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Tämä diplomityö käsittelee ydinvoimalaitoksen palontorjunnan syvyyspuolustusperi-aatteen 
toteutumisen arviointia. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaate koostuu neljästä 
peräkkäisestä tasosta, joilla palon negatiiviset vaikutukset  ydinturvallisuudelle yritetään 
estää. Tasot ovat palon syttymisen esto, palon havaitseminen ja sammutus, palon 
kehittymisen ja leviämisen esto, ja palon vaikutusten rajoittaminen siten, että 
ydinvoimalaitoksen turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa. Säteilyturvakeskuksen 
julkaiseman ydinvoimalaitosohjekokoelman ohje YVL B.8 Ydinlaitosten palontorjunta uusin 
versio sisällytti syvyyspuolustusperiaatteen palontorjunnan ensisijaiseksi suunnit-
teluperiaatteeksi. Ohjeen mukaan palontorjuntakonseptin tulee huomioida kaikki 
syvyyspuolustustasot ja niiden tulee olla keskenään tasapainoisia.  Syvyyspuolustus-
periaatteen arviointiin ei kuitenkaan ole olemassa mitään yksiselitteistä menetelmää ja 
hyväksymiskriteerejä. Tämän työn päätavoite on löytää arviointiperusteita ja –menetelmä, 
joiden mukaan syvyyspuolustuksen riittävyys voidaan joko hyväksyä tai hylätä.  
  
Työssä esitetään kolmiosainen arviointikokonaisuus palontorjunnan syvyyspuolustukselle. 
Jotta syvyyspuolustusta voidaan arvioida sen tasojen suhteen, palontorjuntajärjestelyt on 
ensin luokiteltava syvyyspuolustustasoittain. Samassa yhteydessä järjestelyt luokitellaan 
lisäksi vaikutusmenetelmän ja rakenteellisuuden tai aktiivisuuden mukaan sekä 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tasojen mukaisesti. Seuraavaksi palon-
torjuntajärjestelyiden tärkeyttä arvioidaan PRA-analyysin avulla. Kullekin järjestelylle 
haetaan riskin nousukerroin palo-PRA:sta. Viimeisessä osassa syvyyspuolustusta arvioidaan 
yksittäisten palotapahtumien kautta palon syttymiseen johtavista tekijöistä aina palon 
ydinturvallisuusvaikutuksiin. Arviointi sisältää kolme vaihetta, jotka ovat alkupaloanalyysi, 
palonkehitysanalyysi ja seurausvaikutusanalyysi. 
 
Arviointikokonaisuutta on tarkoitus hyödyntää uusien ydinvoimalaitosten palontorjun-
takonseptin arvioinnissa. Tässä työssä sitä sovelletaan Loviisan ydinvoimalaitoksella 
tehtyihin paloturvallisuusparannuksiin. Luokittelun perusteella parannukset kohdistuvat 
melko tasaisesti syvyyspuolustustasoille. PRA-tarkastelu ei kyennyt vastaamaan esitettyihin 
kysymyksiin halutulla tarkkuudella. Analyysin viimeinen osa käytiin läpi periaatteellisella 
tasolla, selvittäen mitä tietoja analyysin suorittaminen vaatii. 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 
Ydinfissio on hiilidioksidipäästötön tapa tuottaa energiaa. Ydinvoimalaitokset ovat 
tyypillisesti suuria tuotantoyksiköitä, joita käytetään perusvoiman tuottoon. Suomessa 
on tällä hetkellä neljä ydinvoimalaitosyksikköä energiantuotantokäytössä. Sekä 
Loviisan että Olkiluodon laitosalueilla sijaitsee reaktoreista kaksi. Olkiluotoon on 
lisäksi rakenteilla kolmas laitosyksikkö ja Pyhäjoelle on uusi ydinvoimalaitosyksikkö 
suunnitteilla. 
 
Suuri ydinvoiman käytön lisäämistä hillitsevä asia on pelko sen turvallisuudesta. 
Ydinfissiossa vapautuu paljon energiaa. Jos ydinreaktorin hallinta menetetään, voi 
seurauksena olla vakava reaktorisydämen vaurioituminen, sydämen sulaminen, josta voi 
aiheutua radioaktiivisen aineen päästön seurauksena vakavia terveysvaikutuksia 
ihmisille. Ydinvoiman historiassa on tapahtunut useita reaktoriytimen sulamiseen 
johtaneita onnettomuuksia, joista kolme tunnetuinta ovat: Yhdysvaltojen Three Mile 
Island (TMI2) vuonna 1979, Neuvostoliiton (nyk. Ukrainan) Tšernobyl vuonna 1986 ja 
Japanin Fukushima vuonna 2011. 
 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA toimii YK:n alaisuudessa, tehtävänään mm. 
edistää ydin- ja säteilyturvallisuutta. IAEA julkaisee ydinvoimaloiden turvallisuutta 
koskevia ohjeita. Jäsenvaltiot, joihin Suomikin kuuluu, ovat osallistuneet näiden 
ohjeiden valmisteluun ja valvovat vaatimusten toteutumista omissa maissaan. Suomessa 
ydinturvallisuuden valvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus (STUK), joka julkaisee omia, 
monin osin IAEA:n vaatimuksia tiukempia, kansallisia ydinvoimalaitosten turvallisuutta 
koskevia ohjeita (YVL-ohjeet). 
 
Huolellinen laitosprosessien ja layoutin suunnittelu luo pohjan ydinvoimalaitoksen 
turvallisuudelle. Kokonaan ydinonnettomuuden riskiä ei voida poistaa, mutta se saadaan 
pieneksi oikeanlaisella suunnittelulla ja toteutuksella sekä vastuullisella laitosten 
käyttötoiminnalla. Suunnittelua ohjaavat monet turvallisuusperiaatteet, joihin lukeutuu 
myös syvyyspuolustusperiaate. Ydinvoimalaitoksen yhteydessä syvyyspuolustus-
periaate tarkoittaa sitä, että ydinturvallisuutta varmentaa monta peräkkäistä tasoa 
toisistaan riippumattomia turvallisuusjärjestelmiä. Vaikka yksi taso pettäisi, seuraava 
taso voi estää tilanteen kehittymisen vakavaksi. 
 
Tulipalo on yksi ydinvoimalaitoksen sisäinen uhka, joka voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen. PRA-analyysien perusteella tulipalon aiheuttama riski voi olla jopa 
puolet ydinvoimalaitoksen ydinpolttoaineen vaurioitumisen kokonaisriskistä [1]. Näin 
ollen palontorjunnan oikeanlaisella suunnittelulla ydinvoimalaitosten turvallisuutta 
voidaan parantaa huomattavasti. Paloturvallisuus perustuu monilta osin koko 
laitosalueen ja sen rakennusten layoutsuunnitteluun. Turvallisuusjärjestelmien 
osajärjestelmiä sisältävien turvallisuuslohkojen erottelu ja järjestelmien sijoittelu eri 
tiloihin pienentää paloista aiheutuvaa ydinonnettomuuden riskiä. Syvyyspuolustus-
periaatetta sovelletaan myös ydinvoimalaitoksen palontorjuntaan. STUK käyttää tätä 
termiä palontorjunnan yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 2013 julkaistussa 
ohjeessa YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta [2]. 
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1.2 Tavoitteet 
Diplomityön päätavoitteena on löytää palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteelle 
arviointiperusteita ja -menetelmä, joiden mukaan syvyyspuolustuksen riittävyys voidaan 
joko hyväksyä tai hylätä selvin kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin kriteerein.  
 
Diplomityö kytkeytyy STUKin ydinturvallisuussäännöstön kehitystyöhön. Palontorjun-
nan on perustuttava syvyyspuolustusperiaatteelle uuden YVL-ohjeen B.8 mukaisesti. 
Ohjeessa B.8 annetaan vaatimuksia paloturvallisuuden arvioinnille. Palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen toteutumiselle ei ole kuitenkaan vielä määritelty yleispätevää 
arviointimenetelmää, eikä näin ollen myöskään selkeitä hyväksymiskriteerejä. Tämän 
työn tarkoituksena on avata menetelmäkehitystyö palontorjunnan syvyyspuolustuksen 
arvioimiseksi. Diplomityön tuloksia on tarkoitus hyödyntää ohjeen YVL B.8 
täytäntöönpanossa.   
 
Diplomityössä luodaan metodiikkaa palontorjunnan syvyyspuolustuksen toteutumisen 
arvioinnille. Tämä arviointi perustuu pääosin jo olemassa oleviin paloturvallisuuden 
arviointimenetelmiin. Työssä luodaan katsaus ydinvoimalaitosten paloturvallisuuden 
arviointivaatimuksiin ja kartoitetaan erilaisia arviointimenetelmiä. Näitä jo koeteltuja 
menetelmiä jäsennellään ja ne yritetään valjastaa entistä systemaattisemmin syvyys-
puolustuksen arviointiin. Syvyyspuolustuksen arviointiin soveltuvien menetelmien 
hyvät ja huonot puolet selvitetään. Arviointimenetelmää kehittäessä myös itse 
palontorjunnan suunnitteluperusteista voi paljastua kehitystarpeita. Toivottu prosessi 
olisi siis kehä, jossa arviointimenetelmän kehitys parantaisi arvioitavaa kohdetta, mitä 
kautta voidaan edelleen kehittää arviointimenetelmää. 
 
Ehdotettu arviointikokonaisuus on kolmiosainen. Arvioinnin tavoitteena on syvyys-
puolustuksen riittävyyden ja tasapainoisuuden selvittäminen.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa luokitellaan palontorjuntajärjestelyt neljän attribuutin 
suhteen. Nämä ovat vaikutusmenetelmä, rakenteellisuus (passiivinen palontorjunta) ja 
aktiivisuus (palontorjuntajärjestelmät ja operatiivinen palontorjunta), palontorjunnan 
syvyyspuolustusperiaatteen- sekä ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen 
vaikutustasot.  
 
Toisessa vaiheessa palontorjuntajärjestelyitä arvioidaan todennäköisyysperusteisesti 
palo-PRA-aineiston avulla. Näin yritetään määrittää järjestelyiden tärkeys 
ydinonnettomuuden estämisessä.  
 
Kolmannessa vaiheessa palontorjuntakonseptia arvioidaan tarkemmin paloskenaarion 
avulla. Tässä paloskenaariolle tehdään ensin alkupaloanalyysi, sen jälkeen palon 
kehittyminen mallinnetaan palonkehitysanalyysin avulla ja lopulta tehdään seuraus-
vaikutusanalyysi, jolla selvitetään palon vaikutukset laitoksen turvallisuuteen. Tässä 
vaiheessa selvitetään myös niiden yksittäisten palontorjuntajärjestelyiden tärkeys, joita 
ei ole voitu palo-PRA:n avulla selvittää.  
 
Diplomityössä ehdotettua palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen toteutumisen 
arviointikokonaisuutta sovelletaan Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihalliin ja sen 
yhteydessä oleviin järjestelmiin liittyviin jo toteutettuihin paloturvallisuusparannuksiin, 
jotka ovat olleet perustavanlaatuisia. Parannukset on dokumentoitu STUKin julkaisussa 
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Safety Improvements of Loviisa NPP [3]. Loviisan ydinvoimalaitos on valittu 
esimerkkitapaukseksi, koska siellä on tehty laitoksen käyttöönotosta lähtien 
pitkäjänteistä työtä paloturvallisuuden parantamiseksi. Nyt on mahdollista arvioida 
paloturvallisuusparannuksia myös palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen näkö-
kulmasta. 
 
Soveltavan osuuden tavoitteena on suorittaa arviointikokonaisuuden ensimmäinen ja 
toinen vaihe mahdollisimman tarkasti, jotta niiden perusteella voidaan arvioida 
palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen toteutumista. Viimeistä vaihetta ei puutteel-
lisista lähtötiedoista johtuen voida toteuttaa täydellisesti, mutta työssä kuvataan 
analyysin läpikäyntiin tarvittavat työvaiheet. 
 

1.3 Työn rakenne 
Diplomityö alkaa esittelemällä luvussa 2 ydinvoimaa koskevan turvallisuussäännöstön 
rakennetta, kehitystä ja historiaa. Tarkemmin keskitytään paloturvallisuussäännöstöön. 
Luvussa 3 käsitellään ydinvoimalaitosten suunnittelussa käytettäviä turvallisuus-
periaatteita. Luku sisältää myös kuvauksen ydinvoimalaitoksen syvyyspuolustus-
periaatteesta sekä turvallisuuden arvioinnista. Luku 4 kuvailee ydinvoimalaitoksen 
palontorjuntaa samalla rakenteella kuin edellinen luku laitoksen yleistä 
ydinturvallisuussuunnittelua. Tutkimuksen metodiikkaa ja tavoitteita käsitellään luvussa 
5. Tässä luvussa kuvataan myös tutkimusaineiston valintaprosessia. Luvussa 6 
käsitellään Loviisan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuutta ja käyttöönoton jälkeen 
tehtyjä paloturvallisuusparannuksia. Lisäksi esitellään tarkemmaksi tutkimuskohteeksi 
valitun turbiinihallin paloriskejä.  
 
Luvuissa 7, 8 ja 9 esitellään yksi arviointikokonaisuuden vaihe kussakin. Ensin 
kuvaillaan arviointimenetelmiä ja sitten sovelletaan niitä esimerkkitapaukseen. Luvussa 
7 käsitellään palontorjuntajärjestelyiden kvalitatiivisia analyysejä ja luvussa 8 toden-
näköisyyspohjaista paloanalyysiä (palo-PRA). Luvussa 9 esitellään tarkempi, palon-
torjuntajärjestelyjen kaikki vaiheet yhtenä jatkumona huomioiva arviointimenetelmä 
palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen tehokkuuden arvioinnille. Lukujen 7-9 
analyysit muodostavat yhtenäisen arviointikokonaisuuden. Lopuksi luvussa 10 
tutkimuksesta tehdään yhteenveto ja vedetään johtopäätökset. 
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2 Ydinturvallisuussäännöstö 

2.1 Perusteet 
Suomessa ydinenergian käyttöä ja valvontaa säädellään kotimaisella lainsäädännöllä ja 
turvallisuusmääräyksillä. Näiden valmistelussa on huomioitu pääosin Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) alaisuudessa valmistellut kansainväliset sopimukset ja 
säädökset. Suomen ensimmäinen atomienergialaki säädettiin vuonna 1957. Lain 
lähtökohtana oli energiapoliittisten tarpeiden täyttäminen, eikä niinkään kansalaisten 
säteilyturvallisuus. Laki kuitenkin määritteli jo pohjan nykyiselle lupamenettelylle ja 
valvontaviranomaisen toiminnalle. Säteilyturvakeskuksen edeltäjä säteilyfysiikan laitos 
perustettiin vuonna 1958. [4] Valvontaviranomaisen toimintaa kehitettiin saman-
aikaisesti Loviisan ydinvoimalaprojektin etenemisen rinnalla, sillä laitos oli ensim-
mäinen Suomessa ja näin ollen myös ensimmäinen valvontakohde [3].  
 
Suomalaisen ydinenergia-alan säädöshierarkia on esitetty taulukossa 1. Suomen 
perustuslain jälkeen ylin ydinenergiaan liittyvä juridinen asiakirja on ydinenergialaki 
(säädöskokoelmassa 990/1987), joka edellyttää ydinenergian käytön olevan 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa 
ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Laki vaatii ydinenergian turvallisuuden 
pidettäväksi niin korkealla tasolla kuin käytännön toimenpitein on mahdollista ja 
käytännössä syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen soveltamista laitoksen toimin-
nalliseen ja rakenteelliseen turvallisuuteen. Laki määrittelee ydinenergian käytön 
luvanvaraiseksi toiminnaksi.  
 

Taulukko 1. Suomalaisen ydinenergia-alan säädöshierarkia. [4] 

Normi Kuka antaa?  Miten? 

