävyys on yksi, jaettuna kaikkien minimikatkosjoukkojen 

epäkäytettävyyksien summalla. RIF:n avulla voidaan määritellä erityisesti se 

missä järjestyksessä vioittuneet komponentit tulisi uusia ja korjata, sekä lisäksi 

sitä voidaan käyttää FV:n kanssa komponenttien turvallisuusluokituksia 

määritettäessä. 
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Riskinnousukerrointa tulkittaessa tulee tiedostaa, että RIF antaa usein suuremman 

arvon rinnakkaisten komponenttien pienemmän epäkäytettävyyden omaavalle 

laitteelle, jolloin tulos voi kiinnittää huomion liiaksi väärään kohteeseen. 

 

4.2 Absoluuttiset tärkeysmitat 
 

4.2.1 Birnbaum  

 

Birnbaum ilmaisee asteikolla nollasta yhteen kuinka paljon sydänvauriotaajuus 

muuttuu, kun komponentin epäkäytettävyys muuttuu nollasta yhteen. Lisäksi se 

ilmaisee sen millä todennäköisyydellä laitos on sellaisessa tilassa, että 

komponentin vikaantuminen johtaa sydänvaurioon. Se voidaan määritellä S1-

approksimaatiolla seuraavasti [13, s. 8]: 

 

)(
)(

XP

P
XB X

MCS∑
≈ ,   (4.3) 

 

missä P(x) on komponentin vikaantumistodennäköisyys eli epäkäytettävyys. 

Birnbaum on summa niistä minimikatkosjoukoista, joissa tarkasteltava 

perustapahtuma x esiintyy, jaettuna x:n epäkäytettävyydellä. Birnbaum mittaa 

laitteen tärkeyttä laitoksen toiminnalle, mutta ei ota huomioon laitteen omaa 

luotettavuutta. Tästä voi seurata, että huomio kohdistuu liikaa erittäin pienellä 

todennäköisyydellä toteutuvaan perustapahtumaan [35, s.338]. 

 

Birnbaum kuvaa myös järjestelmän turvallisuusmarginaalia tarkasteltavan 

perustapahtuman osalta. Jos tärkeysmitta saa arvon yksi, tarkoittaa se, että 

järjestelmän turvallisuusmarginaali on nolla eli komponentilla ei ole varmennusta 

järjestelmän sisällä. 
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4.2.2 PMC 

 

PMC (Probability of Minimal Cutsets) kuvastaa tarkasteltavan tapahtuman 

minikatkosjoukkojen epäkäytettävyyksien summaa. Se voidaan laskea Fussell-

Veselyn kautta 

 

∑∑ ⋅==
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MC PXFVPPMC )( ,  (4.4) 

 

tai Binrbaumin kautta  

 

)()( XPXBPPMC
X

MC ⋅== ∑ .  (4.5) 

 

PMC on absoluuttinen arvo, joka ottaa komponentin oman epäkäytettävyyden 

huomioon. Sen avulla voidaan tarkastella komponentin merkitystä laitoksen 

kokonaisriskin kannalta. 

 

4.3 Tärkeysmittojen välinen riippuvuus 
 

Tärkeysmittojen välistä riippuvuutta voidaan havainnollistaa esittämällä yhtälöt, 

joiden avulla mitat ovat laskettavissa toisistaan. RIF voidaan esittää Fussell-

Vesselyn funktiona (yhtälö 4.7) kun tiedetään, että 
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⎠
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1)(1)(
XP

XFVXRIF .  (4.7) 

 

Yhtälön 4.7 perusteella näiden tärkeysmittojen välillä saadaan kuvan 4.1 

mukainen FV-RIF-kartta, jossa x-akseli edustaa FV:tä, y-akseli RIF:ä ja 

poikittaiset viivat vikaantumistodennäköisyyttä. Lisäksi kuva on jaettu matalan, 
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keskisuuren ja korkean riskin alueisiin FV:n ja RIF:n raja-arvojen perusteella. 

Kuvan 4.1 perusteella voidaan arvioida komponenttien tärkeyttä kokonaisriskin 

kannalta, sekä esimerkiksi komponentin epäkäytettävyyden pienenemisen 

vaikutusta kokonaisriskin muutokseen. 

 

 
Kuva 4.1. FV-RIF riippuvuus. [13, s. 2] 

 

Yhdistämällä yhtälöt 4.1 ja 4.3, voidaan Birnbaumin laskea Fussell-Veselyn 

avulla  

 

∑⋅≈
All

MCSP
XP
XFVXB
)(
)()(  .  (4.8) 

 

Tärkeysmittojen FV, RIF ja B keskinäinen riippuvuus on esitetty kuvaajan avulla 

(kuva 4.2), missä x-akselilla on Birnbaum-tärkeysmitta, y-akselilla komponentin 

vikaantumistodennäköisyys, siniset ”vinottaisviivat” kuvaavat FV-tärkeysmittaa 

ja vaakatason viivat RIF:ä. Kuvajaa voidaan hyödyntää arvioitaessa 

perustapahtuman tärkeyttä kaikkien kyseisten mittojen kannalta.  
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Kuva 4.2. Tärkeysmittakartta. [21] 
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5 UUSIEN YVL-OHJEIDEN 

VIKASIETOISUUSVAATIMUKSET  
 

Tässä luvussa esitellään uusien YVL-ohjeiden vikasietoisuusanalyysiä koskevat 

vaatimukset sekä sen soveltamiseen johtavat tekijät. Vikasietoisuusanalyysin 

osalta ohjeissa vaaditaan osoittamaan järjestelmien ja laitteiden välinen 

riippumattomuus, joka voidaan saavuttaa riittävällä turvallisuusperiaatteiden 

soveltamisella. Järjestelmien ja laitteiden muodostamiin turvallisuustoimintoihin 

tulee soveltaa ohjeen mukaisia vikakriteereitä, joiden soveltamiskohteiden 

tunnistamiseksi tulee tarkastella ohjeissa esitettyjä tilanteiden ja tapahtumien 

luokitteluperusteita. 

 

5.1 Tilanteiden ja tapahtumien luokittelu 
 

Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon oletetut tilanteet, jotka 

on jaettu normaaliin käyttöön ja viiteen normaalista poikkeavaan tilanteeseen 

taulukon 5.1 mukaisesti. Jakoperusteena on poikkeavan tilanteen 

esiintymistaajuus. [25, s. 2]  

 

DBC 1 (Design Basis Condition) -luokkaan sisältyvät normaaliin käyttöön 

kuuluvat suunnitelmien mukainen tuotantokäyttö, laitoksen alasajo-, ylösajo- ja 

seisokkitilanteet [25, s. 3]. Odotettavissa olevilla käyttöhäiriöillä (DBC 2) 

tarkoitetaan sellaista poikkeamaa normaalista käyttötilanteesta, jonka voidaan 

odottaa esiintyvän yhden tai useamman kerran sataa käyttövuotta kohti [25, s. 3], 

eli konservatiivisesti ajateltuna laitoksen käyttöiän aikana. Oletettuihin 

onnettomuuksiin lukeutuu sellainen poikkeama normaalista käyttötilanteesta, 

jonka voidaan olettaa esiintyvän harvemmin kuin kerran sadassa käyttövuodessa 

ja josta ydinvoimalaitoksen edellytetään selviytyvän ilman vakavia 

polttoainevaurioita [25, s. 3]. Nämä onnettomuudet on jaettu taulukossa 5.1 

kahteen luokkaan arvioidun alkutapahtumataajuuden perusteella. Luokan 1 

oletettujen onnettomuuksien (DBC 3) voidaan olettaa esiintyvän harvemmin kuin 

kerran sadassa vuodessa, mutta vähintään kerran tuhannessa käyttövuodessa. 
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Luokan 2 oletettujen onnettomuuksien (DBC 4) voidaan olettaa esiintyvän 

harvemmin kuin kerran tuhannessa käyttövuodessa. [25, s. 3-4] 

 

Oletettujen onnettomuuksien laajennuksella (DEC, Design extension conditions) 

tarkoitetaan tilannetta, jonka aiheuttaa harvinainen ulkoinen tapahtuma tai jossa 

käyttöhäiriön tai luokan 1 oletetun onnettomuuden alkutapahtumaan liittyy 

turvallisuusjärjestelmissä esiintyvä yhteisvika tai monimutkainen vikayhdistelmä 

ja josta laitoksen edellytetään selviävän ilman vakavia polttoainevaurioita. 

Oletettujen onnettomuuksien laajennukset jaetaan kahteen ryhmään DEC A ja 

DEC B. [25, s. 4] A-ryhmässä käsitellään tapahtumia, joissa käyttöhäiriön tai 

luokan 1 oletetun onnettomuuden alkutapahtumaan liittyy 

turvallisuusjärjestelmissä esiintyvä yhteisvika. Yhteisvikaan varautuminen 

edellyttää, että vastaava turvallisuustoiminto on pystyttävä toteuttamaan 

erilaisuusperiaatetta noudattaen myös muulla tavalla. Ryhmässä DEC-B 

käsitellään oletetun onnettomuuden laajennuksina monimutkaisia vikayhdistelmiä 

ja harvinaisia ulkoisia tapahtumia. Analysoitavien tapahtumien valinta tehdään 

niiden riskimerkityksen perusteella. [23, s. 1-2] 

 

Vakavalla reaktorionnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa huomattava osa 

reaktorissa olevasta polttoaineesta vaurioituu. [39, s. 4] Vakavan onnettomuuden 

esiintymistaajuuden on oltava pienempi kuin kerran sadassatuhannessa 

käyttövuodessa. Näiden hallintaan varaudutaan useilla hallintajärjestelmillä, joihin 

kuuluvat muun muassa suojarakennus, hallittu vedynpoisto, primääripiirin 

paineenalennus sekä reaktorin painesäiliö ja suojarakennuksen jäähdytys. 

Hallintajärjestelmien on tarkoitus taata leviämisesteiden eheys ja pidättää 

radioaktiiviset aineet laitoksen sisällä. Valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 

mukaan päästörajan ylittävän päästön esiintymistaajuuden vakaville 

onnettomuuksille LRF (Large Release Frequency) on oltava pienempi kuin        

5.0 x 10-7/a [25] ja sydänvauriotaajuuden CDF pienempi kuin 10-5/a [38]. 
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Taulukko 5.1. Tilanteiden ja tapahtumien luokittelu. [25, s.3] 

Taso 1 Normaali käyttö (DBC 1)  

Taso 2 Odotettavissa oleva käyttöhäiriö 

(DBC 2) 

f > 10-2/a 

Taso 

3a 

Oletettu onnettomuus, luokka 1 

(DBC 3) 

10-2/a > f > 10-3/a 

Oletettu onnettomuus, luokka 2 

(DBC 4) 

f < 10-3/a 

Taso 

3b 

Oletetun onnettomuuden laajennus 

(DEC) 

Yhteisviat- 

DEC A -CCF 

DBC2 / DBC3-yhdistelmä 

DEC B – monimutkaiset 

vikayhdistelmät ja 

harvinaiset ulkoiset 

tapahtumat 

Taso 4 Vakava reaktorionnettomuus (SA) CDF < 10-5/a, 

LRF < 5.0 x 10-7/a 

 

 

5.2 Turvallisuustoimintoihin sovellettavat vikakriteerit 
 

Valtioneuvoston päätöksen (VNA 733/2008) 14 §:n mukaan tärkeimpiä 

turvallisuustoimintoja suorittavien järjestelmien on pystyttävä toteuttamaan 

tehtävänsä, vaikka mikä tahansa järjestelmän yksittäinen laite olisi 

toimintakyvytön ja vaikka mikä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite 

olisi samanaikaisesti poissa käytöstä korjauksen tai huollon vuoksi. Päätöksessä 

edellytetään myös, että tärkeimpien turvallisuustoimintojen varmistamisessa on 

käytettävä mahdollisuuksien mukaan eri toimintaperiaatteisiin perustuvia 

järjestelmiä. [37] 
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Vikaantumisen, huoltojen ja korjausten huomioimisessa käytetään N+1 ja N+2 

vikakriteereitä. Yksittäisvikakriteerin N+1 mukaan normaalikäytön järjestelmät 

ovat vähintään kaksiredundanttisia (2x100 %). Tällöin järjestelmä pystyy 

toteuttamaan turvallisuustoimintonsa, vaikka mikä tahansa järjestelmän 

yksittäinen laite vikaantuisi. Käyttöhäiriöiden hallintaan tulee olla vähintään kaksi 

eri toimintaperiaatteeseen perustuvaa toimintoa, jotka kumpikin ovat vähintään 

kaksiredundanttisia (N+1 + D+1). [25, s.10-11] 

 

N+2 vikakriteerin mukaan järjestelmän tulee pystyä toteuttamaan 

turvallisuustoimintonsa, vaikka yksittäisen laitteen vikaantumisen lisäksi mikä 

tahansa saman järjestelmän laite olisi samanaikaisesti poissa käytöstä, esimerkiksi 

korjauksen tai huollon vuoksi. Turvallisuustoimintoa toteuttaviin järjestelmiin, 

joiden huolto tai korjaaminen edellyttää laitoksen ajamista turvalliseen tilaan, 

voidaan soveltaa pelkkää yksittäisvikakriteeriä (N+1). [25, s. 10-11] 

 

Kuvassa 5.1 on esitetty miten moninkertaisuus- ja erotteluperiaatetta tulee 

soveltaa ydinvoimalaitosten suunnittelussa takaamaan reaktorin jälkilämmön 

poisto mukaan lukien reaktorissa olevan polttoaineen jäähdytys ja 

suojarakennuksen paineen ja lämpötilan hallinta [39, s. 14]. Kuvassa (5.1) esitetty 

yleinen tapahtuma vastaa odotettavissa olevaa käyttöhäiriötä (DBC 2) ja luokan 1 

oletettua onnettomuutta (DBC 3). Näissä tapauksissa onnettomuuden hallinta on 

toteutettava kahdella diversiteettiperiaatteen (D+1) täyttävällä järjestelmällä, 

joista kumpikin täyttää erikseen N+1-vikakriteerin [39, s. 14]. Vaatimuksena on, 

että reaktori pitää pystyä pitämään vähintään 72 tuntia hallitussa tilassa ilman 

materiaalitäydennystä [39, s. 14]. Harvinainen tapahtuma vastaa luokan 2 

oletettua onnettomuutta (DBC 4), jonka hallinta tulee taata yhdellä tai useammalla 

järjestelmällä, jotka yhdessä täyttävät N+2 – vikakriteerin. Äärimmäinen tilanne 

vastaa vakavaa reaktorionnettomuutta (SA). 
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Kuva 5.1. Vikakriteerivaatimukset. Muokattu lähteestä [1, s. 6]. 

 

Mikäli reaktori ei oletetun onnettomuuden tai sen laajennuksen jälkeen päädy 

suoraan turvalliseen tilaan, se on pystyttävä pitämään hallitussa tilassa niin 

pitkään, että edellytys turvalliseen tilaan siirtymisestä voidaan varmistaa. 