Ydinenergialaki Eduskunta Hallituksen esityksestä tai 
kansanedustajan aloitteesta 

Ydinenergia-asetus Valtioneuvosto TEM:n esityksestä 

Yleiset 
turvallisuusmääräykset 
(STUKin määräys) 

STUK, pääjohtajan 
päätös 

Neuvottelukunnat, 
viranomaislausunnot, 
luvanhaltijat 

YVL-ohjeet STUK, pääjohtajan 
päätös 

Työryhmä, 
ydinturvallisuuden 
neuvottelukunta 
asiantuntijalausunnot 

 
Ydinenergia-asetuksessa (161/1988) on annettu tarkempia vaatimuksia muun muassa 
ydinvoimalaitosten lupaprosessiin ja ydinjätehuoltoon liittyen. [4] Ydinenergialaki 
edellyttää Säteilyturvakeskusta (STUK) asettamaan yleisiä turvallisuusmääräyksiä, 
jotka valmistellaan ydinturvallisuuden neuvottelukunnan, viranomaisten ja luvan-
haltijoiden kanssa yhteistyönä. Tällainen on esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen määräys 
ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta, jossa määrätään yleisellä tasolla laitoksen 
suunnittelun ja käytön turvallisuudesta [5]. STUK asettaa myös tarkemmat 
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turvallisuuteen ja laitosten käyttöön liittyvät ohjeet ydinenergialakiin, -asetukseen ja 
Säteilyturvakeskuksen määräyksiin perustuen. Säädöskokoelman nimi on YVL-ohjeet. 
[4] Ohjeiden kehitys on ollut jatkuvaa, ja ydinvoimalaitoksiin kohdistuvat vaatimukset 
ovat tiukentuneet huomattavasti vuosien saatossa. Viimeisin kokoelma YVL-ohjeita 
julkaistiin vuonna 2013. Uusien ohjeiden soveltamisesta käytössä oleviin laitoksiin 
annetaan erilliset päätökset. Yleisesti käynnissä olevilta laitoksilta edellytetään jatkuvaa 
turvallisuuden parantamista, vaikka osa uusien ohjeiden vaatimuksista on käytännössä 
mahdoton toteuttaa vanhoilla laitoksilla. 
 

2.2 Paloturvallisuussäännöstö 
Ydinvoimalaitoksen paloturvallisuuteen liittyvät säännökset tulevat edellisessä 
kappaleessa mainituista laeista, asetuksista ja ohjeista. Tärkein yksittäinen referenssi on 
vuonna 2013 julkaistu YVL-ohje B.8, Ydinlaitoksen palontorjunta, joka seuraa 
edellisen, vuonna 1999 julkaistun YVL-ohjesarjan ohjetta 4.3 (Kuva 1). Uutta ohjetta 
sovelletaan uusille ydinvoimalaitoksille. Sen soveltamisesta käytössä oleville laitoksille 
annettiin vuonna 2015 Säteilyturvakeskuksen päätös. Paloturvallisuuden ja paloriskien 
huomioonottaminen on olennainen osa uusien ydinvoimalaitosten suunnitteluprosessia, 
johon vaikuttavat monet muutkin säännöstössä esitetyt turvallisuusvaatimukset. 
Ydinvoimalaitoksen paloturvallisuus kytkeytyy kiinteästi laitoksen yleiseen 
turvallisuustasoon. Kuva 1 näyttää kuinka ydinvoimalaitoksen yksityiskohtaisemmat 
turvallisuusvaatimukset jäsentyvät ohjeen YVL B.1 perusteella. Tärkeimpiä tekijöitä 
sekä laitos- että paloturvallisuuden kannalta ydinturvallisuuden näkökulmasta on ns. 
redundanttisten eli rinnakkaisten turvallisuusjärjestelmien riittävä määrä, erottelu, 
sijoitus ja suojaus. Paloturvallisuuteen vaikuttavia keskeisiä YVL-ohjeita ovat ohjeen 
YVL B.8 lisäksi mm.:  

• YVL B.1, Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu,  
• YVL B.2, Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu,  
• YVL B.3, Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit,  
• YVL B.7, Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa,  
• YVL A.7, Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja 

riskien hallinta 
• YVL E.6, Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet.  

 
Ohjeessa YVL B.8 viitataan useaan otteeseen Ympäristöministeriön julkaisemaan 
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan (RakMK) [6], Maankäyttö- ja rakennuslakiin 
[7] ja muihin lakeihin ja asetuksiin, joissa annetaan määräyksiä rakennusten 
paloturvallisuudesta. Ydinvoimalaitoksen paloturvallisuus rakentuukin pitkälle perin-
teisten paloturvallisuusvaatimusten varaan, kuitenkin niin että ydinturvallisuus ja 
laitosten yksilölliset erityispiirteet otetaan huomioon. Periaatteessa YVL B.8 edellyttää 
noudattamaan ydinlaitosten suunnittelussa RakMK:n tiukinta suunnitteluluokkaa, mutta 
joissakin tapauksissa varsinkin rakenteellisen palontorjunnan suunnitteluratkaisuilta 
vaaditaan vielä korkeampaa tasoa. Lisäksi ydinvoimalaitoksen paloturvallisuus-
suunnittelussa otetaan huomioon IAEA:n ja WENRA:n julkaisemat ohjeet ja muut 
soveltuvat ohjeet ja standardit. [2] 
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Kuva 1. Ohjeen YVL B.8 pohjana toimineet vanhat YVL-ohjeet, sekä uudessa ohjekokoelmassa siihen liittyviä 

YVL-ohjeita. 

 
Vuonna 2013 julkaistu YVL-ohje B.8 on päivitetty versio edellisestä ohjeesta YVL 4.3. 
Vaatimustasoa on tiukennettu sekä suunnittelufilosofian että rakenteellisen- ja aktiivisen 
palontorjunnan osalta. Uutena palontorjunnan suunnitteluperusteena vaaditaan palon-
torjunnan suunnittelua syvyyspuolustusperiaatteen mukaisesti. Syvyyspuolustus-
periaatetta tulee soveltaa myös palokuormalähtöisiä räjähdyksiä vastaan. Palon-
torjunnan suunnitteluperiaatteen päivityksen myötä uuteen ohjeeseen lisättiin vaati-
muksia syvyyspuolustuksen riittävyyden varmistamisesta riskitietoisella suunnittelulla, 
onnettomuuksien mallintamismenetelmillä ja analyyseilla sekä palotapahtumien 
todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä (palo-PRA). Rakenteellisen palontorjunnan 
uudet vaatimukset liittyvät turvallisuuslohkojen, valvomon ja rakennusten väliseen 
palo-osastointiin ja kantavien rakenteiden palonkestoon. Uusia aktiivisen 
palontorjunnan vaatimuksia ovat palovesijärjestelmän kapasiteetin ja turvallisuus-
merkityksen arviointi koko laitospaikan laajuudella sekä järjestelmälle vaadittu 
maanjäristyskestävyys. Lisäksi tulvariskin hallintaan ja laitoksen turvavalaistukseen 
kohdistuu uusia vaatimuksia. [8] 
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3 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu 

3.1 Turvallisuusperiaatteita 
3.1.1 Yleistä 
Perimmäisen lähtökohdan korkealle turvallisuustasolle luovat vaatimukset laadusta, 
luotettavuudesta ja riittävistä varmuusmarginaaleista ydinvoimalaitoksen suunnittelun, 
rakentamisen, käyttöönoton ja käytön kaikissa vaiheissa. Jokainen ydinvoimalan 
elinkaaren vaihe laitospaikan valinnasta käytöstäpoistoon on toteutettava näitä 
vaatimuksia noudattaen. Suomalaisille ydinvoimaloille vaatimukset on esitetty STUKin 
julkaisemissa YVL-ohjeissa.  
 
Turvallisuusvaatimukset kohdistetaan tiukempina järjestelmiin, rakenteisiin ja 
laitteisiin, joiden merkitys ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle on suuri. Tämä 
osoitetaan turvallisuusluokituksella. Kuva 2 esittää hyväksyttävän ja ei hyväksyttävän 
turvallisuustason epätoivotun tapahtuman taajuuden ja seurausvaikutusten kautta. 
Korkeiden seurausvaikutusten tapahtumat eivät saa olla yleisiä, eikä yleisillä 
tapahtumilla saa olla vakavia seurauksia. Toisaalta yleisetkin tapahtumat ovat 
hyväksyttäviä, mikäli niiden seuraukset ovat vähäisiä. Merkittävien seurausvaikutusten 
tapahtumat muuttuvat hyväksyttäviksi, kun niiden taajuus on pieni. Suunnitteluresurssit 
tulisi keskittää vaarallisten tapahtumien taajuuden pienentämiseen ja vastaavasti 
yleisten tapahtumien seurausten vähentämiseen. Kuvasta käy myös ilmi, millä 
toimenpiteillä näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Laadukkailla suunnitteluratkaisuilla 
voidaan pienentää haitallisten, normaalista laitoskäytöstä poikkeavien tapahtumien 
taajuutta. Kattavien ja luotettavien turvallisuustoimintojen suunnittelulla saadaan 
pienennettyä tapahtumien seurausvaikutuksia. Kuvan 2 ajattelua käytetään hyödyksi 
järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokittelussa niiden ydinteknisen 
turvallisuusmerkityksen perusteella. [9] 
 

 
Kuva 2. Turvallisuustason havainnollistaminen tapahtuman taajuuden ja seurauksien kautta [9].  
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3.1.2 Varautuminen käyttöhäiriöihin ja onnettomuuksiin 
Ydinvoimalaitoksen käyttötilat määritellään suunnittelua ja turvallisuusanalyyseja 
varten [10]. Laitoksen käyttötiloja ovat normaali käyttö, odotettavissa olevat 
käyttöhäiriöt ja oletetut onnettomuudet. Eri käyttötilanteet on luokiteltu DBC-asteikolla 
(Design Basis Condition) niiden yleisyyden perusteella. Lisäksi tunnistetaan oletettujen 
onnettomuuksien laajennukset ja vakavat onnettomuudet suunnittelussa huomioon 
otettavina laitostiloina.  

Käyttöhäiriöt, oletetut onnettomuudet ja niiden laajennukset määritellään determi-
nististen ja todennäköisyysperusteisten analyysien avulla sekä asiantuntija-arvioin. 
Lähtökohtaisesti turvallisuustason määrittely tehdään deterministisellä arvioinnilla 
ottaen huomioon PRA-analyyseistä saadut kokemukset.  
 

Normaali käyttö 
Ydinvoimalaitoksen normaali käyttö sisältää kaiken turvallisuusteknisten käyttöehtojen 
(TTKE) puitteissa tapahtuvan laitoksen toiminnan sisältäen voimalan normaalin 
tehoajon, ylös- ja alasajot, huollot, korjaustyöt sekä polttoaineen vaihdot. Poikkeamat 
normaalista käytöstä voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja pahimmillaan johtaa 
onnettomuuteen.  
 
Suurin sallittu normaalikäytöstä aiheutuva säteilyannos väestön yksilölle on 0,1 
millisievertiä (mSv). Seuraavissa kappaleissa on esitelty eritasoisia poikkeamia, joita 
käytetään laitoksen turvallisuussuunnittelun perustana. Normaali käyttö vastaa luokkaa 
DBC 1. [11]  
 

Odotettavissa olevat käyttöhäiriöt 
Ydinvoimalan käytön tavoitteena on pysytellä normaalin käytön rajoissa. Poikkeamia 
voi tapahtua laitevioista ja sisäisistä tai ulkoisista uhkatekijöistä johtuen. DBC-luokkaan 
2 kuuluvat odotettavissa olevat käyttöhäiriöt. Ne ovat normaalista käytöstä tapahtuvia 
poikkeamia, joiden esiintymistaajuuden on arvioitu olevan vähintään kerran sadassa 
vuodessa. [11] Suurin sallittu säteilyannos väestön yksilölle on sama kuin normaalissa 
käyttötilanteessa eli 0,1 mSv [12]. Kaikkien odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden 
jälkeen laitos pitää pystyä saattamaan turvalliseen tilaan, vaikka kyseisen häiriön 
vaikutuksia rajoittamaan suunnitellussa järjestelmässä olisi yksittäinen vika. 
Käyttöhäiriöistä tulee lisäksi selvitä käyttämättä vakavampien onnettomuuksien 
hallintaan suunniteltuja järjestelmiä. [13]  
 

Oletetut onnettomuudet 
Turvallisuustoiminnot suunnitellaan mahdollisiksi todettujen oletettujen onnetto-
muuksien perusteella. Laitoksen tulee kyetä selviämään kaikista oletetuista 
onnettomuuksista ilman vakavia polttoainevaurioita, vaikka yksittäisiä turvallisuuden 
kannalta tärkeiden järjestelmien osia olisi poissa käytöstä laitevikojen tai huoltotöiden 
vuoksi. Esimerkkejä oletetuista onnettomuuksista ovat reaktorin pääjäähdytysputken 
katkeaminen (LOCA, Loss Of Coolant Accident) ja reaktiivisuuden hallinnan menetys.  
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Onnettomuudet jaetaan kahteen luokkaan esiintymistaajuuden perusteella: luokan 1 
oletetut onnettomuudet (DBC 3), joiden voidaan olettaa tapahtuvan harvemmin kuin 
kerran sadassa vuodessa, mutta vähintään kerran tuhannessa vuodessa ja luokan 2 
oletetut onnettomuudet (DBC 4), joiden voidaan olettaa tapahtuvan harvemmin kuin 
kerran tuhannessa vuodessa. [11] Säteilyannosrajat väestön yksilölle ovat luokan 1 
onnettomuuksille 1 mSv ja luokan 2 onnettomuuksille 5 mSv [12]. 
 

Oletettujen onnettomuuksien laajennukset 
Lisäksi suunnitteluperusteena ovat oletettujen onnettomuuksien laajennukset (Design 
Extension Conditions, ilmaistaan DEC-asteikolla). Näitä ovat 

• onnettomuus, jossa odotettavissa olevaan käyttöhäiriöön tai luokan 1 oletettuun 
onnettomuuteen liittyy turvallisuustoiminnon toteuttamiseen tarvittavassa 
järjestelmässä esiintyvä yhteisvika (DEC A)  

• onnettomuus, jonka aiheuttaa todennäköisyysperusteisen riskianalyysin 
perusteella merkittäväksi tunnistettu vikayhdistelmiä (DEC B)  

• onnettomuus, jonka aiheuttaa harvinainen ulkoinen tapahtuma, ja josta laitoksen 
edellytetään selviytyvän ilman vakavia polttoainevaurioita (DEC C). [11]  

 
Säteilyannosraja väestön yksilölle on 20 mSv oletettujen onnettomuuksien laajennuksen 
tapauksessa [12]. 
 

Vakavat reaktorionnettomuudet 
Vakava reaktorionnettomuus (Severe Accident, SA) on tilanne, jossa huomattava osa 
reaktorissa olevasta polttoaineesta vaurioituu. Tällaisen ydinpolttoaineen vaurioitu-
miseen johtavan onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyys ei saa olla suurempi kuin 
kerran sadassa tuhannessa vuodessa. Myös hyvin harvinaisen vakavan ydinpolttoaineen 
vaurioitumiseen johtavan onnettomuuden hallintaan on varauduttava laitoksen 
suunnittelussa. Sen tapahtuessa päästöraja ympäristöön on 100 terabequerelia (TBq) 
cesium-137 isotooppia. Päästö ei saa tapahtua useammin kuin todennäköisyydellä     
5E-7/a. [12] Vakava reaktorionnettomuus voi syntyä muun muassa hätäjäähdytyksen 
pettäessä onnettomuustilanteessa. Tällöin reaktoriydin pääsee lämpenemään, mikä 
lopulta voi johtaa ydinpolttoaineen vaurioitumiseen. 
 

3.1.3 Turvajärjestelmien suunnittelun periaatteet 
Ydinvoimaloiden turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla, kuin on käytännössä 
mahdollista. Tätä kutsutaan SAHARA-periaatteeksi (Safety As High As Reasonably 
Achievable). Tämä edellyttää luotettavia turvallisuustoimintoja ja radioaktiivisten 
aineiden leviämisen estämistä moninkertaisilla esteillä. Vastaavasti ydinvoimaloiden 
työntekijöiden säteilyaltistus on pidettävä mahdollisimman matalana ALARA-
periaatteen (As Low As Reasonably Achievable) mukaan. Huoltoa tarvitsevien 
laitteiden sijoittelu ja säteilysuojaus on suunniteltava tämä huomioon ottaen. [4] 

Käytännön turvallisuussuunnittelussa käytetään mm. moninkertaisuus-, erottelu-, 
erilaisuus-, turvallisen tilan- ja riittävän harkinta-ajan periaatteita. Osa näistä 
periaatteista on esitetty kuvassa 3.  
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Kuva 3. Turvallisuusjärjestelmien suunnitteluperiaatteita. [4] 

Moninkertaisuusperiaatteen (myös rinnakkais- eli ns. redundanssiperiaate) mukaan 
samaa turvallisuustoimintoa tulee suorittaa useampia osajärjestelmiä, jolloin yhden 
osajärjestelmän toimimattomuus ei vaaranna koko järjestelmän toimintaa. Nyky-
vaatimusten mukaan minimitaso Suomen ydinvoimaloissa on 3 × 100 % tai 4 × 50 % eli 
kolme osajärjestelmää, joista jokainen yksinkin pystyy toteuttamaan kyseessä olevan 
turvallisuustoiminnon tai neljä osajärjestelmää, joista mitkä tahansa kaksi yhdessä 
pystyvät samaan. Erotteluperiaatteen vaatimuksena on, että rinnakkaiset osajärjestelmät 
erotetaan toisistaan eri tiloihin, ja suojataan ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan. Tavoite 
on minimoida yhteisvikaantumisen mahdollisuutta mm. tulipalotilanteissa. Fyysisen 
erottelun lisäksi osajärjestelmät erotetaan toiminnallisesti eli niiden keskinäiset 
vuorovaikutukset poistetaan esimerkiksi sähköpiirien osalta. Lisäksi samaa 
turvallisuustoimintoa suorittavia osajärjestelmiä on suunniteltava eri toimintaperiaattein 
(erilaisuusperiaate) toimiviksi silloin, kun tämä on mahdollista yhteisvikaantumisen 
välttämiseksi. Turvallisen tilan periaatteen mukaan laitteen menettäessä käyttö-
voimansa se hakeutuu ydinturvallisuuden kannalta mahdollisimman turvalliseen tilaan. 
Esimerkiksi suojausjärjestelmän sähkönsyötön katkeaminen käynnistää turvallisuus-
toimintoa suorittavan järjestelmän. Onnettomuuden sattuessa tarvittavat turvallisuus-
toimenpiteet käynnistyvät automaattisesti. Riittävän harkinta-ajan periaatteen mukaan 
tämän pitää jättää laitoksen operaattoreille riittävän pitkä aika päättää jatko-
toimenpiteistä, ilman että tarvitsee pelätä laitoksen hallinnan välitöntä menetystä. 
Varattu aika on yleensä puoli tuntia. Jos varmuus jatkotoimenpiteistä saadaan jo tätä 
ennen, ne voidaan käynnistää, mutta alkuperäiset automaattiset toimenpiteet pysyvät 
silti voimassa, ellei tilanne ole palannut normaaliksi. [14] 

Kuva 4 näyttää edellisessä kappaleessa esiteltyjä turvallisuusperiaatteita käytäntöön 
sovellettuna. Siinä on kuvattuna Olkiluodon OL1 ja OL2 voimalaitosten hätäjääh-
dytysjärjestelmä, jossa on ensinnäkin neljä osajärjestelmää, joista kahden toimiminen 
riittää reaktorin jäähdyttämiseen (moninkertaisuusperiaate). Jokaisen osajärjestelmän 
pumput on toteutettu kahdella eri tekniikalla (erilaisuusperiaate). Lisäksi osajärjestelmät 
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on erotettu omiin turvallisuuslohkoihinsa (erotteluperiaate). Kuvasta näemme myös 
kuinka reaktori on sijoitettu suojarakennuksen sisään ja kuinka osajärjestelmien 
pääkomponentit sijaitsevat suojarakennuksen ulkopuolella 

 
Kuva 4. Tyyppiesimerkki mm. Olkiluodon 1. ja 2. reaktoriyksikön hätäjäähdytysjärjestelmän 

toimintaperiaatteesta [14]. 

 

3.1.4 Vikakriteerit 
Ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien on täytettävä niille asetetut vikakriteerit. 
Vikakriteerit on määritelty YVL B.1:ssä [13]. Sen mukaan:  

(N+1) vikakriteeri tarkoittaa, että turvallisuustoiminto on pystyttävä 
toteuttamaan, vaikka mikä tahansa toimintoa varten suunniteltu 
yksittäinen laite vikaantuisi. […] (N+2)-vikakriteerillä tarkoitetaan, että 
turvallisuustoiminto on pystyttävä toteuttamaan, vaikka mikä tahansa 
toimintoa varten suunniteltu yksittäinen laite vikaantuisi ja mikä tahansa 
toinen rinnakkaisen järjestelmän laite tai osa – tai sen toiminnan kannalta 
välttämättömän tukijärjestelmän laite – olisi samanaikaisesti poissa 
käytöstä korjauksen tai huollon vuoksi. 

(N+1) vikakriteeriä kutsutaan myös yksittäisvikakriteeriksi. (N+2) vikakriteerin 
täyttymistä vaaditaan laitoksen turvallisuuden kannalta tärkeimmiltä turvallisuus-
toiminnoilta. Näitä ovat pikasulun käynnistävä reaktorin suojausjärjestelmä ja jälki-
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lämmön poisto reaktorista ja suojarakennuksesta. Muilta turvallisuusjärjestelmiltä 
vaaditaan yksittäisvikakriteerin täyttämistä. Turvajärjestelmien käyttöä edesauttaviin 
tukijärjestelmiin, kuten valvomotilan työskentelyolosuhteita ylläpitäviin järjestelmiin ja 
turvallisuusjärjestelmien komponentteja sisältävien tilojen jäähdytysjärjestelmiin, 
sovelletaan yksittäisvikakriteeriä. 
 

3.2 Syvyyspuolustusperiaate  
Yksi ydinlaitosten tärkeimmistä turvallisuusperiaatteista on syvyyspuolustusperiaate 
(Defence-in-Depth, DiD). Tällä tarkoitetaan sitä, että ydinlaitoksen turvallisuudesta 
huolehtii monta peräkkäistä ja toisistaan riippumatonta turvallisuusjärjestelmää ja 
toimintoa, joiden perimmäinen tarkoitus on onnettomuustilanteen synnyn esto ja sen 
mahdollisten vaikutusten lieventäminen eri syvyyspuolustuksen tasoilla. Alun perin 
syvyyspuolustusta kehitettiin varmistamaan reaktorin säätöön, ydinpolttoaineen 
jäähdytykseen ja radioaktiivisten päästöjen estoon liittyviä turvallisuustoimintoja. Sitä 
laajennettiin asteittain sisältämään oletettujen käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien 
eston ja onnettomuuksien vaikutusten lieventämisen. Syvyyspuolustus kehittyi 
nykymuotoonsa pikkuhiljaa laajentuen käsittämään mm. ulkoisilta uhilta suojautumisen 
ja turvallisuusautomaation toiminnan. Vakavat ydinvoimalaonnettomuudet, kuten Three 
Mile Island (1979) ja Tšernobyl (1986), vauhdittivat kehitystä osoittamalla vakavia 
puutteita ydinvoimaloiden suunnittelussa ja käyttötoiminnassa. Muutenkin käyttö-
kokemusten ja analysoidun kokemustiedon karttuessa opittiin tunnistamaan ongelmal-
lisia piirteitä. [15] Syvyyspuolustusperiaatteen kehittämistä tuki myös vuonna 1975 
käynnistetty PRA-analyysityö, joka herätti paljon kiinnostusta TMI2-onnettomuuden 
jälkeen [16][17]. 
 
Syvyyspuolustukseen sisällytettiin yhä uusia ulottuvuuksia. Syvyyspuolustusperiaate 
asettaa vaatimuksia ydinlaitosten suunnittelulle ja käyttötoiminnalle. Laitoksen tulee 
kyetä suorittamaan kolme perustavanlaatuista turvallisuustoimintoa: reaktiivisuuden 
hallinta, lämmönpoisto reaktorista, sekä radioaktiivisten aineiden päästöjen esto 
ympäristöön. Nämä toimenpiteet tulee kyetä suorittamaan niin normaalin käytön, 
odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden kuin erilaisten onnettomuustilanteiden 
yhteydessä. [18] Mikäli jotakin turvallisuustoimintoa ei syystä tai toisesta pystytä 
poikkeuksellisesti toteuttamaan, on seuraavalla syvyyspuolustuksen tasolla estettävä 
onnettomuuden kehittymistä vakavammaksi. Tärkeitä turvallisuusperiaatteita 
syvyyspuolustuksen varmistamiseksi ovat erottelu-, moninkertaisuus-, riippumat-
tomuus- ja erilaisuusperiaatteet. Syvyyspuolustusperiaatteen tasot ovat [13]: 

1. Ennalta ehkäiseminen 
2. Häiriötilanteiden hallinta 
3. Onnettomuustilanteiden hallinta 
4. Päästön rajoittaminen vakavissa onnettomuuksissa 
5. Seurausten lieventäminen. 

 
Ensimmäiseksi on varmistuttava siitä, että laitoksen käyttötoiminta on luotettavaa ja 
poikkeamia normaaleista käyttöolosuhteista tapahtuu mahdollisimman vähän. Näin 
ennaltaehkäistään alkutapahtumien syntyä pienentämällä niiden odotettavissa olevaa 
todennäköisyyttä. Pohjan tälle luo ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavien 
järjestelmien suunnittelu. Tämä koskee sekä normaalikäytön järjestelmiä että 
onnettomuustilanteita varten suunniteltuja turvallisuusjärjestelmiä. Laitoksen tunne-
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tuissa käyttöolosuhteissa pitämiseen suunnitellut järjestelmät ovat yleisesti ottaen 
tehokkaampia ja toiminnaltaan paremmin ennustettavissa kuin mahdollisesti puutteel-
lisesti tunnettujen poikkeamien (häiriö- ja onnettomuustilanteiden) kompensointiin 
suunnitellut turvallisuusjärjestelmät.  
 
Vaatimuksia syvyyspuolustuksen ensimmäisen tason toteutumiseksi on esitetty 
raportissa [15]: 

• selkeä normaalien ja epänormaalien käyttöolosuhteiden määrittely 
• riittävät marginaalit laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa, sisältäen 

rakenteellisen varmuuden ja  onnettomuusolosuhteiden sietokyvyn, tähtäävät 
vaiheiden 2 ja 3 toimenpiteiden tarpeen minimointiin 

• riittävä reagointiaikaa käyttöhenkilökunnalle; toimivat ja avustetut 
käyttöliittymät 

• materiaalien ja valmistusmenetelmien huolellinen valinta; hyväksi todetut 
tekniset ratkaisut ja tiukka testaus 

• käyttöhenkilökunnan kattava koulutus; turvallisuuskulttuurin sisäistäminen ja 
sen mukainen toiminta 

• riittävät käyttöohjeet; luotettava laitoksen tilan ja käyttöolosuhteiden valvonta 
• käyttökokemusten dokumentointi, arviointi ja hyödyntäminen 
• kattava ehkäisevä huoltotoiminta, joka on priorisoitava kohteen 

turvallisuusmerkityksen ja luotettavuusvaatimusten mukaan. 
 

Toisella tasolla on huomioitava poikkeamat ja häiriöt käyttötoiminnassa. Huolellisesta 
suunnittelusta ja käytöstä huolimatta kaikkia poikkeustilanteita, esimerkiksi laitteiden 
vikaantumista, ei voida estää. Tavoitteena on havaita poikkeamat, estää niiden 
kehittyminen onnettomuuksiksi ja ajaa reaktori turvalliseen tilaan. Näistä toiminnoista 
vastaavat mittaus-, säätö- ja suojausjärjestelmät. Myös itse reaktorin suunnittelulla 
voidaan kompensoida häiriötilanteita. Esimerkkinä tästä toimii reaktorin reaktiivisuuden 
luontaiset takaisinkytkennät poikkeavissa olosuhteissa. Mittausjärjestelmien tehtävänä 
on tarkkailla reaktorin, sen säätöjärjestelmien ja muiden laitosparametrien tilaa, 
ilmoittaa laitoksen valvomoon poikkeamista ja tarvittaessa käynnistää automaattiset 
suojaustoimenpiteet. Säätö- ja rajoitusjärjestelmät reagoivat joko automaattisesti tai 
operaattorien käynnistäminä poikkeusarvoihin jo ennen kuin ne saavuttavat reaktorin 
alasajoon johtavat raja-arvot. Korjaavia toimenpiteitä toteuttavat muun muassa 
paineenalennusventtiilit, jäähdytteen virtauksen, paineen ja lämpötilan säätöjärjestelmät 
ja säätösauvat, joilla säädetään reaktorin tehoa ja tehdään tarvittaessa joko manuaalinen 
tai automaattinen pikasulku. Toisen tason puolustukseen kuuluu myös em. järjestelmien 
kunnon valvonta ja huolto.  
 
Syvyyspuolustusperiaatteen kolmas taso on onnettomuustilanteiden hallinta eli 
onnettomuuksien kehittymisen esto vakaviksi onnettomuuksiksi. Tähän on varauduttava 
automaattisesti käynnistyvillä turvallisuusjärjestelmillä, jotka estävät radioaktiivisten 
aineiden leviämistä ja estävät vakavien polttoainevaurioiden synnyn. Näitä järjestelmiä 
ovat mm. hätäjäähdytysjärjestelmät, hätäsyöttövesijärjestelmät ja suojarakennus-
järjestelmät. Järjestelmien tulee olla riittäviä sekä oletetuissa onnettomuuksissa että 
niiden laajennuksissa. YVL-ohje B.1 [13] jakaa kolmannen tason vielä alatasoihin 3a ja 
3b. 3a kohdistuu yksittäisistä alkutapahtumista johtuvien oletettujen onnettomuuksien 
hallintaan. Tason 3b tavoitteena puolestaan on hallita oletettujen onnettomuuksien 
laajennuksia, kuten oletettujen onnettomuuksien yhteydessä tapahtuvaa vikaantumista 
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onnettomuuden hoitoon tarkoitetussa järjestelmässä, PRA:n perusteella valittuja 
vikayhdistelmiä tai harvinaisia ulkoisia tapahtumia. 
 
Neljännen puolustustason tehtävänä on rajoittaa radioaktiivisten aineiden päästöjä 
ympäristöön vakavissa onnettomuustilanteissa. Päästön raja-arvot on määritelty 
ydinenergia-asetuksessa [12]. Samalla yritetään hillitä onnettomuuden kehittymistä 
edelleen pahemmaksi. Tärkein tekijä päästön rajoittamisessa on reaktorin suoja-
rakennus. Nykyaikaisten ydinvoimaloiden suojarakennus on useimmiten ns. kaksois-
suojarakennus. Sisempi suojarakennus on tehty kaasutiiviiksi ja ylipaineen kestäväksi, 
jotta radioaktiiviset aineet eivät pääsisi leviämään suojarakennuksesta sen ulkopuolelle. 
Ulomman suojarakennuksen pääasiallinen funktio on reaktorin suojaaminen ulkoisilta 
uhilta, mutta myös päästön rajoittaminen sisemmän suojarakennuksen vuotaessa. 
Neljänteen puolustustasoon kuuluu varautuminen suojarakennuksen eheyttä uhkaaviin 
olosuhteisiin ja onnettomuustilanteisiin. 
 