Reaktorin hallittuun tilaan pääsemiseksi edellytetään, että reaktorin pysäyttäminen 

minkä tahansa häiriön, tapahtuman tai onnettomuuden seurauksena on voitava 

varmistaa kahdella erilaisuusperiaatteen täyttävällä järjestelmällä (D+1), joiden 

molempien tulee erikseen täyttää N+1-vikakriteeri. [39, s. 14–15] 

 

Reaktorin jäähdytys ja reaktorin pitäminen alikriittisenä jäähdytettäessä sitä 

hallitusta tilasta turvalliseen tilaan ja sen pitkäaikainen pitäminen turvallisessa 

tilassa on toteutettava DBC 2-4:n ja DEC:n jälkeen järjestelmällä, joka täyttää 

N+1-vikakriteerin ja sen toiminnan kannalta oleelliset osat voidaan kyseisessä 

tilanteessa tarvittaessa huoltaa ja korjata. Lisäksi niiden järjestelmien, jotka ovat 

yhteydessä primäärijäähdytteeseen tai reaktorisuojarakennuksen kaasutilaan, 

läpiviennit suojarakennuksen rajapinnalla on varustettava sulkulaitteilla, jotka 

täyttävät N+1 ja D+1 vikakriteerit.[39, s. 14-15] 
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Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen tasolla neljä olevien turvallisuusjärjestel-

mien suunnittelussa tulee soveltaa erilaisuusperiaatetta siten, että järjestelmissä 

käytettävät laitteet ovat erilaisia puolustusperiaatteen eri tasoilla. Puolustustasojen 

tulee olla lisäksi riippumattomia toisistaan, eli niiden toiminta ei saa nojata sa-

moihin komponentteihin tai apujärjestelmiin. [39, s. 16] 

 

YVL-ohjeessa B.1 on esitetty lisäksi muita vaatimuksia, jotka koskevat vikakri-

teerien soveltamiskohteita. Kohteet liittyvät muun muassa polttoaineen käsitte-

lyyn, säteilymittauksiin ja maanjäristystilanteeseen. Vikakriteerivaatimusten li-

säksi turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien eri osajärjestelmien välillä 

tulee toteuttaa fyysistä erottelua YVL B.1- ohjeen mukaisesti.[39, s. 15] 

 

5.3 Riippumattomuuden osoittaminen vikasietoisuusanalyysillä 
 

Vikasietoisuusanalyysin tarkoituksena on tunnistaa järjestelmien ja laitteiden väli-

set riippuvuudet. Merkittävät riippuvuudet voivat pahimmillaan johtaa vakavaan 

reaktorionnettomuuteen, mistä johtuen niiden tunnistaminen ja riippuvuuksien 

minimointi on turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Riippuvuutta aiheutta-

via tekijöitä on käsitelty tarkemmin luvussa 3.6.  

 

Vikasietoisuusanalyysissä tarkastellaan yhtä vikaa kerrallaan ja selvitetään sen 

vaikutusta järjestelmän toimintaan. Analyysissä tarkastellaan toiminnallista 

kokonaisuutta kerrallaan ottaen huomioon sekä turvallisuustoimintoa toteuttavat 

järjestelmät että niiden tukijärjestelmät. Lisäksi tulee huomioida inhimilliset 

virheet ja osoittaa, että yksittäiset virheet eivät estä turvallisuustoiminnon 

toteutumista. Moninkertaisten inhimillisten virheiden mahdollisuus on arvioitava 

laitoksen todennäköisyysperusteisessa riskianalyysissa. Analyysissä on 

tarkasteltava inhimillisiä toimintoja, jotka voivat tapahtua ennen järjestelmän 

toimintavaadetta, toimintavaateen aikana tai sen jälkeen. [39, s. 18] 

 

Turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien ja laiteiden riippumattomuus 

tulee osoittaa kattavien vikasietoisuusanalyysien avulla. Analyysissä tulee 

osoittaa, YVL B1-ohjeen mukaan, että  
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1. kaikki turvallisuustoimintoja ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintoja 

toteuttavat järjestelmät sekä niiden tukijärjestelmät täyttävät luvussa 5.2 

esitetyt vikakriteerit. 

2. syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaan eri puolustustasoille 

sijoitetut järjestelmät on toiminnallisesti erotettu toisistaan siten, että 

yhdellä tasolla sattuva vika ei vaikuta muihin tasoihin.   

3. minkään yksittäisen laitetyypin (esim. samanlainen takaiskuventtiili, sama 

tyyppi ja valmistaja) yhteisvika ei estä ydinvoimalaitoksen ajamista 

hallittuun tilaan ja siitä edelleen turvalliseen tilaan.[39, s. 18] 
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6 VIKASIETOISUUSANALYYSIN TARKASTELUUN 

KÄYTETTÄVÄ MENETELMÄ 
 

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden takaamiseksi syvyyssuuntaisten 

puolustustasojen turvallisuusjärjestelmien tulee olla riittävän riippumattomia 

toisistaan. Tämän todentamista ei pystytä kuitenkaan suoraan arvioimaan 

todennäköisyysperusteisen riskianalyysin lopputulosten perusteella, koska 

tapahtumapuusta saadut tulokset kuvaavat järjestelmän vikaantumisen vaikutusta 

sydänvauriotaajuuteen tai suhteessa muihin järjestelmiin, muttei tarkasteltavien 

turvallisuusjärjestelmien välistä keskinäistä riippumattomuutta.  

  

Tässä luvussa on esitelty työn tekijän kehittämä menetelmä, jolla FinPSA:ta 

voidaan hyödyntää vikasietoisuusanalyysissä. FinPSA-ohjelmaa käytetään muun 

muassa STUK:ssa ja Teollisuuden Voimalla todennäköisyysperusteisissa 

riskianalyyseissä. Menetelmällä voidaan tutkia syvyyssuuntaisen 

puolustusperiaatteen toteutumista vikasietoisuuden osalta, menetelmän 

tunnistaessa turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien väliset 

riippuvuustekijät. Siinä valitaan tarkasteltava turvallisuustoiminto ja tätä 

toteuttavat järjestelmät, joilta vaaditaan keskinäistä riippumattomuutta. Lisäksi 

valitaan sopiva alkutapahtuma, jonka osalta riippumattomuuden toteutumista 

tarkastellaan. Kaikista tarkasteltavista turvallisuusjärjestelmistä rakennetaan 

FinPSA-ohjelmalla yksittäiset vikapuut, jossa järjestelmä liitetään JA-portilla 

alkutapahtumaan kuvan 6.1 mukaisesti. Yksittäisten vikapuiden lukumäärä 

vaihtelee tarkastelukohteesta riippuen. Lisäksi rakennetaan yhdistetty vikapuu, 

jossa alkutapahtuma ja kaikki tarkasteltavat turvallisuusjärjestelmän liitetään JA-

portilla yhteen. Yhdistetyn ja yksittäisten vikapuiden välistä yhteyttä ja 

muodostumista on havainnollistettu kuvassa 6.1.  

 

Vikapuiden ottaessa huomioon riippuvuuksien lisäksi muun muassa 

onnistumiskriteerit ja alkutapahtumariippuvuudet voidaan menetelmän avulla 

arvioida myös YVL-ohjeen vikakriteereiden toteutumista. Vikapuista saatujen 

tulosten perusteella tehdään tarkastelu käyttäen hyväksi ohjelmasta saatuja 

Birnbaum-tärkeysmittoja sekä tämän diplomityön tekijän kehittämää 
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vikasietoisuuden lisäarvomittaa. Menetelmää voidaan käyttää apuna 

riippuvuuksien tunnistamisessa, mutta sen tulkitseminen vaatii tueksi 

asiantuntemusta FinPSA-ohjelmasta sekä käsiteltävästä PRA-mallista. 

 

 
Kuva 6.1. Yksittäisten ja yhdistetyn vikapuun välinen yhteys. 

 

Menetelmää kehitettäessä havaittiin suhteellisten tärkeysmittojen 

soveltumattomuus kyseiseen tarkasteluun niiden kuvatessa perustapahtuman 

tärkeyttä suhteessa muihin perustapahtumiin, eikä tapahtuman vaikutusta 

kokonaisriskiin. Absoluuttisista tärkeysmitoista Birnbaumin todettiin soveltuvan 

kehitetyn vikasietoisuuden lisäarvomitan alkuarvoksi sen ilmentäessä järjestelmän 

sisäistä varmennusta tarkasteltavan perustapahtuman osalta, sekä järjestelmän 

riippuvuutta perustapahtumasta. 
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6.1 Vikasietoisuuden lisäarvomitta 
 

Menetelmää varten tässä diplomityössä on kehitetty vikasietoisuuden 

lisäarvomitta (VM), joka kuvaa turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien 

välistä varmennuksen hyötyä. Mitta pohjautuu Birnbaum-arvoihin, joten se ei ota 

huomioon perustapahtuman omaa todennäköisyyttä, vaan kuvaa varmennuksen 

hyötyä komponentin vikautuessa. Tarkastelussa tulee lisäksi kiinnittää huomiota 

PMC- ja Birnbaum-tärkeysmittoihin, jotta voidaan ymmärtää tapahtuman 

merkitys laitoksen kokonaisriskin kannalta.  

 

Mitan avulla voidaan tarkastella järjestelmien kokonaisvikasietoisuuden lisäarvoa, 

josta saadaan yleinen kuva varmennuksen hyödystä. Tarkempi tarkastelu 

suoritetaan komponenttitasolla tutkimalla riippuvuutta aiheuttavia 

perustapahtumia. Mitan arvot sijoittuvat kuvan 6.2 mukaisesti logaritmisella 

asteikolla nollasta yhteen, jäljempänä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta. Jos 

mitta saa arvoksi nolla, on varmennuksen tuoma lisäys hyödytön. Tuloksen 

ollessa yksi saavutetaan varmennuksella maksimihöyty.  

 

 
Kuva 6.2. Vikasietoisuuden lisäarvomitan asteikko. 

 

Järjestelmätasolla kuvan 6.2 mukaisen asteikon minimiarvo edustaa huonointa 

mahdollista lopputulosta, joka voidaan varmennuksella saavuttaa. Minimiarvon 

määrittää yksittäisten vikapuiden pienin kokonaisvikaantumistodennäköisyys 

suurimman todennäköisyyden sijaan, sillä koherenteille järjestelmille on 

ominaista, ettei varmennus voi heikentää järjestelmän kokonaisluotettavuutta. 

Asteikon maksimiarvon määrää yksittäisten vikapuiden 

kokonaisvikaantumistodennäköisyyksien tulo, joka edustaa parasta mahdollista 

lopputulemaa tilastollisen riippumattomuussäännön mukaisesti  
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)()()( BPAPBAP =∩ .   (6.1) 

 

Toisin sanoen yhdistetyn vikapuun vikaantumistodennäköisyyden ollessa yhtä 

suuri kuin yksittäisten vikapuiden todennäköisyyksien tulo, ovat järjestelmät 

riippumattomia toisistaan ja vikasietoisuuden lisäarvomitta saavuttaa 

maksimiarvon yksi. Asteikolle (kuva 6.2) sijoitettava ”tot”-arvo on yhdistetyn 

vikapuun kokonaisvikaantumistodennäköisyys. Tällöin järjestelmien välinen mitta 

voidaan laskea 

 

)(log)(log
)(log)(log

1
TuloMinimi

TuloTot

ff
ff

VM
−
−

−= .  (6.2) 

 

Komponenttitasolla asteikon minimiarvon määrää yksittäisten vikapuiden pienin 

Birnbaum-arvo ja maksimin yksittäisten vikapuiden Birnbaumien tulo. ”Tot” 

vastaa yhdistetyn vikapuun Birnbaumia. Komponenttien vikasietoisuuden 

lisäarvomitaksi saadaan 
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6.2 Menetelmän tulkitseminen 
 

FinPSA:sta saadut vikapuiden tulokset kopioidaan Excel-pohjaiseen työkaluun, 

josta saatuja lopputuloksia on havainnollistettu taulukossa 6.1. Ensimmäisessä 

sarakkeessa on perustapahtuman PMC-tärkeysmitta, jonka mukaan tulokset on 

järjestetty suuruusjärjestykseen. Taulukon seuraavissa sarakkeissa on esitetty 

tarkasteltava perustapahtuma ja kommentti perustapahtuman sisällöstä. 

BYHDISTETTY -sarakkeessa on yhdistetyn, BYKSITTÄINEN,X ensimmäisen yksittäisen ja 

BYKSITTÄINEN,Y toisen yksittäisen vikapuun Birnbaum-tärkeysmitat. Yksittäisten 

vikapuiden sarakkeiden määrä vaihtelee tarkastelukohteesta riippuen. Taulukon 

viimeisessä sarakkeessa on esitetty vikasietoisuuden lisäarvomitan (VM) tulokset. 
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Taulukko 6.1. Esimerkki tulostaulukosta. 

PMC  PERUSTAPAHTUMA  KOMMENTTI  BYHDISTETTY  BYKSITTÄINEN,X  BYKSITTÄINEN,Y VM 

1E‐5  A  A ei käynnisty  1E‐5 1E‐3  1E‐4 0,5 

1E‐6  B  B vikaantuu  1E‐4 #N/A  1E‐3 #N/A 

 

Menetelmän tulkitseminen perustuu sekä deterministiseen että 

todennäköisyyspohjaiseen analyysiin. Saatuja tuloksia tulee tarkastella 

kokonaisuutena ja verrata mallin dokumentaatioon, sillä yksittäisen arvon 

tarkastelu voi johtaa vääriin johtopäätöksiin.  

 

PMC:n avulla voidaan arvioida perustapahtuman tärkeys. Mitä korkeamman 

arvon PMC saa, sitä suurempaa huomiota perustapahtumaan tulee kiinnittää. 

Birnbaum-tärkeysmitat kuvaavat varmennuksen epäkäytettävyyttä järjestelmän 

sisällä. Yhdistetyn vikapuun Birnbaumista voidaan päätellä seuraavaa: 

- Jos BYHDISTETTY on yksi, kaikki turvallisuustoimintoa toteuttavat 

järjestelmät menetetään suoraan tarkasteltavan perustapahtuman 

toteutuessa. 

- Jos BYHDISTETTY saa ykköstä pienemmän arvon, on turvallisuustoimintoa 

toteuttavien järjestelmien välillä yhteisiä perustapahtumia, jotka 

aiheuttavat riippuvuutta. Järjestelmä sisältää kuitenkin perustapahtuman 

osalta varmennusta, jolloin sen seurauksena ei voida menettää suoraan 

kaikkia tarkasteltavia turvallisuusjärjestelmiä. 

- Jos BYHDISTETTY saa numeroarvosta poikkeavan tuloksen (#N/A tai 

#NUM!), voidaan järjestelmiä pitää täysin riippumattomina tarkasteltavan 

perustapahtuman osalta, pois lukien yhteisvikojen virhearvot. 