Tasolla 5 varaudutaan säteilysuojelutoimenpiteisiin laitoksen ulkopuolella tilanteissa, 
jossa laitokselta pääsee huomattavia määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön. 
Prioriteetti on ympäristön asukkaiden turvallisuus. Toimenpiteitä tällä tasolla voivat olla 
mm. evakuoinnit tai joditablettien jako. Toimenpiteet suunnitellaan, harjoitellaan ja 
toteutetaan yhdessä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa. 
 
Yksi syvyyspuolustusfilosofian keskeinen sovellus on kuvassa 5 esitetty radio-
aktiivisen aineen eristäminen ympäristöstä. Ensinnäkin radioaktiivinen aine pysyy 
ehjässä kiinteässä polttoaineessa (polttoainetabletissa). Polttoaineen kuumetessa osa 
polttoaineessa olevista aineista muuttuu kaasumaisiksi. Radioaktiivisten aineiden 
pääsyä primääripiiriin estää polttoainesauvojen suojakuori. Suojakuori vaurioituu 
korkeassa lämpötilassa. Reaktorin jäähdytysjärjestelmä eli reaktoripaineastia ja 
primääripiirin putkisto muodostavat seuraavan leviämisesteen. Tämän jälkeen radio-
aktiivisuuden leviämistä estää reaktorin sisempi ja ulompi suojarakennus. Suunnittelun 
avulla tulee estää mahdollisimman hyvin leviämisesteisiin kohdistuvat uhat. Näin on 
varauduttu radioaktiivisen päästön estämiseen tarpeeksi perusteellisesti, kunhan 
jokaisen esteen laatu- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkealla tasolla ja toteutetaan 
käytännössä rakennusvaiheessa. Syvyyspuolustuksen mukaisesti kaikkien näiden 
esteiden toiminta on varmistettava myös vika- ja poikkeustilanteissa ja niiden kuntoa on 
valvottava säännöllisesti. Erikseen on huomioitava tilanteet, joissa yksi tai useampia 
näistä esteistä on joko kokonaan tai osittain poissa käytöstä. Näitä tilanteita ovat muun 
muassa polttoaineenvaihtoseisokit ja vikatilanteet. Kuva 5 korostaa laitoksen 
turvallisuuskulttuurin ja normaalista käytöstä vastaavien laitteiden huolellisen 
suunnittelun ja valmistuksen merkitystä laitoksen turvallisuudelle. Kuvasta näkee myös 
miten syvyyspuolustuksen tasot suhteutuvat radioaktiivisen aineen fyysisiin 
leviämisesteisiin. 
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Kuva 5. Syvyyspuolustustasot ja radioaktiivisen aineen leviämisesteet. [17] 

 

3.3 Turvallisuuden arviointi 
Ydinvoimalaitoksen turvallisuus on suunnittelun keskeisimpiä asioita. Turvallisuudesta 
voidaan varmistua asianmukaisten analyysien perusteella. Laitossuunnittelun tulee 
läpäistä nämä analyysit, jotta se voidaan hyväksyä. Turvallisuusanalyysit jaetaan 
kahteen ryhmään: deterministisiin ja todennäköisyysperusteisiin, jotka tukevat toisiaan. 
 

3.3.1 Deterministiset analyysit 
Tässä kappaleessa käsitellään ydinvoimalaitosten deterministisiä turvallisuusanalyysejä, 
jotka ovat keskeisiä työkaluja ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta varmistumiseksi. 
Kappaleessa käydään syventävästi läpi analyysien perusteita ja esitellään sekä ydin- että 
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paloturvallisuuden kannalta tärkeitä analyysimenetelmiä tarkemmin. Perusteiden 
sisäistäminen on avain turvallisuuden arviointiprosessien ja myöhemmin palontorjunnan 
syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnin ymmärtämiseen. 
 
Ydinvoimalaitoksen deterministinen turvallisuuden arviointi on osa suunnittelu-
prosessia. Deterministisellä suunnittelulla varaudutaan kappaleessa 3.1.2 esitettyihin 
DBC-tiloihin. Eri tiloille on omat kriteerinsä, jotka on täytettävä. Suomalaisen 
säännöstön mukaan deterministisillä analyyseillä osoitetaan turvallisuustason riittävyys 
tiloissa DBC 1-4, DEC ja SA [11]. Deterministinen suunnittelu vastaa syy-seuraus-
ajattelua. Siinä tarkasteltava järjestelmä joko toteuttaa tai ei toteuta toimintoaan ja tästä 
aiheutuu edeltä tiedetty seuraus. 
 
Alun perin deterministiset turvallisuusanalyysit perustuivat konservatiivisiin lähtö-
tietoihin ja oletuksiin, sillä häiriö- ja onnettomuustilanteiden mallintaminen on 
hankalaa. Näin pyrittiin takaamaan turvallisuusratkaisujen riittävyys. Konservatiivisella 
analyysillä pyritään siihen, että tarkasteltavassa tilanteessa todelliset haitat ovat 
lievempiä kuin mitä analyysistä saadaan tulokseksi. Nykyään käytössä on myös niin 
kutsuttu parhaan arvion menetelmä (best estimate approach), jonka yhteydessä 
toteutetaan herkkyysanalyysi arviossa käytetyille lähtötiedoille. Parhaan arvion 
menetelmän mahdollistavat tutkimus- ja käyttökokemustiedon lisääntynyt määrä sekä 
mallien ja niiden laskemisessa käytettävien tietokoneiden laskentakapasiteetin huima 
kasvu. Parhaan arvion menetelmän etuina on muun muassa mahdollisimman realistinen 
tapahtumakehitys. Konservatiiviset lähtöarvot voivat johtaa epärealistiseen tulokseen 
muun muassa sivuuttamalla joitain fysiikan ilmiöitä. Konservatiivisuutta ja parhaan 
arvion menetelmää voidaan myös soveltaa samassa analyysissä esimerkiksi niin, että 
analyysimalli on koodattu mahdollisimman realistiseksi, mutta käytetyt lähtötiedot on 
valittu konservatiivisesti. [19]  
 
STUK vaatii ohjeen YVL B.3 [11] mukaisesti laitoksen käyttäytymistä koskevissa 
analyyseissä käytettävän joko konservatiivista analyysimenetelmää ja herkkyys-
analyysiä tai parhaan arvion menetelmää ja epävarmuusanalyysiä. Sovellettaessa 
parhaan arvion menetelmää odotettujen onnettomuuksien laajennuksiin tai vakaviin 
onnettomuuksiin voidaan epävarmuusanalyysi jättää pois turvallisuustoimintojen 
suhteen. Se kuitenkin vaaditaan turvallisuusuhan syynä olevan ilmiön suhteen (esim. 
maanjäristys). [19] Tällöin on osoitettava laitoksen keskeisten turvallisuustoimintojen 
onnistuminen suurella varmuudella [11]. Yleisellä tasolla konservatiivisia analyyseja 
käytetään tilanteissa, joissa marginaalit todellisuuden ja hyväksymiskriteerien välillä 
voivat olla suuria eli analyysitulokset pysyvät hyväksymiskriteerien puitteissa 
konservatiivisillakin oletuksilla, joilla analyysejä voidaan yksinkertaistaa. 
Suunnitteluvaiheen lisäksi laitoksen turvallisuus on arvioitava uudelleen 
turvallisuusluokiteltuja järjestelmiä koskevien laitosmuutosten yhteydessä. [19]  
 
IAEA suosittelee aloittamaan deterministisen turvallisuuden arvioinnin oletettujen 
alkutapahtumien (Postulated Initiating Event, PIE) keräämisellä. Tämän jälkeen 
alkutapahtumat luokitellaan ryhmiin, niin että samankaltaiset alkutapahtumat ovat 
samassa ryhmässä. Oletettujen onnettomuuksien tapauksessa kustakin ryhmästä otetaan 
tarkasteluun vaikeimmin hoidettavissa oleva tilanne. Lisäksi tarkastellaan ATWS-
tilanteita (Anticipated Transient Without SCRAM) ja yleisiä yhteisvikatapauksia 
(Common Cause Failure, CCF). ATWS tarkoittaa odotettavissa olevaa käyttöhäiriötä, 



 

19 
 

jonka yhteydessä reaktorin pikasulku epäonnistuu. Syvyyspuolustuksen varmistamiseksi 
kaikki mahdolliseksi arvioidut vikaantumistavat on analysoitava. Jotkut rajoittavat 
vikaantumiset analysoidaan, vaikka ne olisivatkin harvinaisia. Oletettujen onnetto-
muuksien laajennukset ja vakavat onnettomuudet käsitellään erikseen. [19] Suunnittelu-
vaiheessa on etsittävä rajoittavat tapaukset. Tämä olisi syytä tehdä konservatiivisin 
lähtötiedoin, jotta marginaalit hyväksymiskriteereihin jäävät riittävän suuriksi. Onnetto-
muuden kehittyminen puolestaan mallinnetaan mahdollisimman todenmukaiseksi. 
 
Deterministiset analyysit ennustavat laitoksen vasteen erilaisille alkutapahtumille tai 
vikatilanteille tietyillä oletuksilla ja hyväksymiskriteereillä. Eri laskentatyökaluilla 
tehdään analyysit eri näkökulmista. Näkökulmia ovat muun muassa reaktion 
käyttäytyminen (neutronic), termodynaaminen (thermohydraulic), radiologinen 
(radiological), materiaalien lämpökäyttäytyminen (thermomechanical) ja rakenteellinen 
(structural). Hyväksymiskriteerejä on kahdentasoisia. Perimmäiset kriteerit ovat 
itsessään ydinturvallisuuteen liittyviä, kuten säteilyannosrajat ympäristön väestön 
yksilölle ja laitoksen työntekijälle, säteilyn leviämisesteiden kestokyky, turvallisuus-
järjestelmien kyky suoriutua niissä onnettomuustilanteissa, joissa niitä tarvitaan ja mm. 
suuren aikaisen radioaktiivisten aineiden päästön estäminen. Johdetut hyväksymis-
kriteerit puolestaan ovat tarkempia teknisiä vaatimuksia laitoksen järjestelmille, 
rakenteille ja laitteille. Johdettujen kriteerien täyttyessä myös perimmäiset kriteerit 
täyttyvät. [19] Hyväksymiskriteerien asettamisesta määrää viranomainen. Suomessa 
päästö- ja säteilyannosrajat on määritelty ydinenergia-asetuksessa [12]. 
 
Yleisiä tapoja toteuttaa laitoksen käyttäytymistä koskevat analyysit ovat muun muassa 
vika- ja tapahtumapuut täydennettynä vika- ja vaikutusanalyyseillä ja tarkemmilla 
teknisten alojen analyyseillä. Vikapuu kuvaa tapahtumaketjua, joka johtaa tiettyyn 
määriteltyyn vikaantumiseen tai häiriötilanteeseen, kun taas tapahtumapuu alkaa 
häiriötilanteesta ja tutkii sen seurauksia. Vikapuu ja tapahtumapuu on esitelty 
tarkemmin muun muassa lähteessä [20]. Vikapuun lopullista vikaantumista kutsutaan 
huipputapahtumaksi, sillä vikapuu rakennetaan perinteisesti ylhäältä alas. Loogiset 
operaattorit AND ja OR ovat käytössä. Nämä muodostavat portteja, joihin tulee alhaalta 
kaksi (tai useampia) syötettä, jotka kuvastavat vikaantumisia. Portista ylöspäin lähtevä 
vaste kuvastaa vikatilanteen kehittymistä tapauksesta riippuen. AND-portin kohdalla 
molempien porttiin tulevien syötteiden on oltava vikaantuneena, jotta portti antaa 
vikatilaa kuvastavan vasteen. OR-portin kohdalla riittää, kun vain toinenkin syötteistä 
on vikatilassa, niin portti antaa vasteen. Porttien visuaalinen esitystapa on kuvassa 6 va- 
 

 
Kuva 6. Vikapuun porttien esitystapa [20]. 
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semmalla. Oikealla porteille löytyy myös vaihtoehtoinen virtapiireistä tuttu esitystapa.  
 
Tapahtumapuun hyvä puoli vikapuuhun verrattuna on vaihtoehtoisten lopputilanteiden 
ottaminen huomioon. Karkeana esimerkkinä häiriötilanteessa kaikkien vahinkoa 
estävien toimenpiteiden suorittaminen onnistuneesti jättää seuraukset hyväksyttäviksi. 
Mikäli osa toimenpiteistä onnistuu, vahingot jäävät pieniksi, mutta niitä kuitenkin tulee. 
Kaikkien toimenpiteiden epäonnistuminen puolestaan johtaa suuriin vahinkoihin. 
Tapahtumapuu etenee pykälä kerrallaan toimenpiteiden tai tapahtumien suhteen, niin 
että joka kohdassa toimenpide joko suoritetaan tai ei suoriteta ja jatketaan eteenpäin 
seuraavaan kohtaan puussa. Jos tilanne saadaan hallintaan, voidaan tässä puun haarassa 
lopettaa toimenpiteiden arviointi ja tehdä yhteenveto puun kulkeman haaran tilanteen 
kokonaisvaikutuksista. Lopuksi tehdään yhteenveto kaikkien haarojen aiheuttamista 
seurauksista. Tapahtuma- ja vikapuun merkittävimpiä eroja on aikariippuvuus. 
Tapahtumapuussa toimenpiteet tapahtuvat peräkkäin. Vikapuussa tapahtumien keski-
näistä järjestystä ei ole rajoitettu, vaan vikaan päädytään, kun tietyt laitteet ovat 
yhtaikaisesti vikaantuneena. [20] Kuva 7 esittelee yhden tapahtumapuun visuaalisen 
esitystavan. Kuvassa tapahtumapuuta on sovellettu radioaktiivisen aineen leviämis-
esteiden toimintaan TMI2-laitoksen onnettomuustapauksessa. Tummennetulla viivalla 
on merkitty onnettomuudessa kuljettu polku. 
 

 
Kuva 7. Tapahtumapuun yksi esitystapa [20]. 

 
Vika- ja tapahtumapuuanalyysit voidaan tehdä myös numeerisesti. Tällöin vikapuussa 
kullekin laitteen tai järjestelmän vikaantumiselle asetetaan taajuus tai todennäköisyys. 
Tapahtumapuussa vastaavasti annetaan taajuus, esim. 1/a, alkutapahtumalle ja toden-
näköisyydet lieventäville toimenpiteille. Vikapuusta saadaan laskettua huippu-
tapahtuman taajuus ja tapahtumapuusta lopputilanteiden taajuudet.  

Kuva 8 antaa esimerkin tapahtumapuusta, jossa on huomioitu myös lopputilanteen 
todennäköisyys. Tässäkin tapahtumapuussa jokaisen toimenpiteen ylempi haara kuvaa 
toimenpiteen onnistunutta suoritusta ja alempi epäonnistunutta. Näin siis ylin 
vaakasuora viiva kuvaa tilannetta, jossa jokainen toimenpide onnistuu ja päädytään 
lopputilaan OK. Lopputilat, joihin keskisuuri jäähdytteenmenetysonnettomuus 
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(MLOCA) voi tässä tapauksessa johtaa, ovat ei sydänvauriota (OK); nopea 
paineenalennus, ei sydänvauriota, mutta merkittävä taloudellinen seuraus (RAPDEPR); 
ja sydänvaurio tehoajolla (CM-POWER). Tilojen ehdolliset todennäköisyydet on 
ilmoitettu vuotta kohti. [4] 

 
Kuva 8. Keskisuuren jäähdytteenmenetysonnettomuuden (MLOCA) tapahtumapuu [4]. 