 

Birnbaum-arvoa voidaan hyödyntää myös yksittäisen järjestelmän 

parannusmahdollisuuksia tarkasteltaessa. Mikäli yksittäisen järjestelmän tietyn 

perustapahtuman Birnbaum saavuttaa korkean arvon, voidaan todeta, että 

järjestelmän sisäistä diversiteettiä ja riippumattomuutta tulee parantaa kyseisen 

perustapahtuman osalta. 
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6.2.1 Deterministinen tarkastelu 

 

Vikasietoisuusanalyysin tulee ensisijaisesti pohjautua deterministiseen 

tarkasteluun ja tunnistaa järjestelmien väliset riippuvuustekijät. Tämä voidaan 

toteuttaa kehitetyn menetelmän vikasietoisuuden lisäarvomitan tarkastelun avulla. 

Tuloksista (taulukko 6.1) nähdään suoraan perustapahtumat, jotka saavat 

numeroarvosta poikkeavan arvon (#N/A tai #NUM!), jolloin perustapahtuma ei 

esiinny kaikissa tarkasteltavissa yksittäisissä vikapuissa. Järjestelmät ovat tällöin 

täysin riippumattomia tarkasteltavan perustapahtuman osalta, eikä sen 

seurauksena voida menettää suoraan kaikkia turvallisuustoimintoa toteuttavia 

järjestelmiä. Nämä perustapahtumat täyttävät deterministisen analyysin 

hyväksymiskriteerit osoittaessaan täydellistä riippumattomuutta. 

Perustapahtumille, jotka eivät täytä deterministisiä vaatimuksia, tulee tehdä 

todennäköisyysperusteinen tarkastelu. 

 

6.2.2 Todennäköisyysperusteinen tarkastelu 

 

Todennäköisyysperusteisessa tarkastelussa tutkitaan riippuvuutta aiheuttavia 

perustapahtumia. Ensisijaisen tärkeää on tarkastella tapahtumat, joissa VM 

lähenee nollaa tai on nolla. VM:n saavuttaessa maksimiarvon yksi, voidaan 

järjestelmiä pitää numeroarvoista poikkeavien tulosten tapaan riippumattomina. 

Tällöin tarkasteltavat järjestelmät eivät sisällä samoja katkosjoukkoja, eivätkä 

näin ollen minimoidu, jolloin yksittäisten vikapuiden tulo vastaa yhdistetyn 

vikapuun Birnbaumia. Tuloksia analysoitaessa tulee tarkastella tärkeimpiä 

katkosjoukkoja, jotta voidaan ymmärtää tuloksiin tulevat lukuarvot ja niiden 

merkitys. Mitan tuloksen ollessa negatiivinen, varmennuksen lisäys alittaa 

järjestelmän huonoimman mahdollisen lopputuloksen eli heikentää järjestelmän 

vikasietoisuutta tarkasteltavan laitteen vikojen suhteen, vaikka järjestelmän 

kokonaisluotettavuus paranisi. Kyseistä tapausta on havainnollistettu seuraavassa 

luvussa (6.3). Negatiivinen arvo voidaan tarkastelussa tulkita nollana 

varmennuksen ollessa hyödytön tarkasteltavan perustapahtuman osalta. VM:n 

lisäksi tulee kiinnittää huomiota edellä esitettyihin PMC:n ja Birnbaumiin 

kokonaiskuvan ja oikean johtopäätöksen saavuttamiseksi. 
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6.3 Esimerkki negatiivisesta vikasietoisuuden lisäarvomitasta 
 

Luvussa 6.1 yksittäisen vikapuun miniarvon todettiin edustavan huonointa 

lopputulosta. Oletuksesta voi kuitenkin seurata, että vikasietoisuuden 

lisäarvomitta saa negatiivisen arvon.  

 

Kuvassa 6.3 on esimerkin järjestelmä, jossa ylempi järjestelmä on nimetty 

ensimmäiseksi (1.) ja alempi toiseksi (2.) järjestelmäksi. Taulukossa 6.2 on 

esitetty laskennan osavaiheiden ja vikasietoisuuden lisäarvomittojen tulokset 

jokaista komponenttia kohden.  

 

 

 
Kuva 6.3. Esimerkin järjestelmä. 

 

B
A

ABBA ==.1,    (6.4) 

 

C
A

ACBA ==.2,    (6.5) 

 

CDBEBC
A

ACDABEABCB YhdistettyA

++=

++
=,   (6.6) 
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Taulukko 6.2. Esimerkin tulokset. 

Kom

po‐

nent

ti 

Epäkäy‐

tettävyys 

Birnbaumit vikapuissa Yksittäisten 

vikapuiden 

 

VM 

B1 B2 Byhdistetty Tulo Minimi 

A  1.00E‐01  1.00E‐01 1.00E‐03 1.11E‐03 1.00E‐04  1.00E‐03  ‐4.53E‐02

B  1.00E‐01  1.00E‐01 #N/A 1.10E‐03 #N/A #N/A  #N/A

C  1.00E‐03  #N/A 1.00E‐01 1.10E‐02 #N/A #N/A  #N/A

D  1.00E‐02  1.00E+00 #N/A 1.01E‐02 #N/A #N/A  #N/A

E  1.00E‐02  #N/A 1.00E+00 2.00E‐02 #N/A #N/A  #N/A

 

 

Taulukon Birnbaum-tärkeysmitat on laskettu yhtälöiden (6.4-6.6) mukaisesti. 

Kuvasta (6.5) ja tuloksista voidaan havaita, että molemmat järjestelmät sisältävät 

komponentin A ja muiden komponenttien osalta järjestelmät ovat keskenään 

riippumattomia. A-komponentin yhdistetyn vikapuun Birnbaum-arvo alittaa 

yksittäisten vikapuiden tulon, jonka seurauksena mitta saa negatiivisen tuloksen, 

koska A:ta varmentavien komponenttien B ja C epäkäytettävyyksien välillä on 

huomattava ero. Negatiivinen mitta tarkoittaa, että perustapahtuman A varmennus 

ei tuo lisähyötyä turvallisuustoimintoon vaan varmennettu järjestelmä vikaantuu 

A:n vian seurauksena suuremmalla todennäköisyydellä kuin varmentamaton 

järjestelmä.  

 

6.4 Ohjeet menetelmän toteuttamiseksi 
 

Menetelmän toteuttamista varten on tehty Excel-pohjainen työkalu, johon tulee 

syöttää analyysissä vaadittavat alkuarvot, jotka saadaan FinPSA-ohjelmasta. 

Lopuksi työkalu laskee tulokset syötettyjen alkuarvojen pohjalta.  

 

Analyysin laatiminen etenee seuraavasti: 

1. Valitaan tarkasteltava: 

a. Turvallisuustoiminto ja tätä toteuttavat turvallisuusjärjestelmät 

b. Alkutapahtuma 
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2. Rakennetaan yksittäiset vikapuut jokaisesta turvallisuustoimintoa 

toteuttavasta järjestelmästä. Vikapuissa tulee huomioida lisäksi 

alkutapahtuma ja sitä vastaavat onnistumiskriteerit sekä järjestelmän 

toimintaedellytykset, esimerkiksi matalapaineisen järjestelmän edellyttämä 

paineenalennus erillisellä järjestelmällä.  

3. Rakennetaan yhdistetty vikapuu, jossa liitetään yhteen JA-portilla 

alkutapahtuma ja kaikki tarkasteltavat järjestelmät. 

4. Suoritetaan katkosjoukkojen haku rakennetuille vikapuille. 

5. Asetetaan alkutapahtumataajuudeksi 1, jolloin Birnbaum vastaa ehdollista 

sydänvauriotodennäköisyyttä CCDP. Vastaavaa alkutapahtumataajuus 

tulee asettaa kaikkiin vikapuihin. 

6. Asetetaan laskentatavaksi MCA. 

7. Lasketaan FinPSA-ohjelmalla vikapuille: 

a. Vikapuiden kokonaisvikaantumistodennäköisyys 

b. Perustapahtumien tapahtumatodennäköisyydet 

c. Birnbaum-tärkeysmitat 

d. Yhdistetyn vikapuun tärkeimmät katkosjoukot 

8. Kopioidaan saadut a, b ja c-kohdan alkuarvot työkalun Input-välilehteen 

(kuva 6.4), sekä d-kohdan Input_MC-välilehteen, niille osoitetuille 

paikoille. 

9. Tarkastetaan yhteisvikojen vikasietoisuuden lisäarvomitta. Vikapuiden 

onnistumiskriteerien muuttuessa useamman kertaluokan yhteisvika-

arvoissa voi esiintyä virheellisiä tuloksia. Välilehdessä: Yhteisvikojen 

tarkastus, esiintyy mallissa olevat yhteisvikaperustapahtumat, jotka tulee 

käydä läpi ja korjata ne, joissa ainoastaan pienemmän kertaluokan 

yhteisvioissa vikasietoisuuden lisäarvomitta saa jonkin lukuarvon. 

Suuremman kertaluvun yhteisvioille asetetaan tällöin pienemmän 

kertaluvun yhteisvian VM-arvo. Korjausta on havainnollistettu kuvien 6.5 

ja 6.6 avulla, joissa rivillä 389 oleva kolmen mittainen yhteisvika saa 

arvokseen nolla (#DIV/0) muiden saman tai korkeamman kertaluokan 

yhteisvikojen saadessa numeroarvoista poikkeavat tulokset.  

10. Analysoidaan tulokset luvun 6.2 ohjeen mukaisesti. 
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Kuvassa 6.4 on työkalun ensimmäinen Input-välilehti, jossa tulee nimetä 

tarkasteltavat vikapuut sekä syöttää saadut alkuarvot keltaiseksi merkityille 

alueille. 

 

 
Kuva 6.4. Input-välilehti. 
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Kuva 6.5. Yhteisvikojen tarkastus ennen korjauksia. 

 

 

 
Kuva 6.6. Yhteisvikojen tarkastus korjausten jälkeen. 
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6.5 Menetelmän arviointi ja kehitysmahdollisuudet 
 

Menetelmän tavoitteena on tarkastella FinPSA:lla YVL-ohjeissa esitetyn 

vikasietoisuusanalyysin vaatimusten täyttymistä (luku 5.3). Vikakriteerien 

täyttymistä voidaan arvioida vikapuissa esitetyillä alkutapahtumakohtaisilla 

onnistumiskriteereillä niiden ilmentäessä kuvan 3.5 mukaisesti ensisijaiset 

turvallisuusjärjestelmät sekä niitä varmentavat järjestelmät. Menetelmän 

pohjautuessa vikapuihin ottaa se myös huomioon yhteisviat, inhimilliset virheet ja 

järjestelmien riippuvuudet muista järjestelmistä, mukaan lukien tukijärjestelmät. 

Menetelmällä voidaan siis tunnistaa riippuvuudet ja nostaa esiin tapahtumat, 

joiden seurauksena voidaan suoraan menettää kaikki turvallisuustoimintoa 

toteuttavat järjestelmät. Lisäksi se sopii tarkastelemaan kaikkia 

riippuvuustekijöitä, jotka on mallinnettu vikapuissa, kuten alkutapahtumien 

yhteydessä syntyviä riippuvuuksia, joita voivat olla esimerkiksi tulipalot ja tulvat. 

Sitä voidaan soveltaa myös vikapuiden tarkastukseen tutkimalla tunnistettujen 

riippuvuustekijöiden toteutuminen mallissa.  

 

FinPSA-ohjelmassa tulee määrittää laskentatarkkuus merkitsevien 

katkosjoukkojen osalta. Katkosjoukkorajauksen seurauksena kaikista 

epätodennäköisimmät tapahtumayhdistelmät jäävät laskennan ulkopuolelle, 

jolloin kyseiset vikayhdistelmät eivät myöskään siirry menetelmän lopputuloksiin. 

Mikäli laskenta on kuitenkin suoritettu riittävällä tarkkuudella, voidaan 

menetelmällä tunnistaa kaikki merkittävimmät riskitekijät. Excel-pohjaisen 

työkalun syöttökentät on tehty yhteensopivaksi FinPSA-ohjelmasta saatavan datan 

kanssa. Työkalua voidaan soveltaa helposti myös muihin PRA-ohjelmiin, joista 

saadaan laskennan tuloksena kokonaisvikaantumistodennäköisyydet ja 

Birnbaumit, modifioimalla Input-välilehti ohjelmasta saatavan datan muotoon. 

 

Onnistumiskriteerien muuttuessa vikasietoisuuden lisäarvomitta voi saada 

yhteisvikojen kohdalla virheellisiä tuloksia, jotka tulee korjata käsin. Tästä voi 

seurata inhimillisiä virheitä, joiden seurauksena merkittäviä yhteisvikoja voi jäädä 

havaitsematta. Menetelmää tulisi kehittää niin, että yhteisvioista syntyvät 

virhemahdollisuudet saataisiin minimoitua. Menetelmä toimii lisäksi niin 
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sanottuna asiantuntijatyökaluna eli sen käyttäminen edellyttää pohjatietoa 

FinPSA-ohjelman käytöstä sekä tutkittavasta mallista, jotta tarkastelu voidaan 

toteuttaa ja tulkita oikealla tavalla.  

 

Saaduissa tuloksissa tulee kiinnittää huomiota useisiin arvoihin ja tehdä 

johtopäätökset usean tekijän pohjalta. Idealistisessa tilanteessa menetelmän 

lopputuloksena saataisiin yksi arvo, jonka pohjalta johtopäätökset voitaisiin tehdä. 

Tätä ei voida kuitenkaan käytännössä toteuttaa, sillä PMC:n ja VM:n välillä ei ole 

korrelaatiota, jolloin niitä tulee tarkastella erillisinä ja toisistaan riippumattomina 

tuloksina. 

 

Tulevaisuudessa menetelmää voidaan käyttää valmiiseen OL3-malliin sekä 

tulevien laitoshankkeiden malleihin. Näiden avulla voidaan saada pitävämpi kuva 

menetelmän soveltuvuudesta PRA-tarkastusten työkaluna sekä menetelmän 

kehitysmahdollisuuksista. 
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7 ESIMERKKEJÄ MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ 
 

Menetelmää on kehitetty ja testattu FinPSA-ohjelmaa käyttävän Teollisuuden 

Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden malleihin. Esimerkeissä 

menetelmää sovellettiin käytössä olevan OL1-yksikön malliin, sekä rakenteilla 

olevan OL3-yksikön alustavaan malliin. Työn selkeyden ja rajaamisen kannalta 

esimerkeissä olevista vikapuista on kuvattu vain ylimmät perustapahtumat, joiden 

alla olevat perustapahtumat on esitetty FinPSA-ohjelmassa linkitysmerkin (LNK) 

takana.    

 

7.1 Olkiluoto 1  
 

Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa käytetään Olkiluoto 1-mallia, jossa 

tarkasteltavana turvallisuustoimintona on reaktorin hätäjäähdytys, joka koostuu 

kahdesta erillisestä järjestelmästä - apusyöttövesijärjestelmä (327) ja 

reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmä (323). Korkeapaineinen 327-järjestelmä 

pystyy mäntäpumppujen ansiosta pumppaamaan reaktoriin riittävästi vettä 

reaktorin paineesta riippumatta edellyttäen, että reaktorin ylipainesuojaus toimii 

[32, s. 4]. Järjestelmä 323 toimii matalassa paineessa, joten se edellyttää reaktorin 

paineenalennusta 314-järjestelmällä (ulospuhallusjärjestelmä). Alkutapahtumana 

on pääsyöttöveden ja lauhduttimen menetys INT-TF. Tähän 

alkutapahtumaluokkaan kuuluvat kaikki sellaiset alkutapahtumat joiden 

seurauksena menetetään pääsyöttövesi ja lauhduttimen käyttömahdollisuus 

lämpönieluna sekä transientit, joissa pääsyöttövesi menetetään lauhduttimen 

menetyksen jälkeen [33, s. 35]. Kuvassa 7.1 on esitetty tarkasteltavan 

alkutapahtuman tapahtumapuu, jossa on punaisella merkitty tarkastelun kannalta 

oleelliset tekijät. Tapahtumapuun yläreunassa on alkutapahtumaan liittyvät 

turvallisuustoiminnot sekä oikeassa reunassa tapahtumayhdistelmien 

lopputuloksena saadut sydänvauriotaajuudet. 
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Kuva 7.1. Alkutapahtuman INT-TF tapahtumapuun tarkasteltava osa. [21] 

 

7.1.1 327- järjestelmän kuvaus 

 

Mikäli pääsyöttövesijärjestelmä (syöttövesijärjestelmä 312/turbiinilaitoksen 

syöttövesijärjestelmä 445) ei ole käytettävissä, pumpataan vettä reaktoriin 

korkeapaineisella apusyöttövesijärjestelmällä (327), jonka tehtävänä on taata 

veden saanti reaktoripinnan ylläpitämiseksi. Onnettomuustilanteessa järjestelmän 

tehtävä on yhdessä reaktorisydämen ruiskutusjärjestelmän 323 ja 

ulospuhallusjärjestelmän 314 kanssa estää reaktorinsydämen ylikuumeneminen. 

Järjestelmä 327 käsittää neljä erillistä toisistaan riippumatonta pumppauslinjaa, 

joista kaksi (327 C ja 327 D) liittyvät suojarakennuksen sisällä syöttövesilinjoihin 

ja kaksi muuta (327 A ja 327 B) liittyvät suojarakennuksen sisällä sydämen 

ruiskutusjärjestelmän linjoihin (323 A ja 323 B). Linjojen imupuolet on liitetty 

erillisillä putkilla täyssuolanpoistetun veden varastosäiliöihin 733 T1, T2, T3 ja 

T4. Järjestelmän kukin osajärjestelmä on riippuvainen vastaavan osajärjestelmän 

sähkönsyötöstä 662 (dieselvarmennettu 660V verkko,), 664 (paristovarmennettu 

380V verkko), 672 (110V tasasähköverkko) ja 679 (reaktorilaitoksen +/- 24V 

tasasähköverkko) sekä ulkoisen verkkoyhteyden menetyksen yhteydessä 
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jälleenkytkentäautomatiikasta (684). Järjestelmän 327 pumppujen siirtyessä 

kierrätyspumppaukseen, ovat ne riippuvaisia kierrätyspiirin jäähdytyksestä 

lämmönsiirtoketjulla 721–712 (sammutetun reaktorin välijäähdytysjärjestelmä-

sammutetun reaktorin merivesijärjestelmä). [32, s. 3-9]. Kuvassa 7.2 on esitetty 

järjestelmien 327 ja 323 sijoittelu osajärjestelmittäin sekä kuvassa 7.3. 

havainnollistettu kyseisten järjestelmien toimintaperiaatetta. 

 

 
Kuva 7.2. Osajärjestelmien sijoittelu. [27, s. 37] 
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Kuva 7.3. Olkiluoto 1 laitosyksikön hätäjäähdytysjärjestelmä. [27, s.36] 

 

7.1.2 323- järjestelmän kuvaus 

 

Sydämen ruiskutusjärjestelmä 323 on varalla oleva turvallisuusjärjestelmä, joka 

varmistaa tarvittaessa reaktorin vedenpinnan pysymisen reaktorisydämen 

yläpuolella kun reaktorin paine on laskenut alle 10 barin. Järjestelmä 323 käsittää 

neljä erillistä linjaa (323 A-D), jotka syöttävät vettä lauhdutusaltaasta reaktorin 

sydämen tulvittimien kautta. Järjestelmän 323 osajärjestelmät ovat 327:n tavoin 

riippuvaisia osajärjestelmän sähkönsyötöistä (662, 664, 672 ja 679) sekä ulkoisen 

verkkoyhteyden menetyksen yhteydessä jälleenkytkentäautomatiikasta (684). Jos 

sydämen jäähdytys on järjestelmän 323 varassa, suojarakennuksesta on pystyttävä 

poistamaan lämpöä järjestelmän 322 (suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä) tai 
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321 (sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmä) avulla. Järjestelmien 323 ja 322 

imuputket ja ensimmäinen imupuolen eristysventtiili ovat yhteisiä. Imuputket on 

varustettu sihdeillä, joiden tukkeumat voidaan puhdistaa järjestelmästä 354 

(pikasulkujärjestelmä) saatavalla painetypellä. [31] Edellisen luvun (7.1.1.) kuvat 

7.2 ja 7.3 havainnollistavat osajärjestelmien sijoittelua ja toimintaperiaatetta. 

 

7.1.3 314- järjestelmän kuvaus 

 

Järjestelmä 314 tehtävänä on huolehtia reaktorin ylipainesuojauksesta ja 

jälkilämmön poistosta kun päälämpönielu eli turbiinilauhdutin ei ole 

käytettävissä. Häiriötilanteissa, joissa reaktorisydän on vaarassa paljastua, 

järjestelmän tulee taata reaktorin paineen alentaminen sekä vakavissa 

onnettomuuksissa estää reaktorin paineen nousu. 

  

Järjestelmä liittyy reaktorin päähöyryputkiin (311) ja se sisältää kolme eri 

osajärjestelmää: 

- Puhallusjärjestelmä käsittää kahdeksan apuohjattua puhallusventtiiliä (V6-

V13), joita ohjaa joko höyryputkien paine (paineavausventtiilit V165—

172) tai sähköinen signaali (magneettiventtiilit V181-188). 

Automaattiseen paineenalennukseen käytetään kahdeksaa puhalluslinjaa, 

joista vähintään neljän pitää toimia, jotta 323 pystyy toimimaan, jolloin 

vikakriteeri on 5/8.  

- Varoventtiilijärjestelmä käsittää neljä apuohjattua varoventtiiliä (V2-V5), 

jotka avautuvat joko sähköisen ohjausventtiilin tai paineohjatun 

impulssiventtiilin avulla.  

- Paineensäätöjärjestelmä käsittää 2 pika-avausventtiiliä (V19, V20), jotka 

puhaltavat höyryä sarjassa olevien säätöventtiilien (V21, V22) kautta 

lauhdutusaltaaseen. Kumpikin puhallusputki haarautuu kolmeen haaraan 

välitason yläpuolella. Pika-avausventtiilejä ohjaavat samat sähköiset 

signaalit kuin allaspuhallusventtiilejä (magneettiventtiilit V53, V54). 

Säätöventtiilejä ohjaa reaktorin paineen asetusarvon ja oloarvon välinen 

ero. Kaikkiin puhallusputkiin syötetään typpikaasuvirtaus järjestelmästä 

754 (painetyppijärjestelmä). [30] 
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Sähkömagneettiset ohjausventtiilit ovat avautumisen suhteen riippuvaisia 

vastaavan osajärjestelmän sähkönsyötöstä 664 ja 679. Pneumaattiset 

ohjausventtiilit ja pakko-ohjausventtiilit ovat riippuvaisia vastaavan 

osajärjestelmän sähkönsyötöstä 672 ja 679 sekä painejärjestelmästä 754. [30] 

 

Järjestelmän 314 toimintaa on havainnollistettu kuvan 7.4 vikapuulla, jossa ylin 

tapahtuma ”T!X2-00-TB4” kuvaa kaikkien osajärjestelmien vikaantumista. 

”J!X2-001-TB4” tarkoittaa automaattisen (T!X2-002-TB4) ja manuaalisen (J!X2-

003-TB4) paineenalennuksen epäonnistumista. Nämä voivat olla seurausta 

esimerkiksi sähkön puutteesta tai venttiilien virheellisistä toiminnoista. Muita 

perustapahtumia ei ole syytä selittää tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti, vaan 

olennaisempaa on saada peruskäsitys järjestelmän laajoista riippuvuuksista 

muihin järjestelmiin. 

 

 
Kuva 7.4. Järjestelmän 314 vikapuun ylimmät perustapahtumat. [21] 
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7.1.4 Yhdistetty vikapuu 

 

Kuvassa 7.5 on esitetty yhdistetty vikapuu, jossa alkutapahtuma ja tarkasteltavat 

turvallisuusjärjestelmät on liitetty JA-portilla yhteen. Vikapuussa INT-TF kuvaa 

alkutapahtumaa, sekä 323/314 ja 327 yksittäisiä vikapuita. Kuvan 7.5 alimmat 

perustapahtumat voidaan määritellä seuraavasti: 

-  !V:ABCD_(1/4): Yksikään 323 (A-D) haara ei toimi   

- !X2-TB4: Järjestelmän 314 automaattinen ja manuaalinen paineenalennus 

ei onnistu   

- !U:ABCD_(1/4): Yksikään 327 (A-D) haara ei toimi.   

 

 
Kuva 7.5. OL1 esimerkin yhdistetty vikapuu. [21] 

 

7.1.5 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Järjestelmätason tarkastelussa vikasietoisuuden lisäarvomitta saa tuloksen 0,75, 

jonka perusteella saadaan yleiskuvaus varmennuksen hyödystä. Yleisellä tasolla 

arvon voidaan todeta olevan kohtalaisen hyvä mitan lähestyessä maksimiarvoa 

yksi, mutta lisäksi on syytä selvittää riippuvuuksien synty komponenttitason 

tarkastelulla. Taulukossa 7.1 on esitetty pieni otanta kokonaistulostaulukosta 

yhteisvikojen virhearvojen tarkastuksen jälkeen. OL1-mallissa ei esiintynyt 

yhteisvioissa virheellisiä vikasietoisuuden lisäarvomittoja onnistumiskriteerien 

pysyessä muuttumattomina. 
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Taulukko 7.1. Otanta OL1 laskennan tuloksista. 

PMC  Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY B323/314  B327  VM 

5.65E‐07  211L000P1YZ‐ABCD  4x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.00E+00 1.00E+00  1.00E+00  #DIV/0! 

4.91E‐07  642‐012..R‐10M 
KAASUTURBIININ KÄYNNISTÄ‐
MINEN EPÄONNISTUU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

5.03E‐12  211K111P7B 
P/I‐MUUNNIN X5   KORKEA 
SIGNAALI  7.86E‐07 2.32E‐04  #N/A  #N/A 

1.73E‐10  211K111P8A‐L3 
X5 RAJA‐ARVOLAITE KORKEA 
SIGNAALI  7.86E‐07 2.32E‐04  #N/A  #N/A 

8.02E‐12  211K111P8AZ‐AB  2x CCF X5 R.A.L. EI SIGN.  7.94E‐07 2.51E‐04  #N/A  #N/A 

2.14E‐11  211K111P8AZ‐ABC  3x CCF X5 R.A.L. EI SIGN.  6.97E‐06 1.22E‐02  #N/A  #N/A 

1.93E‐10  211K111P8AZ‐ABCD 4x CCF X5 R.A.L. EI SIGN.  6.97E‐06 1.22E‐02  #N/A  #N/A 

2.14E‐11  211K111P8AZ‐ABD  3x CCF X5 R.A.L. EI SIGN.  6.97E‐06 1.22E‐02  #N/A  #N/A 

1.39E‐10  211K11XP0SZ 
X5 VÄH 3 KANAVAN KALIB‐
ROINTIVIRHE  6.97E‐06 1.22E‐02  #N/A  #N/A 

7.88E‐08  612U...B1A‐<70%  JÄNNITE < 70 %  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.73E‐10  211K401L8B‐H2 
SS5 R.A.L. EI PALAUDU PINNAN 
LASKIESSA  7.86E‐07 0.00E+00  5.19E‐04  #NUM! 

7.86E‐08  642G201K0A  KAASUTURBIINI EI KÄYNNISTY  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

7.86E‐08  642G101K0A  KAASUTURBIINI EI KÄYNNISTY  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.44E‐12  211K401L8BZ‐ACD  3x CCF SS5 R.A.L. EI PALAUD  7.94E‐07 #N/A  5.20E‐04  #N/A 

 

Deterministisessä tarkastelussa numeroarvoista poikkeavien perustapahtumien 

tuloksien voidaan todeta toteuttavan vaaditut kriteerit. Näiden perustapahtumien 

osalta järjestelmät ovat täysin riippumattomia toisistaan, eivätkä voi tapahtuessaan 

vikauttaa kaikkia tarkasteltavia turvallisuusjärjestelmiä. Riippuvuutta aiheuttaville 

perustapahtumille on tehty todennäköisyysperusteinen tarkastelu, jonka tuloksista 

on esitetty pieni otanta taulukossa 7.2.  Liitteessä I on todennäköisyysperusteisen 

laskennan tärkeimmät tulokset, jotka on järjestetty ensimmäisen sarakkeen 

mukaan suuruusjärjestykseen, eli perustapahtuma, joka saa suurimman PMC-

arvon sijoittuu taulukossa ensimmäiseksi. Tulosten tulkinnassa tulee tarkastella 

lisäksi yhdistetyn vikapuun tärkeimpiä katkosjoukkoja, jotka on esitetty liitteessä 

II. 
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Taulukko 7.2. Otanta OL1 laskennan tuloksista. 

PMC Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY B323/314  B327  VM 

5.65E‐07 211L000P1YZ‐ABCD 
4x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.00E+00 1.00E+00  1.00E+00  #DIV/0! 