 
Hyvä työkalu yksittäisten laitteiden vikaantumisen arviointiin on vika- ja 
vaikutusanalyysi (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis), joka on esitelty 
tarkemmin esimerkiksi lähteessä [21]. Se on yksi ensimmäisistä systemaattisista 
työkaluista vikaantumisen arviointiin. FMEA:lla selvitettyjä tietoja voidaan käyttää 
vika- ja tapahtumapuun tapaisten analyysien pohjatietona. Kultakin komponentilta 
kerätään vikaantumismoodit ja niiden seuraukset järjestelmälle FMEA-lomakkeelle, 
jonka kentät voivat vaihdella tilanteesta riippuen. Kuvassa 9 on esimerkki FMEA-
lomakkeesta. FMEA:n heikkous on keskittyminen yksittäisten komponenttien aiheutta-
miin vikaantumisiin, jolloin suurten moninkertaisten (redundanssisten) järjestelmien 
arviointi ei onnistu luotettavasti. Myöskään inhimillisiä tekijöitä ei oteta huomioon.  

 
Kuva 9. Esimerkki  vika- ja vaikutusanalyysin (FMEA) valmistelussa käytettävästä lomakkeesta [21]. 

 

3.3.2 Todennäköisyysperusteiset analyysit 
Ydinvoimalaitokselle on tehtävä todennäköisyysperusteinen riskianalyysi (PRA, 
Probabilistic Risk Assessment) [12]. Ohjeessa YVL A.7 [22] määritetään tarkempia 
siihen liittyviä vaatimuksia. PRA tehdään rinnan determinististen analyysien kanssa. 
Deterministiset analyysit tuottavat tuloksena onnettomuusskenaarioita ja määrittelevät 
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niiden torjumiseen ja hallintaan tarkoitetut järjestelmät syvyyspuolustuksen peräk-
käisillä tasoilla. Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tarkoituksena on tuottaa 
numeeriset esiintymistaajuudet eri alkutapahtumille ja onnettomuustilanteille.  
 
Arviointiin käytetyt menetelmät ovat todennäköisyysperusteinen turvallisuusanalyysi 
(PSA, Probabilistic Safety Assessment) tai useammin ydinvoimaloihin liittyvissä 
yhteyksissä todennäköisyysperusteinen riskianalyysi (PRA). PSA ja PRA kuvaavat 
täsmälleen samaa asiaa. PRA-termi on käytössä myös suomalaisessa säännöstöstä ja sitä 
käytetään vastedes tässä työssä. PRA-analyysi tehdään periaatteessa kolmella tasolla. 
Ensimmäisen tason PRA määrittää ydinpolttoaineen vaurioitumiseen johtavat 
onnettomuusketjut ja arvioi niiden todennäköisyydet (CDF, Core Damage Frequency). 
Toisen tason PRA:ssa arvioidaan laitokselta vuotavien radioaktiivisten aineiden päästön 
määrää, todennäköisyyttä ja ajoittumista. Kolmas taso puolestaan kuvaa radioaktiivisten 
aineiden päästöstä aiheutuvaa riskiä ihmisille ja ympäristölle. Kolmannen tason PRA:ta 
ei ole vaadittu tehtäväksi Suomen ydinvoimalaitoksilla. 
 
PRA:ssa tasolla 1 ja 2 on analysoitava alkutapahtumina laitoksen sisäiset viat, häiriöt ja 
inhimilliset virheet, ulkoisen sähköverkon menetykset, tulipalot, tulvat, raskaat nostot, 
poikkeukselliset sääolosuhteet, seismiset ilmiöt ja muut ympäristöstä johtuvat tekijät 
sekä ihmisen toiminnasta johtuvat ulkoiset tekijät. Näiden lisäksi PRA:han sisältyy 
turvallisuus- ja muiden järjestelmien ja laitoksen operaattoreiden vaste alkutapahtumiin. 
Palojen osuutta PRA:ssa kutsutaan nimellä palo-PRA. [22] PRA:n rakennetta kuvataan 
tarkemmin kappaleessa 4.3.4, palo-PRA:n käsittelyn yhteydessä. 
 
Riskiin sen määritelmän mukaisesti kuuluu todennäköisyyden lisäksi myös tapahtuman 
vaikutukset. Ne voidaan määritellä monella tapaa, esimerkiksi menetettyjen 
ihmishenkien, terveysvaikutusten, radioaktiivisen päästön suuruuden tai taloudellisten 
tappioiden avulla. Kutakin tapahtumaketjua i vastaava riski voidaan määrittää 
seuraavasti [23]: 

𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖 , 
 

missä 𝑐𝑐𝑖𝑖 on riskin seuraus ja 𝜆𝜆𝑖𝑖 on tapahtumistaajuus. 𝜆𝜆𝑖𝑖:n tilalla voitaisiin käyttää myös 
todennäköisyyttä 𝑝𝑝𝑖𝑖, jolloin pitäisi lisäksi määrittää tarkasteltava aikaväli, esimerkiksi 
yksi vuosi. Tällöin yksittäisen tapahtumaketjun todennäköisyys jää kuitenkin niin 
pieneksi, että sitä on vaikea sisäistää. Taajuuden kautta riskin toteutumisen 
todennäköisyys on helpommin ymmärrettävissä. Myös oletettujen onnettomuuksien 
luokittelu seuraa taajuusajattelua. Mikäli riskien seurausvaikutukset on yhtenäistetty, 
laitoksen kokonaisriski voidaan määrittää yhtälöllä: 

𝑅𝑅 = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 , 

 
missä lasketaan yhteen kaikkien tapahtumaketjujen riskit. Ongelmana tässä 
lähestymistavassa on epävarmuus siitä, onko kaikki merkittävät onnettomuuteen 
johtavat tapahtumaketjut tunnistettu. Kokonaisriski antaa yhdenlaisen kuvan laitoksen 
yleisestä turvallisuudesta ja antaa mahdollisuuden verrata yksittäisiä 
onnettomuusketjuja kokonaisuuteen suurimpien riskien tunnistamiseksi. Kuitenkin 
ensimmäisen tason PRA:ssa seuraus eli ydinpolttoaineen vakava vaurioituminen on 
etukäteen tiedossa, jolloin itse asiassa lasketaan vain sen taajuutta, eikä varsinaista 
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kokonaisriskiä. PRA:n tasolla 2 puolestaan arvioidaan ydinvoimalaitoksesta vuotavien 
radioaktiivisten aineiden päästön määrää, todennäköisyyttä ja ajoittumista eli riskiä 
ympäristön kannalta. 
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4 Ydinvoimalaitoksen palontorjunta 
Palonturvallisuus on huomioitava kaikessa rakentamisessa asuinrakennuksista 
teollisuusrakennuksiin. Palontorjunnan konventionaalinen puoli perustuu palo- ja 
rakennuslainsäädäntöön, jota täydennetään mm. Suomen rakennusmääräyskokoelmalla 
(RakMK) ja erilaisilla standardeilla. Palo- ja rakennuslainsäädäntöön kuuluvat 
esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä pelastuslaki. Ydinvoimalaitoksen 
palontorjunnasta on julkaistu ohje YVL B.8, jonka mukaan ydinvoimalaitoksen 
palontorjunta perustuu monilta osin näihin yleisiin vaatimuksiin. Ohjeessa on määritelty 
miltä osin ydinvoimalaitosten palontorjuntaan kohdistuvat vaatimukset ovat tiukempia 
verrattuna yleisiin vaatimuksiin. 
 
Palontorjunnan sovittaminen ydinvoimalaitokseen on haastavaa sen vuoksi että 
palonturvallisuuden tavoitteet ovat joskus ristiriidassa ydinturvallisuuden tavoitteiden 
kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa [7] määritellään paloturvallisuuden yhdeksi 
tavoitteeksi henkilöturvallisuus: ”Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat 
voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa.” Ydinvoimalaitoksen 
palontorjunnan päätavoite puolestaan on ydinturvallisuus eli ydinvoimalaitoksen 
turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suojaaminen palojen vaikutuksia 
vastaan. Tavoitteet tuottavat erilaiset ratkaisut esimerkiksi poistumisteille. RakMK [6] 
määrittelee suurimman sallitun etäisyyden lähimpään uloskäytävään. Tuotanto-
laitoksille, joihin ydinvoimalaitos lukeutuu, tämä on 45 metriä. Ydinvoimalaitoksen 
layout voi olla hyvin monimutkainen, jolloin tämä vaatimus on vaikea toteuttaa jo 
sinänsä. Lisäksi esimerkiksi pitkiin kaapelitunneleihin on lisättävä poistumisteitä, jotta 
tämä vaatimus täyttyisi. Ydinturvallisuuden näkökulmasta jokainen ovi 
kaapelitunnelissa on mahdollinen leviämisväylä tulipalolle. Poistumisteiden 
suunnittelua vaikeuttaa myös vaatimus, jonka mukaan turvallisuuslohkojen välisten 
ovien tulee olla lukittuina laitoksen normaalin käytön aikana. Tämä käytännössä 
tarkoittaa, että poistumistie ei saa kulkea kahden eri turvallisuuslohkon kautta, vaikka 
tätä kautta matka ulos olisikin lyhyempi. [2] 
 
Tulipalo on yksi potentiaalinen ydinvoimalaitoksen sisäisen alkutapahtuman aiheuttaja, 
joka voi johtaa käyttöhäiriöön ja edelleen pahimmassa tapauksessa onnettomuus-
tilanteeseen. Tulipaloa itsessään ei pidetä alkutapahtumana, mikäli se ei vaaranna 
ydinturvallisuudesta vastaavia järjestelmiä. Vaikka palo ei johtaisikaan alku-
tapahtumaan, on palotilanteessa varauduttava aina laitoksen ajamiseen turvalliseen 
tilaan häiriö- ja onnettomuustilaohjeiden mukaisesti. Tulipalon aiheuttama uhka voi 
johtaa ydinreaktorin pikasulkuun tai nopeaan alasajoon, vaikka mitään turvallisuus-
toimintoja ei olisikaan vielä menetetty tai edes uhattu palosta johtuen. Palojen 
vaikutukset ydinturvallisuustoimintoja ylläpitäville järjestelmille ja laitteille on 
minimoitava. [24]  
 

4.1 Suunnitteluperiaatteita 
Ohjeen YVL B.8, Ydinlaitoksen palontorjunta [2] mukaan ydinvoimalaitoksen 
palontorjunta on suunniteltava siten, että missä tahansa mahdolliseksi arvioidussa 
palotilanteessa ydinlaitos voidaan saattaa turvalliseen tilaan ja radioaktiivisten aineiden 
pääsy ympäristöön estää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laitos pitää voida ajaa 
turvallisesti alas ja jälkilämmön poisto on voitava toteuttaa. Palontorjunnan tulisi 
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ensisijaisesti tähdätä näiden keskeisten toimintojen varmistamiseen. Uuden YVL-ohjeen 
mukaisesti ydinlaitoksen palontorjunnan tulee perustua syvyyspuolustusperiaatteeseen, 
joka esitellään kappaleessa 3.3. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteella yritetään 
torjua palon aiheuttamaa uhkaa ydinturvallisuudelle vaiheittain aina syttymisen estosta 
lähtien. Syvyyspuolustusperiaate kokoaa rakenteellisen ja aktiivisen palontorjunnan 
menetelmiä. Näiden lisäksi tärkeä osa palonturvallisuuden kokonaisuutta on ydin-
voimalaitoksen käytön aikainen turvallisuuskulttuuri. Laitoksella tulee olla kattava 
ohjeistus ja riittävä valvonta palontorjuntajärjestelyjen ylläpitoon, mm. tulitöihin, 
tilapäisiin palokuormiin ja siisteyteen liittyen. 
 
IAEA [24] tunnistaa kaksi erilaista palontorjunnan suunnittelufilosofiaa: palon 
leviämisen hallinta (fire containment approach) ja palon vaikutusten hallinta (fire 
influence approach). Palon leviämisen hallinta -filosofian mukaan palo-osastoihin 
jaetussa laitoksessa yhden palo-osaston sisältö voidaan menettää täysin, ilman että 
laitoksen turvallisuus vaarantuu. Tällöin palon laajeneminen viereisiin osastoihin 
estetään ympäröimällä kukin osasto palonkestävillä rakenteilla (seinät, ovet), joiden  
palonkestävyys on pidempi kuin osastossa sijaitsevan materiaalin loppuun palaminen 
edellyttää. Tässä lähestymistavassa voidaan käyttää myös aktiivisen palontorjunnan 
keinoja kohteissa, joissa on suuri palokuorma, jotta palo saadaan sammumaan 
mahdollisimman nopeasti. Palon vaikutusten hallinta –filosofiassa puolestaan 
turvallisuusjärjestelmien eri redundanssien osia voi sijaita myös samassa palo-osastossa, 
mutta yhden palon yhtaikaiset vaikutukset niihin on rajoitettu käyttämällä etäisyys-
erottelua, aktiivisia palontorjuntajärjestelmiä, kuten sprinklereitä ja rakenteellisen 
palontorjunnan keinoja, kuten paikallista palosuojausta, palokatkoja tai palonsuoja-
pinnoitteita. Palontorjunnan riittävyys tulee varmistaa kummassakin tapauksessa 
paloanalyysillä. 
 
Suomalaisen ydinvoimaloiden turvallisuussäännöstön mukaan palontorjunnan suunnit-
telussa on ensisijaisesti käytettävä palo-osastointia eri turvallisuuslohkojen erottelussa. 
Kaikissa tiloissa, kuten suojarakennuksessa, tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin 
tilasta on aina tehtävä tarkemmat paloanalyysit. [2]  
 

4.1.1 Rakenteellinen palontorjunta 
Suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukaan ydinlaitos on suunniteltava siten, että 
rakenteelliset ratkaisut ja laitoksen sijoitussuunnittelu takaavat mahdollisimman 
korkean paloturvallisuustason, ilman aktiivista palontorjuntaa. Rakenteellista palon-
torjuntaa kutsutaan myös passiiviseksi palontorjunnaksi. [2]  

Rakenteellisen palontorjunnan perusta on laitoksen layoutsuunnittelussa, palon-
kestävissä rakenteissa, palo-osastoinnissa ja paloturvallisissa materiaaleissa. Laitoksen 
järjestelmät, rakenteet ja komponentit on sijoiteltava siten että paloriski on 
mahdollisimman pieni. Palavien materiaalien määrä on pidettävä niin pienenä kuin on 
käytännössä mahdollista. Laitoksen suunnittelussa on käytettävä palamattomia 
materiaaleja aina kun mahdollista. Mikäli tämä ei onnistu, on valittava vähintäänkin 
paloa rajoittava materiaali. Palo-osastointi on tärkeä osa rakenteellista palontorjuntaa. 
Tarkoituksena on, että yhdessä palo-osastossa syttynyt palo pysyy palo-osaston sisällä, 
eikä leviä viereisiin palo-osastoihin. [24] Palo-osastointi tehdään kerros ja 
käyttötapaosastointina. Ydinvoimalaitoksella myös eri turvallisuuslohkot sijoitetaan 
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omiin, erillisiin palo-osastoihinsa. [2] Riittävän osastoinnin avulla saadaan eroteltua 
turvallisuudelle tärkeät kohteet suurista palokuormista, mutta myös turvallisuus-
toimintoja toteuttavat rinnakkaiset osajärjestelmät eli turvallisuuslohkot, toisistaan. 
Palo-osastorajojen rakenneosien paloluokka määräytyy standardoitujen testien perus-
teella. Palo-osastointia voi tehostaa layoutsuunnittelulla sijoittamalla ydinturval-
lisuudelle tärkeiden palo-osastojen väliin osastoja, joilla ei ole ydinturvallisuus-
merkitystä, kuten esim. käytäviä. Näin on tehty mm. Olkiluodon 3. (OL3) laitoksella 
joissakin paikoissa turvallisuuslohkojen välillä. Näin palon pitää ensin levitä käytävään 
ennen kuin se uhkaa toista turvallisuuslohkoa. 