4.91E‐07 642‐012..R‐10M 
KAASUTURBIININ KÄYNNIS‐
TÄMINEN EPÄONNISTUU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.66E‐09 712P001D1AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START.  3.17E‐04 3.18E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

2.63E‐09 721P001D1AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START.  3.16E‐04 3.16E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

2.42E‐09 632B101B3B 
GENERAATTORIKATK.EI 
AVAUDU  1.50E‐06 2.33E‐04  5.20E‐04  6.67E‐01

2.36E‐09 652CX07S2XZ 
LUMISADE TUKKII  SUOTI‐
MET TVO1&2  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐A 
KONTAKTORI EI SULKEUDU 
(665T101‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐B 
KONTAKTORI EI SULKEUDU 
(665T201‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.72E‐09 672B191A1LZ‐ABCD  4x CCF 110 V AKUT  1.51E‐03 1.75E‐03  2.04E‐03  2.38E‐02

1.70E‐09 621‐622...Z‐SUUR 
KANTAVERKON SUUR‐
HÄIRIÖ PIKASULUSSA  1.57E‐06 2.34E‐04  5.52E‐04  6.67E‐01

2.43E‐10 664B405L0T‐F2 
664D405‐F2 K.KYTK VÄ. P‐
TILA AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.03E‐04  7.23E‐01

2.12E‐10 679B191A1LZ‐ABCD  4x CCF 24 V (+/‐) AKUT  1.55E‐04 3.87E‐04  9.78E‐04  1.32E‐01

1.61E‐10 712V101B2AZ‐ABCD  4x CCF TAKAISKU EI AV.  2.33E‐04 2.34E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

1.20E‐10 664B305L0T‐F2 
664C305‐F2 K.KYTK VÄ. P‐
TILA AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.02E‐04  7.23E‐01

1.12E‐10 679B491A1L 
AKUN KENNOVIAT   +/‐
HAARA  7.87E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

 

Taulukon 7.2 ensimmäinen perustapahtuma 211L000P1YZ-ABCD (reaktorin 

pinnanmittauksen nelinkertainen yhteisvika) saa vikasietoisuuden lisäarvomitaksi 

nolla eli varmennus voidaan todeta hyödyttömäksi. Lisäksi tapahtuman 

seurauksena menetetään suoraan kaikki tarkasteltavat turvallisuusjärjestelmät 

yhdistetyn vikapuun Birnbaumin ollessa yksi. Perustapahtuma aiheuttaa 

merkittävää riippuvuutta järjestelmien välille ja toteutuessaan vikauttaa kaikki 

tarkasteltavat turvallisuusjärjestelmät. Toisen perustapahtuman 642-012..R-10M 

(kaasuturbiinin käynnistyminen epäonnistuu) VM saavuttaa lähellä ykköstä 

olevan arvon ja yhdistetyn sekä yksittäisten vikapuiden Birnbaum-tärkeysmitat 

poikkeavat selkeästi arvosta yksi, jolloin tilanteen voidaan todeta olevan hyvä 

varmennuksen ja riippumattomuuden kannalta. Kolmannen perustapahtuman 

712P001D1AZ-ABCD (korkeapaineisen pumpun nelinkertainen yhteisvika) VM 

saa arvon nolla, koska tapahtuman seurauksena menetetään suoraan 327-

järjestelmä sen Birnbaumin ollessa yksi. Tällöin 327 ei tuo kyseisen 

perustapahtuman osalta vikasietoisuuteen lisäarvoa, mutta järjestelmien 323/314 

sisällä voidaan kuitenkin todeta olevan tapahtuman osalta varmennusta. Taulukon 
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muut tulokset vastaavat jotakin edellä esitetystä kolmesta perustapahtumasta ja 

ovat analysoitavissa vastaavalla tavalla. 

 

Näiden lisäksi mitta paljastaa riippuvuuden muun muassa samoista 

sähkönsyötöistä 662 (dieselvarmennettu 660V verkko), 664 (Paristovarmennettu 

380V verkko), 672 (110V tasasähköverkko) ja 679 (Reaktorilaitoksen +/- 24V 

tasasähköverkko) sekä ulkoisen verkkoyhteyden menetyksen yhteydessä 

jälleenkytkentäautomatiikasta (684). Näiden perustapahtumien osalta vähintään 

toisella turvallisuusjärjestelmällä on järjestelmän sisäistä varmennusta 

perustapahtuman varalle. 

 

Tarkastelussa saatuja tuloksia verrattiin OL1/OL2 turvallisuusarvioinnin 

selvitykseen, jossa on todettu, että menetelmät eivät ole riippumattomia toisistaan, 

sillä:  

- Molemmat tarvitsevat toimiakseen sähköä dieselvarmennetusta 

järjestelmästä 662. Aikaa esimerkiksi kaasuturbiinin käynnistämiseen 

hätäjäähdytyksen tarvetilanteessa on niukasti, varsinkin jos tilanteeseen 

liittyy primääripiirin vuoto. 

- Molempien toiminta on riippuvainen järjestelmistä 721 (sammutetun 

reaktorin välijäähdytysjärjestelmä) ja 712 (sammutetun reaktorin 

merivesijärjestelmä), järjestelmä 327 kierrätysvirtauksen jäähdytyksen 

osalta ja järjestelmä 323 taas hieman pidemmällä aikavälillä 

lauhdutusaltaan jäähdytyksen osalta. 

- Molempien toiminta edellyttää reaktorin vedenpinnan mittauksen 

toimintaa sekä apujännitteitä samoista paristovarmennetuista järjestelmistä 

664. 

Reaktorin hätäjäähdytyksen osalta erilaisuusperiaate toteutuu pääjärjestelmien 

osalta, mutta ne käyttävät yhteisiä tukitoimintoja. [17, s. 5] Tulosten tarkastelun 

perusteella reaktorin pinnanmittauksen yhteisvikaa voidaan pitää ainoana 

kriittisenä riippuvuutena, koska sen seurauksena menetetään suoraan kaikki 

turvallisuustoimintoa toteuttavat järjestelmät. 
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7.2 Olkiluoto 3 
 

Tässä esimerkissä menetelmää sovelletaan Arevan tekemään alustavaan OL3-

malliin, joten on huomioitava, että kyseiseen malliin ja tuloksiin tulee vielä 

muutoksia ennen OL3:n käyttöönottoa. Tarkasteltava turvallisuustoiminto on 

primääri-inventaarin ylläpito (core covering) ja alkutapahtumana pieni 

jäähdytteenmenetysonnettomuus (Small Break LOCA, SB-LOCA), jonka 

vuotoala on suuruudeltaan 2-20 cm2. Kuvassa 6.7 on esitetty alkutapahtuman 

tapahtumapuu. Ensisijaisena turvallisuusjärjestelmänä toimii 

keskipainehätäjäähdytysjärjestelmä (Medium Head Safety Injection pump, 

MHSI/JND) ja varmentavana järjestelmänä matalapaineinen hätävesijärjestelmä 

(Low Head Safety Injection pump, LHSI/JNG) sekä primääripiirin paineen 

alentaminen operaattorin ohjaamana sisäänsyöttö-uloslasku -toiminnolla (primary 

feed and bleed, PBF).  

 

 
Kuva 7.6. SB-LOCA:n tapahtumapuu. [21] 

 

MHSI vaatii toimiakseen reaktorin paineen alennusta riittävälle tasolle, jonka 

toteuttamiseksi vaaditaan vähintään yhden höyrystimen toimintaa. MHSI 

käynnistyy automaattisesti paineen aletessa riittävälle tasolle ja pystyy yksinään 

takaamaan reaktorin riittävän jäähdytyksen. Mikäli MHSI vikaantuu, voidaan 

vastaava toimenpide suorittaa LHSI:llä. Se edellyttää kuitenkin toimiakseen 
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huomattavan paljon matalamman paineen, jonka takaaminen vaatii vähintään 

kolmen höyrystimen toimintaa. Suluissa esitetyt JN-alkuiset lyhenteet ovat 

järjestelmien virallisia järjestelmätunnuksia, jotka tulevat ranskankielisistä 

järjestelmien nimistä. Englanninkielestä tulevat lyhenteet ovat niin ikään yleisessä 

käytössä OL3-projektissa. 

 

7.2.1 Järjestelmäkuvaus ja yhdistetty vikapuu 

 

Hätäjäähdytysjärjestelmä koostuu matala- ja keskipaineisesta 

hätäjäähdytysjärjestelmästä, typellä paineistetusta paineakuista ja 

suojarakennuksessa olevasta hätäjäähdytysvesialtaasta (In-containment Refueling 

Water Storage Tank, IRWST/JNK) kuvan 6.8 mukaisesti. Järjestelmässä on neljä 

erillistä osajärjestelmää, joita on havainnollistettu kuvassa eri väreillä. Jokainen 

osajärjestelmä pystyy itsenäisesti syöttämään vettä reaktoripiiriin matala- ja 

keskipainepumppujen avulla, sekä erotteluperiaatteen mukaisesti jokainen 

osajärjestelmä on sijoitettu omaan turvallisuusjärjestelmärakennukseensa. 

Osajärjestelmät syöttävät hätäjäähdytysvettä yhteen primääripiirin haaroista, 

kukin omaan haaraan. Järjestelmä takaa riittävän jäähdytyskapasiteetin 

jäähdytteenmenetystilanteissa. [28, s. 43]  

 

 
Kuva 7.8. Hätäjäähdytysjärjestelmän periaatekaavio. [5] 
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MHSI-järjestelmä sisältää seuraavat osat: 

-  MHSI-pumput (30JND10/20/30/40 AP001) jäähdytetään 

turvallisuusjärjestelmien dieselvarmennetulla välijäähdytysjärjestelmällä 

(Component cooling water system, CCWS/KA).  

- Järjestelmä imee jäähdyttämiseen tarvittavan veden 

hätäjäähdytysvesialtaasta (IRWST) eristysventtiilin (30JNK10/20/30/40 

AA001) kautta. 

- Kontainmentista ulos tulevan poistolinjan eristysventtiilit 

(30JND10/20/30/40 AA002) on sijoitettu suojarakennuksen sisälle. 

Kontainmentin sisällä poistolinja liittyy kylmän haaran LHSI-

jäähdytyslinjaan ensimmäisen (30JNG13/23/33/43 AA005) ja toisen 

(30JNG10/20/30/40 AA006) takaiskuventtiilin väliin. [2, s. 48] 

 

Varmentava LHSI-järjestelmä muodostuu seuraavasti: 

- Järjestelmän pumppujen (30JNG10/20/30/40 AP001) jäähdytyksen takaa 

CCWS/SCWS (Safety Cooling Water System). 

- LHSI:n lämmönvaihdin jäähdytetään CCWS:llä. 

- Kylmähaaran jäähdytyslinjan ja kuumahaaran imu/jäähdytyslinjan välillä 

on yhdyslinja. 

- Syöttöveden otto IRWST:tä moottoroidulla venttiilillä (30JNG10/20/30/40 

AA001) ja takaiskuventtiilillä (30JNG10/20/30/40 AA002). 

- IRWST:iin johtaa takaisin kaksi mini-puhalluslinjaa, jotka on 

painesuojattu varoventtiilillä (30JNG10/20/30/40 AA192). 

- Suojarakennuksen ulkopuolella on poistoventtiilit (ensisijainen 

30JNG10/20/30/40 AA060 ja varmentava venttiili 30JNG10/20/30/40 

AA061), joissa on virtauksen kuristus (30JNG10/20/30/40 BP061). [2, 

s.49] 

 

PBF:llä tarkoitetaan primääripiirin paineen alentamista operaattorin ohjaamana 

sisäänsyöttö-uloslasku -toiminnolla (feed and bleed), mikä tapahtuu erillisellä 

2x100 % paineenalennuslinjalla, jota käytetään primääripaineen alentamiseen 

vakavassa reaktorionnettomuudessa. Paineen alennus edellyttää vikapuun (kuva 

7.9) mukaisesti sisäänsyöttöä (PB&F PB-21) ja uloslaskutoimintoa (PB&F PB-
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13), höyrystimien ylipainesuojausta (PB&F PB-42) sekä pääkiertopumppujen 

suojalaukaisua (@_-MT_PB&F PB-T_1). 

 

 
Kuva 7.9. PBF:n vikapuu. [21] 

 

Yhdistetyssä vikapuussa (kuva 7.10) alkutapahtuma (-IE_PB S-_AB) ja yksittäiset 

vikapuut on yhdistetty JA-portilla. ”@_000-MHSI_1” kuvaa MHSI:n yksittäistä 

vikapuuta, jossa ”-MT_SSPCD_01-T” edustaa yhden höyrystimen toimintaa ja   

”-MT_T JND-01 1/3-T” MHSI-järjestelmää, jossa yksi osajärjestelmä oletetaan 

vikaantuneeksi. LHSI:n (@_000-LHSI_1) vikapuussa ”-MT_SSFCD-T” edustaa 

kolmen höyrystimen toimintaa sekä ”-MT_JNG-01 1/4-T” LHSI-järjestelmää. 

Lisäksi ”@_000-PBF_1” kuvaa tarkasteltavaa PBF-toimintoa. 

 

 
Kuva 7.10. OL3 esimerkin yhdistetty vikapuu. [21] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72

7.2.2 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Järjestelmätason tarkastelussa vikasietoisuuden lisäarvomitta saa tuloksen 0,50, 

joka viittaa keskinkertaiseen varmennuksen hyötyyn. Tämän seurauksena tulee 

kiinnittää erityistä huomioita komponenttitason tarkasteluun ja riippuvuuksien 

tunnistamiseen. Taulukossa 7.3 on esitetty pieni otanta tuloksista yhteisvikojen 

virhearvojen tarkastuksen jälkeen. OL3-mallissa onnistumiskriteerit muuttuvat 

tarkasteltavien turvallisuusjärjestelmien kohdalla, jonka seurauksena 

yhteisvikojen mitoissa esiintyi muutamia virhearvoja.  

 

Yhteisvikojen virhearvon syntymistä voidaan havainnollistaa tarkasteltavan 

esimerkki avulla. MHSI:n vikapuussa onnistumiskriteerinä on 1/3, eli yhden 

osajärjestelmän toiminta kolmesta riittää takaamaan turvallisuusjärjestelmältä 

vaaditut tehtävät, yhden osajärjestelmän ollessa vikaantunut. Tällöin neljän 

mittainen yhteisvika jää MHSI:n vikapuusta pois eikä kyseiselle 

perustapahtumalle näin ollen ole saatavissa tärkeysmittoja. LHSI:n 

onnistumiskriteerinä on puolestaan 1/4, jolloin nelinkertainen yhteisvika on 

relevantti kyseisessä tapahtumapuussa. Yhdistettäessä LHSI:n ja MHSI:n 

vikapuut nelinkertainen yhteisvika tulee relevantiksi myös MHSI:ssä, sen 

esiintyessä LHSI:n vikapuussa. Nelinkertaisen yhteisviat toteutuminen tarkoittaa 

luonnollisesti myös kolminkertaisen yhteisvian toteutumista. Vikapuu voi muuttua 

onnistumiskriteerien muuttuessa, jolloin yhdistetyssä vikapuussa neljän mittainen 

yhteisvika on relevantti myös MHSI:lle ja tapahtuessaan vikauttaa täysin 

riippuvien perustapahtumien kohdalla sekä järjestelmän MHSI että LHSI. 
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Taulukko 7.3. Otanta OL3 laskennan tuloksista. 

PMC  Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY BMHSI  BPBF  BLHSI  VM 

3.30E‐10 BLE_OFL 
Busbar: Failure (to transmit 
power)  2.60E‐05 #N/A  3.96E‐02  1.98E‐02 #N/A 

4.37E‐10
SAL01AA023_CFO_D
‐CD 

2x CCF CCF, Check damper, 
failure to open  2.60E‐05 #N/A  3.96E‐02  1.98E‐02 #N/A 

9.34E‐09 LAR31AA002_CFC 
Swing check valve: Failure to 
close  2.63E‐05 #N/A  #N/A  1.98E‐02 #N/A 

5.56E‐06
JNG13AA005_CFO_D
‐ABCD 

4x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation 
valve)  1.00E+00 #N/A  #N/A  1.00E+00 #DIV/0! 