Rakenteiden palonkesto ilmoitetaan merkinnöillä, joissa kirjaimet ilmaisevat rakennus-
osan vaadittua ominaisuutta ja numero sitä kuinka pitkään minuutteina tämän 
ominaisuuden tulee olla voimassa standardipalokäyrän mukaisissa olosuhteissa. Eri 
ominaisuuksia kuvaavat kirjaimet ovat R (kantavuus), E (tiiviys), I (eristävyys) ja M 
(iskunkestävyys palotilanteessa). Nämä on määritelty standardissa SFS-EN 13501-2 
[25]. Palonkestoajat määritellään rakennusosasta riippuen eri standardeissa esitetyillä 
koemenetelmillä. Yleiset palonkestokokeita koskevat vaatimukset on esitetty 
standardissa SFS-EN 1363-1 [26].  Turvallisuudelle tärkeitä järjestelmiä sisältävissä 
rakennuksissa palo-osaston rajan läpäisevillä läpivienneillä, kuten ovilla, kaapeli-
läpivienneillä ja luukuilla tulee olla sama palonkestävyys kuin muilla osastoivilla 
rakennusosilla. Muille rakennuksille tämä vaatimus on vain puolet osastoivien 
rakennusosien palonkestosta, kuten myös RakMK:ssa on määritelty. Vaatimus on 
voimassa kuitenkin niin, että paloluokan on oltava ydinvoimalaitoksilla vähintään EI60. 
Osastoivien rakenteiden läpivientien määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä, 
varsinkin turvallisuuslohkojen välisissä osastoivissa rakennusosissa. [2] Palo-osastojen 
lisäksi voidaan käyttää paikallista palosuojausta palon leviämisen estämiseksi [24]. 
Pelastustiet lasketaan myös osaksi rakenteellista palontorjuntaa. Niihin liittyvät 
määräykset annetaan RakMK:ssa [6].  
 

4.1.2 Aktiivinen palontorjunta 
Ydinvoimaloissa aktiivinen palontorjunta tukee rakenteellista palontorjuntaa [24]. Se 
sisältää kaikki palontorjunnan keinot, jotka vaativat palontorjuntajärjestelmien 
automaattista tai manuaalista aktivointia toimiakseen [27]. Aktiivisen palontorjunnan 
voi jakaa neljään pääluokkaan: palon havaitseminen ja ilmoittaminen (hälytys), palon 
sammuttaminen, ilmastoinnin ohjaus (sisältäen ilmastoinnin pysäyttämisen, eristämisen 
palopeltien avulla ja savunpoiston), ja operatiivinen palontorjunta (palokunnat) [2]. 

Palon havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen on käytettävä luotettavia automaattisia 
osoitteellisia, paloilmoitinjärjestelmiä, jotka ilmoittavat palon sijainnin vähintään 
huonetilan tarkkuudella. Suurissa huonetiloissa, joissa sijaitsee turvallisuudelle tärkeitä 
järjestelmiä, palon sijainti tulee ilmoittaa jopa yksittäisen paloilmaisimen tarkkuudella, 
jotta sammutustoimenpiteet saadaan kohdistettua nopeasti ja oikein. Paloilmoitukset 
tulee ohjata sekä päävalvomoon että laitospalokunnalle. [2] 

Palo voi sammua neljän mekanismin kautta: raivaus, jäähdytys, tukahduttaminen ja 
inhibitio. Raivaus eli palavan aineen poisto ei käytännössä ole useinkaan mahdollista 
ydinvoimalassa. Perinteiset vesisammutusmenetelmät eli vesisprinklerit perustuvat 
pääasiassa jäähdytykseen ja tukahduttamiseen, sillä veden höyrystyminen syö paljon 
lämpöä ja alentaa happipitoisuutta. Höyrystyessään vesi syrjäyttää ilmaa palotilassa, 
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jolloin vesisammutusjärjestelmät edesauttavat palon sammumista myös tukahduttamalla 
eli tilan happipitoisuutta laskemalla jäähdytyksen lisäksi. Vesipisarat myös vaimentavat 
säteilylämmönsiirtoa palavan kohteen ja ympäristön välillä, jolloin palon leviämisen 
edellytykset heikkenevät. [28] Käytännössä tärkein sammutusmenetelmä on vesi-
sammutus (sprinkleri, vesispray), jota tulisi käyttää aina, kun se on mahdollista.  
Useiden sammutusjärjestelmien tarkoituksena on palon sammuttamisen ohella palon 
rajoittaminen sekä sen lämpötilaa alentamalla että palo-osaston rakenteita 
jäähdyttämällä. Näin estetään palon kehittyminen suureksi. 

Sprinklereiden ja sprayjärjestelmien lisäksi käytössä on nykyisin myös vesisumu-
järjestelmiä, joiden toimintaperiaate on periaatteessa sama. Vesisumujärjestelmät 
vaikuttavat tehokkaammin pienten vesipisaroiden nopeamman höyrystymisen takia, 
mutta niiden ohjaus joihinkin kohteisiin voi olla hankalampaa pisaroiden pienen 
liikemäärän vuoksi. Sumu liikkuu ilmavirtausten mukana, mikä voi olla hyvä asia, sillä 
palosta aiheutuva konvektiovirtaus tuo näin veden sinne, missä sitä tarvitaan. 
Vesisumujärjestelmät soveltuvat parhaiten kohdesuojausjärjestelmiksi esim. sähkö-
tiloihin. Tällä hetkellä Suomen ydinvoimaloilla ei ole käytössä vesisumujärjestelmiä. 
[28] 

Nestepalojen sammutuksessa voidaan käyttää myös vaahtonesteitä, jolloin tarkoituksena 
on peittää koko nesteallas vaahdolla. Näin palo saadaan tukahdutetuksi. Osa vaahdoista 
(nk. raskasvaahdot) sisältää myös paljon vettä, jolloin jäähdytysvaikutus nopeuttaa 
palon sammumista. [28] 

Sammutukseen voidaan käyttää myös inerttejä eli reagoimattomia kaasuja. Käytössä 
ovat mm. hiilidioksidi, jalokaasut, kuten argon ja jotkut kaasuseokset. Hiilidioksidia ei 
voi käyttää tiloissa, joissa voi olla ihmisiä, sillä se on käytännössä tappava kaasu ja 
järjestelmän käytön jälkeen hengittäminen muuttuu mahdottomaksi jo pienemmässä 
pitoisuudessa kuin tarvitaan palon sammutukseen. Inerttikaasusammutuksen 
pääasiallinen sammutusmekanismi on hapen syrjäyttäminen palotilasta. Se toimii 
tehokkaasti pienehköissä suljetuissa tiloissa kuten kaapelitunneleissa. [28] Inertti-
kaasujen lisäksi käytössä on tehokkaita halogenoituja hiilivetyjä eli halokarboneita, 
jotka hapen syrjäyttämisen ohella jäähdyttävät paloa hajotessaan tai höyrystyessään. 
Ongelmana halokarbonien kanssa on ollut negatiivinen vaikutus otsonikehään sekä 
kasvihuoneilmiöön, minkä vuoksi suuri osa näistä kaasuista on kielletty Montrealin 
pöytäkirjan nojalla jo 1993 [29]. Nykyään on kuitenkin olemassa halokarboni-
sammutteita, kuten juuri Olkiluodon käyvillä voimalaitoksilla käyttöön otettu Novec 
1230, jotka eivät ole kovin haitallisia ilmastolle [28][30][31]. Sammutusmenetelmistä 
mainittakoon vielä käsisammuttimissa käytössä oleva jauhesammutus ja aerosoli-
sammutus, jotka vaikuttavat sekä jäähdyttämällä että inhibitiolla eli kemiallisella 
palamisen ketjureaktion katkaisulla [28].  

Suomalaisen säännöstön mukaan ydinvoimalassa aktiivisilla, tarvittaessa automaattisesti 
toimivilla sammutusjärjestelmillä on varustettava ainakin kaapelitilat, joissa turval-
lisuuslohkojen välinen erottelu ei toteudu tai joissa on suuria kaapelikeskittymiä 
(palokuorma > 1200 MJ/m2), joita ei voida todeta vaarattomiksi; tilat, joissa on riski 
radioaktiivisesta päästöstä tulipalon seurauksena; sekä tarvittaessa muut suuria 
palokuormia sisältävät kohteet, kuten kaikki paljon öljyä sisältävät järjestelmät. 
Aktiivisiin sammutusjärjestelmiin liittyy myös riskejä, joilla voi olla hyvin kielteisiä 
vaikutuksia laitoksen toiminnalle. Eräs riski on tulvariski, joka realisoituu sprinklerin 
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lauetessa suunnitellusti tai virheellisesti, tai sammutusvesiputken rikkoutuessa. Tulviva 
sammutusvesi voi vikaannuttaa laitteita ja vaikeuttaa liikkumista. [2] 

Savunpoiston tehtävä on poistaa kuumat ja mahdollisesti korrodoivat savukaasut. 
Savunpoistojärjestelmät helpottavat operatiivisen palontorjunnan kohteeseen löytämistä 
ja muiden henkilöiden poistumista rakennuksesta. Savunpoistojärjestelmillä on varus-
tettava ainakin suuria palokuormia sisältävät tilat, kuten turbiinihalli ja kaapelitilat, sekä 
valvomo. Ylipaineilmastointia tarvitaan takaamaan toimintaedellytykset valvomossa. 
[2] 

Operatiivinen palontorjunta koostuu ydinlaitoksen omasta laitospalokunnasta, laitos-
henkilöstön avulla tapahtuvasta palontorjunnasta, operatiiviseen palontorjuntaan käytet-
tävästä sammutuskalustosta (mm. palopostit ja käsisammuttimet) ja lähialueiden palo-
kunnista. Palontorjuntavalmiutta on suunniteltava ja harjoiteltava alueen pelastustoimen 
kanssa yhteistyössä. Laitospalokunnan vahvuuden on oltava vähintään paloesimies ja 
kolme palontorjuntaan osallistuvaa henkilöä ympäri vuorokauden. Laitospalokunnan 
paloaseman on sijaittava ydinlaitoksen välittömässä läheisyydessä ja oltava viiden 
minuutin lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden. [2] 
 

4.2 Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaate 
Palontorjuntaan voidaan soveltaa syvyyspuolustusperiaatetta. Terminä palontorjunnan 
syvyyspuolustusperiaate esiintyy ainakin jo vuonna 1992 julkaistussa IAEA:n raportissa 
Fire Protection in Nuclear Power Plants [32] ja on käytössä lähinnä ydinlaitoksiin 
liittyvissä säädöksissä ja vaatimuksissa. Sen pohjana olevat turvallisuusperiaatteet, 
kuten konservatiivinen suunnittelu, ovat kuitenkin olleet peruspilareita paloturvallisuus-
suunnittelussa jo pidemmän aikaa. Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaate sisällytettiin 
STUKin uusimpaan, vuonna 2013 julkaistuun ohjeeseen YVL B.8 tärkeimmäksi 
palontorjunnan suunnittelua ohjaavaksi periaatteeksi. Ydinvoimalaitoksiin sovellettuna 
palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasot ovat ohje YVL B.8:n mukaan [2]: 

a. Palon syttymisen esto 
b. Palon nopea havaitseminen ja sammutus 
c. Palon kehittymisen ja leviämisen esto 
d. Palon vaikutusten rajoitus siten, että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa 

luotettavasti palon vaikutuksista huolimatta. 
 
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen tasojen 
vaatimia toimenpiteitä ydinturvallisuussäännöstön puitteissa. Vaatimusten lisäksi on 
esitetty kolmen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeän kohteen 
palontorjuntajärjestelyitä syvyyspuolustuksen kautta. Esimerkeiksi otettiin turbiini-
generaattori ja sen öljy- ja vetyjärjestelmät, päämuuntajat ja kaapelitunnelit ja -huoneet. 
Näiden kohteiden syvyyspuolustuksen varmentavia tekijöitä on listattu 
syvyyspuolustustasoittain sovellettuna painevesilaitokseen (PWR, Pressurized Water 
Reactor) ja käyttäen Loviisan ydinvoimalaitosta viitekehyksenä. Esimerkkitapausten 
tarkoituksena on näyttää kuinka monenlaisia toimenpiteitä palontorjunnan syvyys-
puolustuksen varmistamiseen käytännössä liittyy. 
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a. Palon syttymisen esto 
Palon syttymisen estäminen on toteutettava käyttäen tunnettuja ja luotettavia 
menetelmiä. Apuna tulee käyttää kehittyneitä teknisiä ratkaisuja. YVL-ohjeet 
edellyttävät vaativimman standardiluokituksen mukaista suunnittelua turvallisuus-
järjestelmiä sisältäville rakennuksille. Nämä ydinvoimalaitoksen rakennukset ovat 
RakMK:ssa määriteltyä tiukinta paloluokkaa P1. Niiden rakenteisiin saa tällöin käyttää 
vain RakMK:ssa määriteltyjä tiettyyn luokkaan kuuluvia rakennustarvikkeita. 
Palontorjunnan kannalta ongelmallisia ovat laitteet, jotka tarvitsevat toimintaansa 
aineita, jotka syttyvät herkästi tai joilla on suuri lämpöarvo, tai itsessään aiheuttavat 
paloriskin. Näitä ovat esimerkiksi suuret pyörivät laitteet, joissa on öljyvoitelu; 
muuntajat, joissa on öljyä ja voi syntyä vetyä; ja sähkökaapit, joissa on valokaaren 
syntymisen riski. Nämä laitteet tulee suojata erityisin palontorjuntajärjestelyin. 
Huoltojen ja korjaustöiden yhteydessä tarvitaan palovaarallisia aineita tai töiden teko jo 
itsessään aiheuttaa paloriskin (esim. hitsaus). Näitä tilanteita varten on järjestettävä 
asianmukainen valvonta ja huolehdittava ohjeiden laatimisesta ja henkilöstön 
koulutuksesta. [2] 
 
Taulukko 2. Valittujen kohteiden palontorjunnan syvyyspuolustuksen ensimmäisen tason (a.) muodostavia 
palontorjuntatoimenpiteitä. 