2.71E‐06 OP GT SBO 
Operator fails to provide 
power from the GT (SBO)  2.71E‐05 9.34E‐04  3.96E‐02  1.98E‐02 4.95E‐01

1.78E‐06 KAA‐PE TR4 PM AB 

KAA/PE Tr 4 unavailable due 
to Preventive Maintenance  
14d/y  4.45E‐05 1.83E‐03  7.33E‐02  1.98E‐02 5.69E‐01

1.65E‐06 XJA20_DFR  EDG fails to run  2.62E‐05 9.31E‐04  3.96E‐02  1.98E‐02 4.99E‐01

2.33E‐10 CCF_P MSL_F‐ 

16 CCF ‐ Output always min 
of Pressure sensor & trans‐
mitter of t  5.50E‐03 1.23E‐01  #N/A  1.00E+00 #N/A 

1.52E‐06 OP MSRT HBS 
Operator fails  to control 
MSRT pressure with HBS  3.04E‐05 9.87E‐04  3.96E‐02  2.01E‐02 4.88E‐01

6.38E‐09 CCF_TXS_HBS 
TXS components: Failure of 
all HBS  6.47E‐04 #N/A  4.04E‐02  2.05E‐02 #N/A 

1.41E‐06 OP EFWS HBS 
Operator fails to 
start/control EFWS pumps  2.82E‐05 9.70E‐04  3.96E‐02  1.99E‐02 4.95E‐01

5.32E‐07 EFWS TR4 PM AB 

EFWS Tr 4 unavailable due 
to Preventive Maintenance  
7d/y (1wee  2.66E‐05 9.31E‐04  #N/A  2.01E‐02 #N/A 

0.00E+00 GHC60AA001_MEC 
Manual valve left in wrong 
closed position, Cat. 2  0.00E+00 0.00E+00  #N/A  0.00E+00 #NUM! 

1.28E‐06
LBA13AA101_VCF_D‐
ABCD  4x CCF CCF to control MSRV  5.50E‐03 1.23E‐01  #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

1.04E‐06 WATERTEMP HIGH 
High sea water temp 25C 
(Ref. EE screening analysis)  2.60E‐05 9.47E‐04  4.00E‐02  1.98E‐02 5.03E‐01

 

Deterministisessä tarkastelussa numeroarvoista poikkeavien perustapahtumien 

tulosten voidaan todeta toteuttavan vaaditut kriteerit. Riippuvuutta aiheuttaville 

perustapahtumille on tehty todennäköisyysperusteinen tarkastelu, jonka tuloksista 

on esitetty pieni otanta taulukossa 7.3.  Liitteessä III on 

todennäköisyysperusteisen laskennan tärkeimmät tulokset, sekä liitteessä IV 

tärkeimmät katkosjoukot. 
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Taulukko 7.4. Otanta OL3 laskennan tuloksista. 

PMC  Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY  BMHSI  BPBF  BLHSI  VM 

5.56E‐06 
JNG13AA005_
CFO_D‐ABCD 

4x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation 
valve)  1.00E+00 #N/A  #N/A  1.00E+00 #DIV/0! 

2.71E‐06  OP GT SBO 
Operator fails to provide 
power from the GT (SBO)  2.71E‐05 9.34E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.95E‐01

1.28E‐06 
LBA13AA101_
VCF_D‐ABCD 

4x CCF CCF to control 
MSRV  5.50E‐03 1.23E‐01 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

1.01E‐07 
JEF10CP801_F
VT_D‐ABC 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of 
value of Pressure sensor 
& transmitter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01

8.34E‐08 
JNA10CP826_F
VT_D‐ABC 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of 
value of Pressure sensor 
& transmitter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

3.65E‐08 
JNG10AP001_E
FR_D‐ABCD 

4x CCF CCF fail to run LHSI 
pumps  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

2.73E‐08 
PEB10AP001_E
FR_D‐ABCD 

4x CCF CCF to run ESWS 
pumps  2.12E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.43E‐02 #DIV/0! 

2.23E‐08 
QKA40AP107_
EFS 

Pump, electrical driven: 
Failure to start  2.66E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.97E‐01

1.06E‐08 
KAA10AP001_
EFR_D‐ABCD 

4x CCF CCF to run CCWS 
pumps  2.12E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.43E‐02 #DIV/0! 

3.62E‐09 
JNG10AA009_
CFO_D‐ABCD 

4x CCF CCF to open check 
valves (downstream LHSI 
RHR Hx)  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

 

Taulukossa esiintyvät takaiskuventtiilin nelinkertainen yhteisvika 

(JNG13AA005_CFO_D-ABCD) ja päähöyrylinjan venttiilien nelinkertainen 

yhteisvika (LBA131AA101_VCF_D-ABCD), edustavat yhteisvikoja, joiden 

virheelliset VM:t on korjattu. Yhteisvikatarkastelun seurauksena 

perustapahtumille on tehty ohjeiden mukaisesti muutoksia mittaan, 

onnistumiskriteerien muutoksesta aiheutuvien virheiden poistamiseksi. Taulukon 

7.4 ensimmäinen perustapahtuma JNG13AA005_CFO_D-ABCD saa 

vikasietoisuuden lisäarvomitaksi nolla eli varmennus voidaan todeta 

hyödyttömäksi. Lisäksi tapahtuman seurauksena menetetään suoraan kaikki 

tarkasteltavat turvallisuusjärjestelmät yhdistetyn vikapuun Birnbaumin ollessa 

yksi. Tämä riippuvuustekijä on tiedostettu jo aikaisemmissa tarkasteluissa ja 

Areva on osoittanut riittävät menettelytavat kyseisestä yhteisviasta selviämiseen. 

Tämän johdosta edellä esitetty perustapahtuman (JNG13AA005_CFO_D-ABCD) 

aiheuttama riippuvuus voidaan hyväksyä ja tehdä uusi järjestelmätason tarkastelu, 

jossa perustapahtuman todennäköisyydeksi asetetaan nolla. Tällöin VM saa 

järjestelmätason tarkastelussa arvon 0,54 eli järjestelmien välinen varmennuksen 

hyöty kasvaa. 
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Perustapahtuman PEB10AP001_EFR_D-ABCD (merivesijärjestelmän pumpun 

nelinkertainen yhteisvika) VM saa arvon nolla, koska tapahtuman seurauksena 

menetetään suoraan MHSI ja PBF, näiden Birnbaumien ollessa yksi. Tällöin 

MHSI ja PBF eivät tuo kyseisen perustapahtuman osalta vikasietoisuuteen 

lisäarvoa, mutta LHSI:n sisällä voidaan kuitenkin todeta olevan tapahtuman osalta 

järjestelmän sisäistä varmennusta. Muiden taulukon perustapahtumien osalta 

todetaan olevan riippuvuutta, mutta kyseisten perustapahtumien seurauksena ei 

menetetä suoraan kaikkia tarkasteltavia turvallisuusjärjestelmiä. 

 

OL3-dokumentaatiossa tunnistetaan järjestelmien väliset riippuvuudet muun 

muassa KAA:sta (turvallisuusjärjestelmien dieselvarmennettu 

välijäähdytysjärjestelmä) ja PEB:stä (dieselvarmennetun merivesijärjestelmän 

putkisto). Näiden osalta todetaan, ettei jäähdytyksen menetys voi kuitenkaan 

suoraan johtaa kaikkien turvallisuusjärjestelmien menetykseen. [3, s. 57] 

Menetelmän tulosten perusteella voidaan päätyä samaan lopputulokseen. 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Ydinvoimaloiden korkeiden turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi järjestelmien ja 

komponenttien tulee täyttää niille asetetut deterministiset ja 

todennäköisyysperusteiset vaatimukset. Vaatimusten toteutumista tulee arvioida 

todennäköisyysperusteisen riskianalyysin avulla, jonka tärkeimpiin rakenneosiin 

on perehdytty tässä työssä. Työssä on perehdytty myös PRA:sta saataviin 

tärkeysmittoihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin. Uusien YVL-ohjeiden 

mukaisesti järjestelmien ja laitteiden riippumattomuus tulee osoittaa kattavien 

vikasietoisuusanalyysien avulla. Turvallisuustoimintoa toteuttavien järjestelmien 

välistä riippumattomuutta ja erilaisuuden toteutumista ei voida kuitenkaan suoraan 

arvioida todennäköisyysperusteiseen riskianalyysiin käytetyn FinPSA-ohjelman 

lopputuloksista. Tilanteen parantamiseksi tässä työssä on kehitettyä menetelmä, 

jota voidaan hyödyntää vikasietoisuusanalyysissä sen tunnistaessa järjestelmien 

väliset riippuvuustekijät. Menetelmässä tarkastellaan yhtä turvallisuustoimintoa ja 

tätä toteuttavien järjestelmien välistä riippumattomuutta valitun alkutapahtuman 

osalta. Menetelmä pohjautuu turvallisuusjärjestelmien vikapuihin ja sen tuloksena 

saadaan tärkeysmittojen lisäksi vikasietoisuuden lisäarvomitta, jonka on 

menetelmän tavoin kehittänyt tämän diplomityön tekijä. Saatujen tulosten avulla 

voidaan tarkastella järjestelmien keskinäistä riippumattomuutta yleisellä tasolla 

sekä tunnistaa komponenttitasolla perustapahtumien aiheuttamat riippuvuudet. 

Menetelmän käytössä tulee huomioida, että se on asiantuntijatyökalu, jonka käyttö 

edellyttää perehtymistä FinPSA-ohjelmaan sekä tarkasteltavaan laitosmalliin. 

 

Menetelmän tuloksissa tulee kiinnittää huomiota Birnbaumeihin, PMC:n ja 

vikasietoisuuden lisäarvomittaan, joiden avulla voidaan tehdä menetelmän 

tulkinnan mukaiset johtopäätökset. Menetelmää voidaan pitää hyvin 

monikäyttöisenä sen soveltuessa tarkastelemaan kaikkia alkutapahtumasta 

aiheutuvia riippuvuuksia. Lisäksi sitä voidaan soveltaa vikapuiden tarkastuksissa 

tutkimalla tunnistettujen riippuvuustekijöiden esiintymistä mallissa.  

 

Menetelmää testattiin ja kehitettiin OL1 sekä alustavan OL3-mallin avulla valitun 

turvallisuustoiminnon ja alkutapahtuman osalta. Näissä esimerkeissä ei noussut 
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esille mitään ennalta tiedostamattomia riippuvuustekijöitä. Esimerkkien avulla 

voitiin kuitenkin osoittaa menetelmän soveltuminen vikasietoisuuden tarkasteluun 

sen nostaessa esiin riippumattomuutta ja riippuvuutta aiheuttavat tekijät. Lisäksi 

sen avulla voidaan tarkastella vikasietoisuusanalyysin muita vaatimuksia, 

menetelmän pohjautuessa järjestelmien vikapuihin. Tulevaisuudessa menetelmää 

voidaan käyttää valmiiseen OL3-malliin sekä tulevien laitoshankkeiden malleihin. 

Näiden avulla voidaan saada pitävämpi kuva menetelmän soveltuvuudesta PRA-

tarkastusten työkaluna sekä menetelmän kehitysmahdollisuuksista. 
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1/3 

Olkiluoto 1 esimerkin tärkeimmät tulokset 
 

PMC Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY B323/314  B327  VM 

5.65E‐07 211L000P1YZ‐ABCD 
4x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.00E+00 1.00E+00  1.00E+00  #DIV/0! 

4.91E‐07 642‐012..R‐10M 
KAASUTURBIININ KÄYNNIS‐
TÄMINEN EPÄONNISTUU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

7.86E‐09 642GX01KOAZ‐AB 
2x CCF KAASUTURBIINI EI 
KÄYNNISTY  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

7.86E‐09 721‐003..R 
KÄSIKÄYNNISTYS   EPÄON‐
NISTUU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

6.66E‐09 712C00XS3XZ 
KAAPPARIEN AUTOM 
HUUHTELU RIKKI  9.72E‐07 2.32E‐04  1.30E‐03  8.24E‐01

5.69E‐09 112S001T4X 
SIMPUKAT IRTOAA  BD‐
TULOKANAVASTA  8.02E‐07 2.32E‐04  5.81E‐04  7.61E‐01

5.69E‐09 112S003T4X 
SIMPUKAT IRTOAA  AC‐
TULOKANAVASTA  8.02E‐07 2.32E‐04  5.81E‐04  7.61E‐01

5.49E‐09 683KPLCH0A‐D 
PLC‐VIKA HARDWARE EI‐
MONITOROITU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

5.49E‐09 683KPLCH0A‐B 
PLC‐VIKA HARDWARE EI‐
MONITOROITU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

5.49E‐09 683KPLCH0A‐C 
PLC‐VIKA HARDWARE EI‐
MONITOROITU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.43E‐09 211L000P1YZ‐ACD 
3x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.84E‐02 3.80E‐02  2.90E‐01  5.86E‐01

4.43E‐09 211L000P1YZ‐BCD 
3x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.84E‐02 3.80E‐02  2.90E‐01  5.86E‐01

4.34E‐09 211L000P1YZ‐ABC 
3x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.80E‐02 3.82E‐02  2.87E‐01  6.03E‐01

4.29E‐09 211L000P1YZ‐ABD 
3x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  1.78E‐02 3.80E‐02  2.87E‐01  6.08E‐01

2.66E‐09 712P001D1AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START.  3.17E‐04 3.18E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

2.63E‐09 721P001D1AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START.  3.16E‐04 3.16E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

2.42E‐09 632B101B3B 
GENERAATTORIKATK.EI 
AVAUDU  1.50E‐06 2.33E‐04  5.20E‐04  6.67E‐01

2.36E‐09 652CX07S2XZ 
LUMISADE TUKKII  SUOTI‐
MET TVO1&2  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐A 
KONTAKTORI EI SULKEUDU 
(665T101‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐B 
KONTAKTORI EI SULKEUDU 
(665T201‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐C 
KONTAKTORI EI SULKEUDU 
(665T301‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.20E‐09 665BTS0B1A‐D 
KONTAKTORI EI SUL‐
KEUDEU (665T401‐S)  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.72E‐09 672B191A1LZ‐ABCD  4x CCF 110 V AKUT  1.51E‐03 1.75E‐03  2.04E‐03  2.38E‐02

1.70E‐09 621‐622...Z‐SUUR 
KANTAVERKON SUUR‐
HÄIRIÖ PIKASULUSSA  1.57E‐06 2.34E‐04  5.52E‐04  6.67E‐01

1.69E‐09 112S003T4XZ‐AB  2x CCF AC/BD SIMPUKAT  2.38E‐06 2.32E‐04  7.36E‐03  9.32E‐01

1.41E‐09 684C000X0A‐A 
JÄLLEENKYTK. PORT YHTEI‐
SET VIAT  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.41E‐09 684C000X0A‐B 
JÄLLEENKYTK. PORT YHTEI‐
SET VIAT  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.41E‐09 684C000X0A‐D 
JÄLLEENKYTK. PORT YHTEI‐
SET VIAT  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.41E‐09 684C000X0A‐C 
JÄLLEENKYTK. PORT YHTEI‐
SET VIAT  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 612BSS3B2A 
612T191‐S3 KATK. EI SUL‐
KEUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 613BTS4B2B 
613T201‐S4 KATK. EI 
AVAUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 612BSS1B2A 
612T191‐S1 KATK. EI SUL‐
KEUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01
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1.27E‐09 613BTS2B2B 
613T201‐S2 KATK. EI 
AVAUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 613BTS3B2B 
613T101‐S3 KATK. EI 
AVAUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 612BSS2B2A 
612T291‐S2 KATK. EI SUL‐
KEUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 612BSS4B2A 
612T291‐S4 KATK. EI SUL‐
KEUDU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.27E‐09 613BTS1B2B 
613T101‐S1 KATK. EI AVA‐
DU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

7.94E‐10 683CVAIV0AZ‐ABCD  4x CCF 642 VAIHTOAUTOM.  7.94E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.51E‐01

6.75E‐10 712P002D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.46E‐04  7.21E‐01

6.75E‐10 712P004D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.46E‐04  7.21E‐01

6.75E‐10 712P001D1A  PUMPPU EI KÄYN‐  NISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.45E‐04  7.21E‐01

6.75E‐10 712P003D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.45E‐04  7.21E‐01

6.70E‐10 721P001D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.45E‐04  7.21E‐01

6.70E‐10 721P002D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.46E‐04  7.21E‐01

6.70E‐10 721P003D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.45E‐04  7.21E‐01

6.70E‐10 721P004D1A  PUMPPU EI        KÄYNNISTY  1.03E‐06 2.32E‐04  5.46E‐04  7.21E‐01

6.56E‐10 211K411L8AZ‐ABCD  4x CCF I2 R.A.L. EI SIGN.  2.37E‐05 1.22E‐02  5.33E‐04  7.06E‐01

6.11E‐10 213V135B2A  TAKAISKU EI      AVAUDU  1.11E‐06 2.90E‐04  6.93E‐04  7.65E‐01

6.11E‐10 213V225B2A  TAKAISKU EI      AVAUDU  1.11E‐06 2.90E‐04  6.92E‐04  7.65E‐01

5.76E‐10 211K401L8BZ‐ABCD 
4x CCF SS5 R.A.L. EI PA‐
LAUD  2.08E‐05 2.52E‐04  5.39E‐04  3.31E‐01

5.74E‐10 211K40XL0SZ‐ALAS 
SS4 >2 JA SS5 >1 KAN KA‐
LIBR.VIRHE  2.87E‐05 7.30E‐04  5.47E‐04  4.08E‐01

5.62E‐10 672B191A1L  AKUN KENNOVIAT  7.91E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.51E‐01

5.62E‐10 672B291A1L  AKUN KENNOVIAT  7.91E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.51E‐01

5.62E‐10 672B391A1L  AKUN KENNOVIAT  7.91E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.51E‐01

5.62E‐10 672B491A1L  AKUN KENNOVIAT  7.91E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.51E‐01

4.92E‐10 653G101D1AZ‐AC  2x CCF OMAT DIESELIT  7.94E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.92E‐10 653G101D1AZ‐BD  2x CCF OMAT DIESELIT  7.94E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.92E‐10 653G101D1AZ‐AB  2x CCF OMAT DIESELIT  7.93E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.92E‐10 653G101D1AZ‐CD  2x CCF OMAT DIESELIT  7.93E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.91E‐10 653G101D1AZ‐BC  2x CCF OMAT DIESELIT  7.92E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.91E‐10 653G101D1AZ‐AD  2x CCF OMAT DIESELIT  7.92E‐07 2.32E‐04  5.21E‐04  7.51E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐BD  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐CD  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐AC  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐BC  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐AD  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.89E‐10 653G121D1AZ‐AB  2x CCF OL2 DIESELIT  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.64E‐10 662R914A1S 
662K914 U<65%    
VIRH.ASETTELU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.64E‐10 662R915A1S 
662K915 U<65%    
VIRH.ASETTELU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.64E‐10 662R916A1S 
662K916 U<65%    
VIRH.ASETTELU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

4.64E‐10 662R913A1S 
662K913 U<65%    
VIRH.ASETTELU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01
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3.14E‐10 652E401..H 
LÄMMÖNVAIHTIMIEN E401 
JA E402 PESU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

3.14E‐10 652E201..H 
LÄMMÖNVAIHTIMIEN E201 
JA E202 PESU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

3.14E‐10 652E301..H 
LÄMMÖNVAIHTIMIEN E301 
JA E302 PESU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

3.14E‐10 652E101..H 
LÄMMÖNVAIHTIMIEN E101 
JA E102 PESU  7.86E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

2.70E‐10 516.I2.R.BZ‐ABCD  4x CCF I2 RELE EI PAASTA  2.37E‐05 1.22E‐02  5.33E‐04  7.06E‐01

2.43E‐10 664B405L0T‐F 
KUORMAKYTKIN     D405‐F 
AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.03E‐04  7.23E‐01

2.43E‐10 664B405L0T‐F2 
664D405‐F2 K.KYTK VÄ. P‐
TILA AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.03E‐04  7.23E‐01

2.12E‐10 679B191A1LZ‐ABCD  4x CCF 24 V (+/‐) AKUT  1.55E‐04 3.87E‐04  9.78E‐04  1.32E‐01

1.61E‐10 712V101B2AZ‐ABCD  4x CCF TAKAISKU EI AV.  2.33E‐04 2.34E‐04  1.00E+00  #DIV/0! 

1.28E‐10 323‐001..E‐HB 
H‐ERISTYS KOKEEN 323‐01 
LOPUSSA  1.11E‐06 2.90E‐04  6.96E‐04  7.66E‐01

1.28E‐10 323‐001..E‐HA 
H‐ERISTYS KOKEEN 323‐01 
LOPUSSA  1.11E‐06 2.90E‐04  6.95E‐04  7.65E‐01

1.20E‐10 664B305L0T‐F 
KUORMAKYTKIN     D405‐F 
AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.02E‐04  7.23E‐01

1.20E‐10 664B305L0T‐F2 
664C305‐F2 K.KYTK VÄ. P‐
TILA AUKI  1.52E‐06 2.90E‐04  7.02E‐04  7.23E‐01

1.12E‐10 679B491A1L 
AKUN KENNOVIAT   +/‐
HAARA  7.87E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

1.11E‐10 621SPK1B1K 
621PK1    400 KV KISKOVIKA 
(1) 2‐3H  1.50E‐06 2.33E‐04  5.20E‐04  6.67E‐01

1.10E‐10 653G101D1AZ‐ABCD 4x CCF OMAT DIESELIT  2.32E‐06 2.34E‐04  7.36E‐04  6.40E‐01

1.09E‐10 211L000P1YZ‐CD 
2x CCF 
IMP.PUTK.KORK.PINTA  3.68E‐05 9.95E‐04  3.10E‐03  5.71E‐01

9.93E‐11 622SPK1A1K  622PK1 KISKOVIKA 110KV  7.88E‐07 2.32E‐04  5.19E‐04  7.52E‐01

9.62E‐11 213V225B2AZ‐AB  2x CCF TAKAISKU EI AV.  6.87E‐06 9.47E‐04  2.28E‐03  8.10E‐01

9.03E‐11 516.I23R.BZ‐ABCD 
4x CCF I‐>323 RELE EI 
PAAST  2.37E‐05 1.22E‐02  5.33E‐04  7.06E‐01
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Olkiluoto 1 esimerkin tärkeimmät katkosjoukot 
 
OL1‐416: 0000‐yhdistetty, cut set importances  111028 13:14   <eah> 

  Num  Freq.  %  Cumul  Prob  Name  Comment 

1  5.7E‐07  71.84  71.84 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        5.65E‐07 211L000P1YZ‐ABCD  4x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA 

2  6E‐08  7.63  79.47 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.00E‐05 211K41XL0SZ  I2/X1 VÄH 3 KAN  KALIBROINTIVIRHE 

        1.20E‐02 323‐005..R  KÄSIOHJA.VALV.EI ONN. (35M...XH) 

        2.50E‐01 327‐H4‐..R‐15M 
327‐445 KÄSIKÄYN. PÄÄTÖS EI ONNIS‐
TU 

3  5E‐08  6.39  85.86 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        3.42E‐04 327P001M1AZ‐ABCD 4x CCF MA.PPU EI START. 

4  1.6E‐08  2.04  87.9 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        4.70E‐05 323R00XA0SZ 
323PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

        3.42E‐04 327P001M1AZ‐ABCD 4x CCF MA.PPU EI START. 

5  6.6E‐09  0.84  88.74 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.93E‐05 323V104M3AZ‐ABCD 4x CCF MOV EI AVAUDU 

        3.42E‐04 327P001M1AZ‐ABCD 4x CCF MA.PPU EI START. 

6  5.6E‐09  0.71  89.45 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        3.81E‐05 327V107M1BZ‐ABCD 4x CCF MOV EI SULKEUDU 

7  5.6E‐09  0.71  90.17 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        3.81E‐05 327V107M1AZ‐ABCD 4x CCF MOV EI AVAUDU 

8  4.7E‐09  0.6  90.76 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        3.20E‐05 327R00XA0SZ 
327PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

9  3.5E‐09  0.44  91.21 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        8.79E‐06 213V225B2AZ‐ABCD  4x CCF TAKAISKU EI AV. 

        1.99E‐02 327P003M1A  MÄNTÄPUMPPU      EI KÄYNNISTY 

        1.99E‐02 327P004M1A  MÄNTÄPUMPPU      EI KÄYNNISTY 

10  3E‐09  0.38  91.59 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        8.79E‐06 213V225B2AZ‐ABCD  4x CCF TAKAISKU EI AV. 

        3.42E‐04 327P001M1AZ‐ABCD 4x CCF MA.PPU EI START. 

11  2.8E‐09  0.36  91.95 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        1.93E‐05 327V102M1AZ‐ABCD 4x CCF MOV EI AVAUDU 

12  2.3E‐09  0.29  92.24 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.00E‐05 211K41XL0SZ  I2/X1 VÄH 3 KAN  KALIBROINTIVIRHE 

        4.64E‐04 314V179V2AZ‐9/12  314V179‐V188,V194‐5 EI AV. (9/12) 

        2.50E‐01 327‐H4‐..R‐15M 
327‐445 KÄSIKÄYN. PÄÄTÖS EI ONNIS‐
TU 
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13  1.9E‐09  0.25  92.49 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.41E‐07 211L000P1YZ‐ABD  3x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA 

        8.00E‐03 323P003..H  DIP EH‐PAKETTI 

14  1.9E‐09  0.25  92.73 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.41E‐07 211L000P1YZ‐ACD  3x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA 

        8.00E‐03 323P002..H  DIP EH‐PAKETTI 

15  1.9E‐09  0.25  92.98 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.41E‐07 211L000P1YZ‐BCD  3x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA 

        8.00E‐03 323P001..H  DIP EH‐PAKETTI 

16  1.9E‐09  0.25  93.22 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        2.41E‐07 211L000P1YZ‐ABC  3x CCF IMP.PUTK.KORK.PINTA 

        8.00E‐03 323P004..H  DIP EH‐PAKETTI 

17  1.8E‐09  0.23  93.45 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        4.70E‐05 323R00XA0SZ 
323PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

        3.81E‐05 327V107M1BZ‐ABCD 4x CCF MOV EI SULKEUDU 

18  1.8E‐09  0.23  93.68 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        4.70E‐05 323R00XA0SZ 
323PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

        3.81E‐05 327V107M1AZ‐ABCD 4x CCF MOV EI AVAUDU 

19  1.5E‐09  0.19  93.87 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        4.70E‐05 323R00XA0SZ 
323PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

        3.20E‐05 327R00XA0SZ 
327PX:N MOOTTORI‐SUOJAN ASETTE‐
LUVIRH. 

20  1.2E‐09  0.16  94.03 1.00E+00 INT‐TF  SYÖTTÖVEDEN MENETYS 

        1.47E‐04 323P001C2AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 

        8.38E‐06 712P001D1AZ‐ABCD  4x CCF KP.PPU EI START. 
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Olkiluoto 3 esimerkin tärkeimmät tulokset 
 
 
PMC  Nimi  Kommentti  BYHDISTETTY  BMHSI  BPBF  BLHSI  VM 
5.56E‐

06 
JNG13AA005_
CFO_D‐ABCD 

4x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation valve) 1.00E+00 #N/A  #N/A  1.00E+00 #DIV/0! 

2.71E‐
06  OP GT SBO 

Operator fails to provide 
power from the GT (SBO)  2.71E‐05 9.34E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.95E‐01

1.78E‐
06 

KAA‐PE TR4 
PM AB 

KAA/PE Tr 4 unavailable due 
to Preventive Maintenance  
14d/y  4.45E‐05 1.83E‐03 7.33E‐02  1.98E‐02 5.69E‐01

1.65E‐
06  XJA20_DFR  EDG fails to run  2.62E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.99E‐01

1.31E‐
06  OP SAC03to04 

Operator fails to align SAC03 
to div 4 (local action)  2.62E‐05 9.30E‐04 4.04E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

1.28E‐
06 

LBA13AA101_
VCF_D‐ABCD  4x CCF CCF to control MSRV  5.50E‐03 1.23E‐01 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

1.04E‐
06 

WATERTEMP 
HIGH 

High sea water temp 25C (Ref. 
EE screening analysis)  2.60E‐05 9.47E‐04 4.00E‐02  1.98E‐02 5.03E‐01

7.15E‐
07  GTBMX12_DFR  DG BMX12 fails to run  2.58E‐05 9.30E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

7.13E‐
07 

LBA43AA101_
VCF  MSRV: Failure to control flow  3.06E‐05 9.73E‐04 3.96E‐02  2.40E‐02 4.97E‐01

5.64E‐
07  SAC 1 PM AB 

Probability of maintenance for 
SAC train 1 (1W/a)  2.82E‐05 9.31E‐04 4.20E‐02  1.98E‐02 4.93E‐01

5.60E‐
07  SAC 3 PM AB 

Probability of maintenance for 
SAC train 3 (1W/a)  2.80E‐05 9.35E‐04 4.20E‐02  1.98E‐02 4.95E‐01

5.56E‐
07  SAC 2 PM AB 

Probability of maintenance for 
SAC train 2 (1W/a)  2.78E‐05 9.33E‐04 4.20E‐02  1.98E‐02 4.95E‐01

5.19E‐
07  GT2_XB_TFR  Gas Turbine 2 Failure to run  2.58E‐05 9.30E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

5.16E‐
07 

EDG TR2 PM 
AB 

EDG Tr 2 unavailable due to 
Preventive Maintenance 7d/a 
(1 week  2.58E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

2.91E‐
07  OP PCD HBS 

Operator fails to start PCD 
with HBS  2.91E‐05 9.87E‐04 3.96E‐02  2.01E‐02 4.94E‐01

2.74E‐
07 

JNG13AA005_
CFO_D‐BCD 

3x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation valve) 4.93E‐02 1.00E+00 1.00E+00  4.98E‐02 #DIV/0! 