Turbiini-generaattorit ja 
niiden öljy- ja 

vetyjärjestelmät 

Päämuuntajat (400 kV) Kaapelitunnelit ja -huoneet 

• laitoksen layoutsuunnittelu 
• palo- ja riskianalyysit 
• toimittajan valinta 
• laadun- ja luotettavuuden varmistaminen 
• käyttökokemusdata 
• kunnon- ja käytön valvonta 
• valvonta- ja suojausjärjestelmät 

o valvomohälytykset 
o automaattiset pysäytys-/suojaussignaalit 

• huolto- ja määräaikaistarkastukset 
• koestukset 
• käytön ohjeistus 
• luotettavuuden analysointi 

 
 
 
 

 
 

 

• värähtelynvalvontajärjes-
telmät 
o valvomohälytykset 
o automaattiset 

pysäytyssignaalit 
 
 
 
 

• vetypitoisuuden 
monitorointijärjestelmät 
o valvomohälytykset 
o diagnostiikka-

trendihälytykset 
o automaattiset 

pysäytyssignaalit 
o Buchholz-rele 
 

• sähköjärjestelmien 
suojausjärjestelmät 
o ylikuorman tai 

oikosulun esto 
• kaapeleiden palo-

ominaisuuksien 
tunteminen 

• kaapeleiden 
potentiaalisten vikojen 
valvonta 
o lämpökamera 

 
Taulukon 2 mukaan esimerkkikohteille yhteinen syvyyspuolustuksen ensimmäisen 
tason palontorjuntajärjestely on laitoksen layoutsuunnittelu yleisellä tasolla. Esimerkki-
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kohteista turbiini-generaattorit öljyjärjestelmineen ja päämuuntajat ovat järjestelmiä, 
kun taas kaapelitunneli on tila, jossa on palokuormaa. Luokittelu johtaa hieman 
erilaisiin palontorjuntajärjestelyihin. Kuitenkin järjestelmätason kohteilla on 
huomattavan paljon yhteneviä palontorjuntajärjestelyitä. Suurten laitteiden 
valvontajärjestelmillä on tärkeä rooli vakavien palojen ennaltaehkäisyssä. 
 

b. Palon nopea havaitseminen ja sammutus 
Palo on havaittava nopeasti koko laitoksen kattavalla automaattisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Palon sammutus hoidetaan riskikohteissa kiinteillä automaattisesti toimi-
villa sammutusjärjestelmillä. Palovaarallisten töiden palontorjunnasta on huolehdittava. 
Laitoksen yhteydessä on oltava laitospalokunta (7/24) nopean operatiivisen palon-
torjunnan käynnistämiseksi. Laitossuunnittelussa on otettava huomioon operatiivisen 
palontorjunnan toimintaedellytykset. [2] 
 
Taulukon 3 mukaisesti tasolla b. tehtävät palontorjuntajärjestelyt ovat hyvin 
samankaltaisia eri kohteiden välillä. Palon havainnoinnin keinot ja sammutus-
järjestelmien käyttö eroavat hieman kohteiden välillä, mutta perusperiaate on sama. 
Turbiinihallin erikoispiirteenä on savunpoistojärjestelmä, joka vaikuttaa myös palon-
torjunnan syvyyspuolustustasolla c.. 
  
Taulukko 3. Valittujen kohteiden palontorjunnan syvyyspuolustuksen toisen tason (b.) muodostavia 
palontorjuntatoimenpiteitä. 

Turbiini-generaattorit ja 
niiden öljy- ja 

vetyjärjestelmät 

Päämuuntajat (400 kV) Kaapelitunnelit ja -huoneet 

• sammutusjärjestelmien suunnittelu ja modernisointi 
• sammutusjärjestelmien toiminnan luotettavuus 
• automaattisesti toimivat (yleis-/)sprinklerit - palohälytys 
• palokuntien operatiivinen toiminta 

 

• kohdesuojaussprinklerit  – 
palohälytys 

• henkilöstön havainnointi 
– palohälytys, jos 
henkilö/henkilöitä on 
paikalla 

• savunpoistojärjestelmän 
toiminta 

• muuntajan sijainti ja 
rakenteellinen suojaus 
(bunkkerointi) 
sammutuksen kannalta 
 
 
 
 

 
 

• paloilmoitusjärjestelmä 
o soveltuvat 

paloilmaisimet 
o paloilmaisimien 

sijoittelu 
• palovaroitus ja -hälytys 
• sammutusjärjestelmien 

automaatti- tai 
manuaalikäynnistys 

 

 

c. Palon kehittymisen ja leviämisen esto 
Palon kehittyminen ja leviäminen on estettävä luotettavin keinoin. Ensinnäkin 
ydinvoimalan eri rakennukset ja turvallisuuslohkot on eroteltava toisistaan. 
Rakennuksen sisällä eri tilat tulee osastoida palo-osastoiksi kerros- ja käyttö-
tapaosastoinnin mukaisesti. Osastoiville rakennusosille on määritelty paloluokat 
RakMK:ssa ja ohjeessa YVL B.8. Ydinvoimalan deterministisessä turvallisuus-
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suunnittelussa oletetaan usein, että koko palo-osasto, sen järjestelmät ja laitteet 
menetetään sen palotilanteessa. Osastoinnin lisäksi palon leviämistä hillitään 
paikallisilla palosuojauksilla. Ilmastoinnin vaikutus kuhunkin kriittiseen huonetilaan on 
arvioitava erikseen. Ilmastoinnin pysäyttäminen tai eristäminen palotilassa on toimiva 
keino palon leviämisen hillitsemisessä varsinkin pienissä tiloissa, sillä palo tarvitsee 
ilmastoinnin mukanaan tuomaa happea pysyäkseen käynnissä. Toisaalta tehokas 
ilmastointi viilentää tilaa, jolloin syttymättömien kohteiden lämpötila voidaan saada 
pidettyä niiden syttymislämpötilan alapuolella. Yleensä palopellit sulkeutuvat 
automaattisesti esim. tietyssä lämpötilassa ja estävät ilmastoinnin toiminnan ja savun 
leviämisen ilmastointikanavien välityksellä. Turvallisuuslohkoilla on oltava omat, 
erotellut ilmastointijärjestelmät [24]. 
 
Palontorjunnan syvyyspuolustustasolla c. olevia yhteisiä piirteitä eri kohteiden välillä 
ovat layout-suunnittelu, sammutusjärjestelmät ja operatiivinen palontorjunta (taulukko 
4). Laitoksella sisällä sijaitsevien turbiini-generaattorin ja kaapelitunneleiden osalta 
yhteistä on myös palo-osastointi, kun taas laitoksen ulkopuolella sijaitsevien 
päämuuntajien ja omakäyttömuuntajien osalta olennaista on rakenteellinen erottelu 
voimalaitosrakennuksista, pääasiassa turbiinihallista, jonka läheisyydessä muuntajat 
käytännön syistä sijaitsevat. 
 
Taulukko 4. Valittujen kohteiden palontorjunnan syvyyspuolustuksen kolmannen tason (c.) muodostavia 
palontorjuntatoimenpiteitä. 

Turbiini-generaattorit ja 
niiden öljy- ja 

vetyjärjestelmät 

Päämuuntajat (400 kV) Kaapelitunnelit ja -huoneet 

• laitoksen layoutsuunnittelu 
• sammutusjärjestelmien toiminta, kapasiteetti ja kattavuus 
• operatiivinen palontorjunta 

o alueen saavutettavuus 
• palo-osastointi  • palo-osastointi 

o palo-ovet 
o läpiviennit 

• laakereiden, 
säätöventtiileiden, 
öljysäiliöiden ja 
pumppujen kohdesuojaus 

• savunpoistojärjestelmien 
toiminta 

• öljyn potentiaalisten 
leviämisalueiden 
huomiointi 

• sammutusjärjestelmien 
suunnittelu, parantaminen 
ja testaus 

• sammutusjärjestelmien 
toimintaherkkyys 
(suuttimien RTI-
lämpötila) 

• rakenteellinen erottelu 
turbiinirakennuksesta 
o bunkkeroinnin 

riittävyys 
o etäisyydet 
o rakenteet 
o vuotoöljyn keruuallas 

• sammutusveden saanti 
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d. Palon vaikutusten rajoitus siten, että turvallisuustoiminnot 
voidaan toteuttaa luotettavasti palon vaikutuksista 
huolimatta 
Palontorjunnan syvyyspuolustuksen viimeinen vaihe liittyy toimintaolosuhteisiin 
laitoksella ja varsinkin valvomossa ja varavalvomossa. Savu- ja palokaasujen pääsy on 
estettävä voimalaitoksen käytön kannalta tärkeisiin tiloihin, erityisesti valvomoon.  
Kulkureitin valvomosta varavalvomoon tulee olla palotilanteessakin käytettävissä. Kun 
eri turvallisuuslohkot ovat omissa erillisissä palo-osastoissa, useamman kuin yhden 
turvallisuuslohkon menetys palossa on epätodennäköistä. Vaatimus turvallisuus-
toimintojen toteuttamisesta pätee myös tilanteessa, jossa turvallisuuslohkojen välinen 
osastointi pettää. 
 
Tilat, palo-osastot, joissa on useamman kuin yhden turvallisuuslohkon laitteita ja 
kaapeleita ovat tärkeitä. Tällaisten tilojen syntymistä ei voida täysin välttää 
laitossuunnittelussa, sillä valvomon kaapelitiloissa ja suojarakennuksen sisällä ja 
suojarakennuksen välitilassa on eri turvallisuuslohkojen osajärjestelmiä samassa palo-
osastossa.  
 
Taulukon 5 mukaisesti turvallisuusjärjestelmien paloerottelu on keskeisin asia palon-
torjunnan syvyyspuolustustasolla d.. Tason toimenpiteiden riittävyydestä varmistutaan 
paloanalyyseillä ja palo-PRA:n avulla. Sähkönsyöttö laitokselle suuren muuntajapalon 
tapauksessa on varmistettava myös paloerottelun riittävyyden osalta. 
 
Taulukko 5. Valittujen kohteiden palontorjunnan syvyyspuolustuksen neljännen tason (d.) muodostavia 
palontorjuntatoimenpiteitä. 

Turbiini-generaattorit ja 
niiden öljy- ja 

vetyjärjestelmät 

Päämuuntajat (400 kV) Kaapelitunnelit ja -huoneet 

• paloerottelun ja palo-osastoinnin riittävyys 
• paloanalyysit, palo-PRA 
• valvomon toiminta-

edellytysten varmistus 
 • valvomon toiminta-

edellytysten varmistus 
• turbiinihallissa olevien 

järjestelmien suojaukset 
• turbiinihallissa oleva 

järjestelmiä korvaavien, 
eri toimintaperiaatteella 
toimivien järjestelmien 
riittävyys  
o erottelun riittävyys 
o luotettavuus 

palotilanteissa 

• diesel-generaattorien 
syöttöjen 
riippumattomuus palosta 

• varasyötön 110 kV 
riippumattomuus palosta 

• muiden varasyöttöjen 
riippumattomuus palosta 

• paloerottelun ja palo-
osastoinnin riittävyys 

• korvaavat järjestelmät 
palosta riippumattomissa 
palo-osastoissa / 
kaapelitunneleissa 
o turvallisuuslohko-

jako 

 

Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen filosofiaa 
Syvyyspuolustuksen tarkoitus on varmentaa palontorjunta monella syvyyspuolustuksen 
tasolla niin, ettei palontorjunnan painopiste ole liikaa yksittäisen toiminnon varassa. 
Tästä varmistutaan tutkimalla syvyyspuolustuksen toimintaa palontorjunnan heiken-
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nyksien avulla. Jos jokin palontorjuntajärjestelyiden osatekijä ei toimi suunnitellusti 
huoltotöiden, vikaantumisen tai inhimillisen virheen vuoksi, ja toteuta tehtäväänsä, 
muiden toimintojen ja syvyyspuolustuksen tasojen pitäisi riittää estämään tulipalon 
hallitsematon leviäminen ja takaamaan laitoksen turvallisuus heikennyksestä huoli-
matta. Syvyyspuolustuksen riittävyys arvioidaan deterministisin ja todennäköisyys-
perusteisin menetelmin. Esimerkkinä arviointimenetelmistä on tapahtumapuuanalyysi. 
Hyväksyttävä syvyyspuolustus toteuttaa kaikki tasojen a.-d. vaatimukset sekä 
vaatimuksen sietää heikennyksiä [2]. 
 
Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaate yhtyy ydinturvallisuuden syvyyspuolustus-
periaatteeseen kaikilla tasoilla. Palontorjunnan perimmäinen tehtävä on ehkäistä 
paloista aiheutuvat uhat ydinlaitoksen turvallisuudelle. Palotilanteessa on torjuttava 
laitoksen turvajärjestelmiin kohdistuvat uhat. Ydinturvallisuutta vaarantavat palot 
voivat vahingoittaa suoraan turvallisuutta varmistavia laitteita tai esimerkiksi sähkö- tai 
automaatiokaapeleita, joiden vaurioituminen voi johtaa laitteiden tai järjestelmien 
toimintakunnon menetykseen. Palojen ydinturvallisuudelle aiheuttamat ongelmat 
liittyvät turvallisuustoimintojen heikentymiseen, esim. yhden turvallisuuslohkon 
vikaantumiseen palossa. Muusta kuin tulipalosta alkunsa saaneet käyttöhäiriö- ja 
ongelmatilanteet voivat myös johtaa myöhemmin tulipaloon, mikä yhdistää palontor-
junnan ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen myöhempiin tasoihin. Palontorjunnalla 
voi olla myös merkitys radioaktiivisten päästöjen rajoittamisessa ja päästön seurausten 
lieventämisessä. Esimerkiksi Tšernobylin suuronnettomuuden tapauksessa on esitetty 
[33][34], että onnettomuuden yhteydessä syttynyt palo ja tapahtuneet räjähdykset olivat 
pääsyitä radioaktiivisen materiaalin leviämisessä laajalle alueelle. Esimerkki on ääri-
ilmiö, joka ei voisi tapahtua samassa mittakaavassa Suomen ydinvoimaloissa, mutta se 
on huomioitu osana ydinturvallisuuden syvyyspuolustusta. 
 

4.3 Paloturvallisuuden arviointi 
Eri toimijoilla on erilaiset päämäärät ydinvoimalaitoksen paloturvallisuuden arvioin-
nissa. Valvova viranomainen haluaa ensisijaisesti varmistua ydinturvallisuudesta 
mahdollisissa palotilanteissa. Vakuutusyhtiöt puolestaan haluavat minimoida palosta 
aiheutuvan rahallisen riskin. Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalla on lähinnä taloudellisia 
intressejä paloturvallisuuden suhteen. Tietenkin sydänvauriosta aiheutuva rahallinen 
tappio olisi huomattava maineen menetyksen mukanaan tuoman rahanmenetyksen 
lisäksi, joten ydinturvallisuuden varmistaminen on myös luvanhaltijalle tärkeää. 
Viranomaisen näkökulmasta tarkastusprosessit ovat avainasemassa. Tämän vuoksi 
vaadittavien paloturvallisuusanalyysien on oltava tarkoituksenmukaisia ja tarkastus-
resurssit on kohdistettava suurimman riskin kohteisiin. 

Paloturvallisuuden arvioinnissa käytetään monia erilaisia menetelmiä, kuten luvussa 3.3 
käsiteltyjä vika- ja tapahtumapuita. Osa käytetyistä menetelmistä määrittää mahdollisia 
tapahtumaketjuja, osa pyrkii arvioimaan myös todennäköisyyksiä mahdollisille 
tapahtumaketjuille ja paloriskin kvantitatiivistä suuruutta. Jotkin menetelmät ovat hyvin 
kokonaisvaltaisia riskikatsauksia, kun taas joitain käytetään hyvinkin yksityiskohtaiseen 
palotekniseen arviointiin. Tässä kappaleessa esitellään olennaisimpia arviointi-
menetelmiä, joita käytetään ydinvoimalaitosten paloanalyyseihin. Näistä rakenteelliset 
ja toiminnalliset paloanalyysit ovat kokonaisvaltaisempia menetelmiä, mutta lisäksi 
käytetään spesifisiä teknisiä analyysejä, kuten elementtimenetelmää (FEM, Finite 
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Element Method) laskennallista virtausdynamiikkaa (CFD, Computational Fluid 
Dynamics), esim. tilojen tai rakenteiden lämpötilan nousun analysoimiseksi palo-
tilanteissa. 

Ydinturvallisuussäännöstössä määritellään taso, joka palontorjuntajärjestelyiden on 
vähintään täytettävä. Monissa tapauksissa paloturvallisuuden arvioinniksi riittää se, että 
todetaan käytettyjen ratkaisujen täyttävän nämä vaatimukset. YVL-ohjeen B.8 [2] 
mukaan ydinvoimalaitoksilla paloturvallisuutta täytyy arvioida erikseen tiloissa, joissa 
esitetyt perusvaatimukset eivät täyty. Näitä ovat tilat, joissa turvallisuuslohkojen 
paloerottelu ei toteudu standardien mukaisen palomuurin avulla. Suojarakennus, 
suojarakennuksen välitila ja valvomo ja muut sellaiset kohteet, joissa suunnittelu-
perustepalon vaikutusalue rajataan palo-osaston sisällä pienemmäksi kuin koko palo-
osasto on arvioitava erillisellä paloanalyysillä (FHA). Vastaavasti on arvioitava tilat, 
joissa palamiseen osallistuvan palokuorman määrä on suunnitteluperustepalossa oletettu 
pienemmäksi kuin koko palo-osaston tai yksittäisen laitteen sisältämä palokuorma. 
Tällaisia tiloja voivat olla esim. kaapelitunnelit ja öljyjärjestelmiä sisältävät huoneet. 