2.66E‐
07 

QKA40AH112_
FS  Chiller unit: Failure to start  2.66E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.97E‐01

2.60E‐
07 

QKA10AH112_
FS  Chiller unit: Failure to start  2.65E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.98E‐01

2.27E‐
07 

LBA13AA101_
VCF_D‐ABD  3x CCF CCF to control MSRV  9.75E‐04 4.52E‐03 3.96E‐02  1.00E+00 4.75E‐01

2.27E‐
07 

LBA13AA101_
VCF_D‐ACD  3x CCF CCF to control MSRV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

2.27E‐
07 

LBA13AA101_
VCF_D‐BCD  3x CCF CCF to control MSRV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

2.27E‐
07 

LBA13AA101_
VCF_D‐ABC  3x CCF CCF to control MSRV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

2.17E‐
07  JR‐ALUB1/1 

Failure of Protection System 
ALUB1 of division 1  3.02E‐05 1.02E‐03 3.96E‐02  2.09E‐02 4.96E‐01

2.17E‐
07  JR‐ALUB1/4 

Failure of Protection System 
ALUB1 of division 4  3.02E‐05 1.02E‐03 3.96E‐02  2.09E‐02 4.96E‐01

2.17E‐
07  JR‐ALUB1/2 

Failure of Protection System 
ALUB1 of division 2  3.02E‐05 1.02E‐03 3.96E‐02  2.09E‐02 4.96E‐01

2.17E‐
07  JR‐ALUB1/3 

Failure of Protection System 
ALUB1 of division 3  3.01E‐05 1.02E‐03 3.96E‐02  2.09E‐02 4.96E‐01

2.01E‐
07 

LBA13AA001_
PFO_D‐ABCD  4x CCF CCF to open MSRIV  5.50E‐03 1.23E‐01 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

1.01E‐
07 

JEF10CP801_F
VT_D‐ABC 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01

1.01E‐
07 

JEF10CP801_F
VT_D‐ABCD 

4x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01
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1.01E‐
07 

JEF10CP801_F
VT_D‐ABD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01

1.01E‐
07 

JEF10CP801_F
VT_D‐ACD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01

1.01E‐
07 

JEF10CP801_F
VT_D‐BCD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   8.67E‐04 2.69E‐03 4.99E‐02  2.06E‐02 1.65E‐01

9.24E‐
08 

JNG10AA004_
CFO_D‐ABCD 

4x CCF CCF to open motor 
CHECK valves (LHSI Min Flow 
Line)  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

9.05E‐
08 

JNG10AP001_E
FS_D‐ABCD 

4x CCF CCF fail to start LHSI 
pumps  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

8.34E‐
08 

JNA10CP826_F
VT_D‐ABC 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

8.34E‐
08 

JNA10CP826_F
VT_D‐ABCD 

4x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

8.34E‐
08 

JNA10CP826_F
VT_D‐ABD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

8.34E‐
08 

JNA10CP826_F
VT_D‐ACD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

8.34E‐
08 

JNA10CP826_F
VT_D‐BCD 

3x CCF 4 CCF ‐ Freeze of value 
of Pressure sensor & transmit‐
ter   7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

8.31E‐
08 

KAA20AP001_
EFS 

Pump, Motor‐driven: Failure 
to start  2.62E‐05 9.47E‐04 4.02E‐02  1.98E‐02 5.03E‐01

8.24E‐
08 

KAA30AP001_
EFS 

Pump, Motor‐driven: Failure 
to start  2.60E‐05 9.43E‐04 4.02E‐02  1.98E‐02 5.03E‐01

8.21E‐
08 

KAA10AP001_
EFS 

Pump, Motor‐driven: Failure 
to start  2.59E‐05 9.30E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

4.04E‐
08 

CCF_P 
MSL_FVT 

16 CCF ‐ Freeze of value of 
Pressure sensor & transmitter 
of the  5.50E‐03 1.23E‐01 3.96E‐02  1.00E+00 9.42E‐01

4.00E‐
08  SAC70 F 

Failure of Switchgear Buildg. 
Ventilation  4.00E‐05 1.75E‐03 3.96E‐02  2.18E‐02 5.36E‐01

3.85E‐
08 

GT__XB_TFS_B
‐AB 

2x CCF CCF to start the Gas 
turbines  2.94E‐05 9.45E‐04 3.99E‐02  1.98E‐02 4.86E‐01

3.68E‐
08 

KAA10AP001_
EFS_D‐ABCD 

4x CCF CCF to start CCWS 
pumps  1.16E‐03 7.87E‐03 1.13E‐01  2.08E‐02 3.16E‐01

3.65E‐
08 

JNG10AP001_E
FR_D‐ABCD 

4x CCF CCF fail to run LHSI 
pumps  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

3.61E‐
08 

XJA10_____DF
R_D‐BC 

2x CCF CCF to run emergency 
diesel generators  2.89E‐05 9.35E‐04 3.97E‐02  1.98E‐02 4.86E‐01

3.57E‐
08 

LBA13AA001_
PFO_D‐ABD  3x CCF CCF to open MSRIV  9.75E‐04 4.52E‐03 3.96E‐02  1.00E+00 4.75E‐01

3.56E‐
08 

LBA13AA001_
PFO_D‐ACD  3x CCF CCF to open MSRIV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

3.56E‐
08 

LBA13AA001_
PFO_D‐BCD  3x CCF CCF to open MSRIV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

3.56E‐
08 

LBA13AA001_
PFO_D‐ABC  3x CCF CCF to open MSRIV  9.73E‐04 4.52E‐03 #N/A  1.00E+00 4.75E‐01

3.55E‐
08 

XJA10_____DF
R_D‐BCD 

3x CCF CCF to run emergency 
diesel generators  5.63E‐05 1.07E‐03 3.98E‐02  1.98E‐02 4.12E‐01

3.54E‐
08 

JNG13AA005_
CFO_D‐ABC 

3x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation valve) 6.36E‐03 #N/A  #N/A  4.98E‐02 #DIV/0! 

2.73E‐
08 

PEB10AP001_E
FR_D‐ABCD 

4x CCF CCF to run ESWS 
pumps  2.12E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.43E‐02 #DIV/0! 

2.67E‐
08 

 
KAA10AA112_
EFC  Motor valve: Failure to close  2.59E‐05 9.30E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 5.01E‐01

2.55E‐
08 

KLC52AN001_
EFS_B‐BC 

2x CCF CCF to start fan (JN 
valve room cooling unit Div 
2/3)  1.81E‐03 9.05E‐02 1.00E+00  2.05E‐02 1.01E+00
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2.52E‐
08 

PEB10AP001_E
FR_D‐BCD 

3x CCF CCF to run ESWS 
pumps  1.95E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.10E‐02 #DIV/0! 

2.24E‐
08 

JNG13AA005_
CFO_D‐ACD 

3x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation valve) 4.03E‐03 #N/A  #N/A  5.11E‐02 #DIV/0! 

2.23E‐
08 

QKA40AP107_
EFS 

Pump, electrical driven: Fail‐
ure to start  2.66E‐05 9.31E‐04 3.96E‐02  1.98E‐02 4.97E‐01

2.23E‐
08 

JNG13AA005_
CFO_D‐ABD 

3x CCF CCF to open check 
valves (SIS first isolation valve) 4.01E‐03 #N/A  #N/A  5.11E‐02 #DIV/0! 

1.06E‐
08 

KAA10AP001_
EFR_D‐ABCD 

4x CCF CCF to run CCWS 
pumps  2.12E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.43E‐02 #DIV/0! 

1.02E‐
08 

PEB20AP001_E
FR 

Pump, Motor‐driven: Failure 
to run (operate)  7.90E‐05 3.58E‐03 1.54E‐01  1.99E‐02 6.59E‐01

1.02E‐
08 

PEB30AP001_E
FR 

Pump, Motor‐driven: Failure 
to run (operate)  7.90E‐05 3.58E‐03 1.53E‐01  1.99E‐02 6.58E‐01

9.73E‐
09 

KAA10AP001_
EFR_D‐BCD 

3x CCF CCF to run CCWS 
pumps  1.95E‐02 1.00E+00 1.00E+00  2.10E‐02 #DIV/0! 

3.62E‐
09 

JNG10AA009_
CFO_D‐ABCD 

4x CCF CCF to open check 
valves (downstream LHSI RHR 
Hx)  3.90E‐03 3.02E‐03 4.29E‐02  1.00E+00 ‐8.12E‐02

1.78E‐
09 

PEB10AP001_E
FR_D‐CD 

2x CCF CCF to run ESWS 
pumps  6.88E‐04 3.82E‐02 1.00E+00  2.01E‐02 1.03E+00

1.78E‐
09 

PEB10AP001_E
FR_D‐BD 

2x CCF CCF to run ESWS 
pumps  6.88E‐04 3.82E‐02 1.00E+00  1.99E‐02 1.03E+00

5.88E‐
10  BBC_OFL 

Busbar: Failure (to transmit 
power)  3.32E‐05 1.18E‐03 3.97E‐02  2.19E‐02 5.07E‐01

5.62E‐
10 

PEB10AA004_
CFO_D‐ABC 

3x CCF CCF to open check 
valves downstream the ESWS 
pumps  6.39E‐05 1.34E‐03 4.48E‐02  2.00E‐02 4.34E‐01

6.05E‐
11 

JNA10CP826_F
+_D‐ACD 

3x CCF 4 CCF ‐ Output always 
max value of Pressure sensor 
& tran  7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

6.05E‐
11 

JNA10CP826_F
+_D‐BCD 

3x CCF 4 CCF ‐ Output always 
max value of Pressure sensor 
& tran  7.13E‐04 2.53E‐03 5.00E‐02  2.05E‐02 1.84E‐01

5.89E‐
11 

KAA40AA011_
MEC 

Manual valve left in wrong 
closed position, Cat. 5  5.89E‐05 2.54E‐03 1.08E‐01  1.98E‐02 6.12E‐01
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Olkiluoto 3 esimerkin tärkeimmät katkosjoukot 
 

  Num  Freq.  %  Cumul Prob  Name  Comment 

1 
9.85E‐

06  37.91  37.91 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

2 
5.56E‐

06  21.41  59.33 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.56E‐06
JNG13AA005_CFO_D‐
ABCD 

4x CCF CCF to open check valves (SIS first 
isolation valve) 

3 
1.79E‐

06  6.89  66.22 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        9.94E‐05
JND10AP001_EFS_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to start MHSI pumps 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

4 
6.77E‐

07  2.6  68.82 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
ABCD  4x CCF CCF to control MSRV 

        1.00E‐01 LBA_MSB  By‐pass Condenser Fails 

        2.90E‐02 OP FB SB‐LOCA 
Operator fails to initiate primary bleed (SB‐
LOCA) 

5 
6.74E‐

07  2.59  71.41 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        3.74E‐05
JND10AA003_CFO_D‐
BCD 

3x CCF CCF fail to open ‐ check valves (SIS 
2nd isolation valves 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

6 
2.96E‐

07  1.14  72.55 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BC  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        4.00E‐02 KAA‐PE TR4 PM AB 
KAA/PE Tr 4 unavailable due to Preventive 
Maintenance  14d/y 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

        1.00E+00 TR4 PM AB  PM in train 4 

7 
1.48E‐

07  0.57  73.12 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BD  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.00E‐02 MHSI TR3 PM AB 
MHSI Tr 3 unavailable due to Preventive 
Maintanance  7d/y (1wee 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

        1.00E+00 TR3 PM AB  PM in train 3 

8 
1.48E‐

07  0.57  73.69 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
CD  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.00E‐02 MHSI TR2 PM AB 

 
MHSI Tr 2 unavailable due to Preventive 
Maintanance  7d/y (1wee 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 

 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

        1.00E+00 TR2 PM AB 
 
PM in train 2 
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9 
1.48E‐

07  0.57  74.26 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BC  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.00E‐02 MHSI TR4 PM AB 
MHSI Tr 4 unavailable due to Preventive 
Maintanance  7d/y (1wee 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

        1.00E+00 TR4 PM AB  PM in train 4 

10 
1.35E‐

07  0.52  74.77 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        1.36E‐02 JND20AP001_EFR 
Pump, Motor‐driven: Failure to run (oper‐
ate) 

        1.36E‐02 JND30AP001_EFR 
Pump, Motor‐driven: Failure to run (oper‐
ate) 

        4.00E‐02 KAA‐PE TR4 PM AB 
KAA/PE Tr 4 unavailable due to Preventive 
Maintenance  14d/y 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

        1.00E+00 TR4 PM AB  PM in train 4 

11 
1.28E‐

07  0.49  75.27 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
ACD  3x CCF CCF to control MSRV 

12 
1.28E‐

07  0.49  75.76 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
ABC  3x CCF CCF to control MSRV 

13 
1.28E‐

07  0.49  76.25 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
ABD  3x CCF CCF to control MSRV 

14 
1.28E‐

07  0.49  76.74 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
ABCD  4x CCF CCF to control MSRV 

15 
1.28E‐

07  0.49  77.23 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.47E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BCD  3x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        2.33E‐04
LBA13AA101_VCF_D‐
BCD  3x CCF CCF to control MSRV 

16 
1.11E‐

07  0.43  77.66 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        5.56E‐06
JNG13AA005_CFO_D‐
BCD 

3x CCF CCF to open check valves (SIS first 
isolation valve) 

        2.00E‐02 LHSI TR1 PM AB 
LHSI Tr 1 unavailable due to Preventive 
Maintanance  7d/y (1wee 

        1.00E+00 TR1 PM AB  PM in train 1 

17 
1.06E‐

07  0.41  78.07 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        3.66E‐05
LBA13AA001_PFO_D‐
ABCD  4x CCF CCF to open MSRIV 

        1.00E‐01 LBA_MSB  By‐pass Condenser Fails 

        2.90E‐02 OP FB SB‐LOCA 
Operator fails to initiate primary bleed (SB‐
LOCA) 



                                                                          LIITE IV 3/3
 

18 
1.01E‐

07  0.39  78.46 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BC  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        1.36E‐02 JND40AP001_EFR 
Pump, Motor‐driven: Failure to run (oper‐
ate) 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

19 
1.01E‐

07  0.39  78.85 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
CD  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        1.36E‐02 JND20AP001_EFR 
Pump, Motor‐driven: Failure to run (oper‐
ate) 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 

20 
1.01E‐

07  0.39  79.24 1.00E+00 ‐IE_PB S‐_AB  Small primary break 2‐20cm2 ‐ State AB 

        4.10E‐04
JND10AP001_EFR_D‐
BD  2x CCF CCF fail to run MHSI pump 

        1.36E‐02 JND30AP001_EFR 
Pump, Motor‐driven: Failure to run (oper‐
ate) 

        1.80E‐02 OP FCD PBS 
Operator fails to start fast secondary cool‐
down (SB‐LOCA) 
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