Yleisesti paloanalyysit tehdään olettaen, että esim. aktiiviset palontorjuntajärjestelmät 
toimivat suunnitellusti, mutta ydinvoimaloiden tapauksessa palontorjuntaan on 
oletettava myös erilaisia heikennyksiä. Näitä ovat muun muassa palon havaitsemisen 
viivästyminen, sammutusjärjestelmien toimimattomuus, operatiivisen palontorjunnan 
viivästyminen tai palo-osastoinnin pettäminen, niin että palo pääsee mahdollisesti 
leviämään esim. avoimen oven tai ilmastointikanavan kautta palopellin toimimatto-
muuden vuoksi.  Tällöin kullakin oletuksella on tehtävä oma mallinnuksensa. 

 

 

Kuva 10. Palon tai räjähdyksen vaikutus vikakriteereihin [35]. 
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Paloturvallisuuden arviointi kytkeytyy ydinturvallisuuteen siinä, että turvallisuus-
järjestelmien vikakriteerien on täytyttävä myös palotilanteessa. Kuva 10 esittelee 
erilaisten palotilanteiden vaikutusta vikakriteereihin. Taulukossa 6 on esitelty samaisiin 
palotilanteisiin varautumisessa laitoksen suunnittelu- ja käyttövaiheessa tarvittavia 
toimenpiteitä. Käyttövaiheen toimenpiteet on määritelty laitoksen turvallisuusteknisissä 
käyttöehdoissa (TTKE), joiden osana ovat toimintaohjeet palotilanteiden varalle. 

Jokainen palotilanne on huomioitava paloanalyysissä sekä palo-PRA:ssa. Toiminnallista 
paloanalyysia ei tarvita tilanteessa, jossa turvallisuusjärjestelmät on varmistettu niin, 
että palon leviäminen uuteen turvallisuuslohkoon ei suoraan vaaranna ydin-
turvallisuutta. Tilanteessa, jossa ydinturvallisuus on suoraan uhattuna, on laitos ajettava 
aina turvalliseen tilaan. Varmistetuissa tilanteissa laitos ajetaan turvalliseen tilaan vain, 
mikäli laitoksella syntyy alkutapahtuma. [35] 
 

Taulukko 6. Tehtävät toimenpiteet eri vikakriteerien palotilanteissa. 

Tehtävät 
toimenpiteet 

Tilanne 
 

 

Palo 
turvallisuus-
lohkojen 
ulkopuolella 

Palo 
turvallisuus-
lohkon 
sisäpuolella 

Palo 
turvallisuus-
lohkon 
sisäpuolella ja 
yksi lohko 
huollossa 

Palo 
turvallisuus-
lohkojen 
sisäpuolella 
tilassa, jossa 
turvallisuus-
lohkojen välinen 
erottelu ei 
toteudu 
vaaditulla 
tavalla 

Laitos ajetaan 
turvalliseen 
tilaan TTKE:n 
mukaisesti 

jos syntyy 
alkutapahtuma 

jos syntyy 
alkutapahtuma aina aina 

Laitossuunnitte-
lun varmistus-
tasovaatimus 
YVL B.1 mukaan N+2 N+1 N+1 N+1 
Palotilanteen 
reaalinen 
laitostila N+2 N+1 N+0 N+0 
Paloanalyysi kyllä kyllä kyllä kyllä 
Toiminnallinen 
paloanalyysi ei ei kyllä kyllä 
Alkutapahtuma-
tarkastelu palo-
PRA:ssa kyllä kyllä kyllä kyllä 
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4.3.1 Rakenteellinen paloanalyysi 
Rakenteellinen paloanalyysi eli FHA (Fire Hazard Analysis) on yleisesti käytetty 
deterministinen keino arvioida palotilanteen seurauksia. Sille löytyy eri määritelmiä  
[36][37], mutta pääpiirteittäin menetelmää käytetään tässä kappaleessa kuvatusti. 
FHA:n tavoitteena on selvittää tiettyjen lähtötietojen ja skenaarion perusteella palon 
seuraukset. Skenaarioon sisällytettäviin tietoihin kuuluu huoneiden tilatiedot, sisältö 
(erityisesti palokuormat) ja rakennusmateriaalit; huoneiden sijainnit rakennuksessa; 
paloilman lähteet; ovien asennot; henkilöiden määrä, sijainti ja muut oleelliset 
ominaisuudet; ja kaikki muut yksityiskohdat, joilla on vaikutusta analyysin 
lopputulokseen. Itse analyysit tehdään pitkälti tietokonemallinnuksena. Paloanalyysin 
skenarioinnin täytyy olla hyvin yksityiskohtainen, sillä jokainen skenaario antaa eri 
tulokset, varsinkin jos tehdään tietokoneanalyysejä (FEM, CFD) palon vaikutuksista. 
Rakenteellinen paloanalyysi ei itsessään määrittele palosta aiheutuvan riskin suuruutta 
eikä arvioi todennäköisyyksiä, mutta sen skenaarioita voidaan ja tulisi käyttää 
todennäköisyysperusteisen analyysin pohjana. [37] 

Rakenteellisen paloanalyysin tavoitteet vaihtelevat käyttötarkoituksesta riippuen. 
Konventionaalisten voimalaitosten puolella tavoitteita voi olla muun muassa palojen 
todennäköisyyden ja palovahinkojen minimointi tai taloudellisten tappioiden minimointi 
[37]. Ydinlaitosten puolella IAEA [36] määrittää FHA:n tavoitteiksi  

• turvallisuudelle tärkeiden kohteiden tunnistamisen ja paikantamisen  
• palonkehityksen ja siitä turvallisuudelle tärkeille kohteille aiheutuvien 

seurausten analysoinnin  
• palomuureille ja -suojauksille vaadittavien palonkestoaikojen määrittämisen  
• paloilmaisimien ja palontorjuntajärjestelmien tyyppien määrittämisen 
• lisäsuojausta mm. yhteisvikojen vuoksi vaativien kohteiden tunnistamisen   
• turvalliseen alasajoon tarvittavien laitteiden käytettävyyden varmistamisen. 

 
FHA toimii ikään kuin eri analyysejä yhteen kokoavana verkkona. Näitä ovat muun 
muassa rakenteelliset analyysit, joihin voi hyödyntää elementtimenetelmää (FEM) ja 
palosimulointien pohjana toimivat laskennallisen virtausdynamiikan analyysit (CFD). 
Analyysi voi kohdistua kerralla erisuuruisiin osakokonaisuuksiin määritelmästä 
riippuen. Usein FEM-analyysit tehdään vain yhdestä huonetilasta kerrallaan. 
 

4.3.2 Toiminnallinen paloanalyysi 
Toiminnallinen paloanalyysi  eli FFHA tai FHFA (Functional Fire Hazard Analysis tai 
Fire Hazard Functional Analysis) liittyy vahvasti ydinvoimalaitosten toiminnalliseen 
turvallisuuteen. Analyysin tarkoituksena on turvallisuustoimintojen varmistaminen 
kaikissa mahdollisiksi oletetuissa palotilanteissa, niin että laitos voidaan ajaa 
turvalliseen tilaan. [2] Se yhdistelee prosessien toiminnallisuuden rakenteelliseen 
paloanalyysiin. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmien turvallisuusmerkitys otetaan 
huomioon analyysissa. STUK käyttää toiminnallisesta paloanalyysistä rakenteilla 
olevan Olkiluodon 3. reaktoriyksikön (OL3) palontorjunnan suunnittelussa käytettyä 
lyhennettä FHFA ja toista lyhennettä FFHA. OL3:n palontorjuntakonseptin riittävyyttä 
on perusteltu mm. FHFA-analyysien avulla. Eri paloanalyysien luokittelussa on paljon 
semantiikkaa, sillä esimerkiksi IAEA tuntee vain FHA:n käsitteen, johon liittyy 
erillinen seurausten arviointi. Tämä ajaa saman funktion kuin FHFA hieman 
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karkeammin. Kuva 11 esittelee IAEA:n palon seurausten arviointiin ehdottaman 
kyselyrakenteen. 

Toiminnallisissa paloanalyyseissä pääpaino on ydinturvallisuudella eli tarkastelu 
kohdistuu siihen voivatko turvallisuusjärjestelmät toteuttaa toimintonsa palotilanteen 
aiheuttamista heikennyksistä huolimatta. Toiminnalliset paloanalyysit keskittyvät 
rakenteellisia enemmän turvallisuusjärjestelmien laitteiden ja kaapelien sijoitteluun, 
jolloin eri redundansseja sisältävien turvallisuuslohkojen välinen paloerottelu on 
avainasemassa. Mikäli palon vaikutukset saadaan rajattua yhteen turvallisuuslohkoon, 
on laitos ajettavissa turvallisesti alas. Toiminnallisessa paloanalyysissä keskitytään 
turvallisuustoimintoja suorittavien laitteiden vikaantumisen lisäksi palon leviämisen 
edellytyksiin ja seurauksiin. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat STUKin vaatimusten 
mukaisesti palo-osastot, jossa turvallisuusjärjestelmien redundanssien erottelu ei 
toteudu. Tällaisia tiloja ovat valvomo ja sen yhteydessä olevat kaapelinjakohuoneet, 
sekä suojarakennus ja sen välitila. 
 

 

Kuva 11. IAEA:n ehdottama palon seurausvaikutusten arviointimenettely, joka suoritetaan FHA:n lisänä [36]. 

 

4.3.3 Palosimulointi 
Palosimulointia käytetään osana rakenteellisia ja toiminnallisia paloanalyysejä. Hyvin 
tehty palosimulointi voi lähes itsessään toimia rakenteellisena paloanalyysinä. 
Simulointia varten tarvitaan selkeästi määritellyt lähtösuureet, jotka perustuvat 
simuloitavassa tilassa vallitseviin olosuhteisiin, kuten ilmanvaihtoon, tilan rakenteisiin 
ja mittoihin, palavan aineen ominaisuuksiin ja palonkehitykseen. Simuloinnilla 
ratkaistaan palon aikana ja sen jälkeen tilassa vallitsevat kriittisten kohteiden tai 
paikkojen olosuhteet, erityisesti lämpötilat. 
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Ensimmäinen laajasti käyttöön otettu lähestymistapa palosimulointiin oli vyöhykemalli. 
Sitä voi soveltaa yksinkertaisten huoneiden paloihin. Mallissa huone jaetaan ylhäällä 
sijaitsevaan kuumaan ja alhaalla sijaitsevaan kylmään vyöhykkeeseen, joille laaditaan 
energia- ja massatasapainoyhtälöt. Lisäksi malliin sisällytetään muita fysikaalisia 
ilmiöitä kuvaavia yhtälöitä. Vyöhykemallit ovat suhteellisen yksinkertaisia käyttää 
eivätkä vaadi suurta laskentatehoa tietokoneelta. Mallit antavat rajallisesti luotettavia 
tuloksia, esim. lämpötilan noususta yksinkertaisissa tiloissa, mutta niistä ei saada ulos 
tarkkoja tietoja fysikaalisista ominaisuuksista vyöhykkeiden sisällä. [38] Esimerkkejä 
vyöhykemallin sisältävästä simulointikoodista ovat COMPBRN, BRI2 ja CFAST.  

Numeerisessa palosimuloinnissa hyödynnetään nykyään laskennallista 
virtausdynamiikkaa (CFD). Se on tekniikka, jolla voidaan jakamalla tarkasteltava alue 
pieniin soluihin ja määrittelemällä reunaehdot ratkaista monimutkaisia virtaus-
systeemien osittaisdifferentiaaliyhtälöitä (Navier-Stokesin yhtälöt) numeerisella 
aikaintegroinnilla. Käytännön laskentatapaukset ovat niin raskaita, että niiden 
ratkaisemiseen tarvitaan paljon laskentakapasiteettia. CFD yhdisteleekin virtaus-
dynamiikkaa insinööri-näkökulmasta, matematiikkaa ja tietojenkäsittelytiedettä [39]. 
CFD-laskenta perustuu Navier-Stokesin yhtälöille. Ne ovat tasapainoyhtälöitä 
nesteeseen tai kaasuun vaikuttaville voimille. Yhtälöt antavat tulokseksi virtauksen 
nopeuskentän, sekä paineen ja lämpötilan jokaisessa laskentasolussa. Sen perusteella 
voidaan ratkaista muita haluttuja suureita, kuten CO2-pitoisuus, nokipitoisuus, ja 
näkyvyys, mikäli CFD-simulointiin on sisällytetty malli palamiselle. CFD-malliin 
sisällytetään myös turbulenssia kuvaava malli. Perinteisesti tämä on ollut Reynolds-
keskiarvotettujen Navier-Stokesin yhtälöiden (RANS) varaan rakennettu, kuten k – ε 
turbulenssimalli. Tähän perustuu muun muassa PHOENICS-ohjelma. RANS-mallit 
eivät kuitenkaan kykene kuvaamaan suurimpaan osaan palopatsaista sisältyvää kaasujen 
pyörremäistä käyttäytymistä, sillä ne perustuvat jonkin aika-askelman yli vallinneeseen 
keskiarvoon. LES-mallien (Large Eddy Simulation) käyttöönotolla yritetään vastata 
tähän puutteeseen. Sillä pyritään kuvaamaan tarkemmin palavien kaasujen, 
savukaasujen ja ympäröivän ilman sekoittumista erityisen pyörremallin avulla. Tämä on 
huomattavan vaikeaa tehdä tarkasti, mutta pienentämällä solukokoa saadaan suuret ja 
keskisuuret pyörteet mallinnettua riittävän tarkasti. Kun lisäksi oletetaan, että nämä 
vastaavat suurta osaa kaikesta sekoittumisesta, voidaan solukkoa pienemmät pyörteet 
ottaa karkeasti huomioon tai sulkea tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi Fire 
Dynamics Simulator (FDS) [38] käyttää LES-mallia.  

Aiemmin oli yleistä koodata oma CFD-ratkaisuohjelma, mutta tekniikan yleistyttyä on 
siirrytty käyttämään laajemmin kaupallisia [39] tai tutkimuslaitosten kehittämiä 
sovelluksia. CFD:n etuja ovat sen soveltuvuus monentyyppisiin virtausdynaamisiin 
ongelmiin, suurten ja monimutkaisten tutkimuskohteiden simulointi, joita ei voida tutkia 
kokeellisesti. Tulokset on helposti visualisoitavissa. Menetelmän heikkouksia ovat 
analysointityön vaatima suuri työmäärä ja työn vaativuus. Lähteessä [39] mainitaan 
heikkouksiksi myös numeeriseen tarkasteluun sisältyvä riski laskuvirheistä ja solukoon 
mukana tulevat epätarkkuudet. Eri simulointimallien epävarmuutta voi arvioida 
vertaamalla mallin antamia tuloksia kokeellisten mittausten tuloksiin. Menetelmä 
malliepävarmuuden kvantifiointiin on esitetty FDS:n validointiohjeessa [40]. Kun 
oletetaan, että halutun kokeissa mitatun suureen poikkeama lähtöolosuhteista noudattaa 
normaalijakaumaa ja kokeellinen epävarmuus on arvioitu, voidaan menetelmällä esittää 
malliepävarmuus tilastollisen vinouman ja suhteellisen keskihajonnan avulla. 
Toteutukseen tarvitaan kokoelma mallin antamia ennusteita ja koetuloksia, jotka on 
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saatu tutkittavan skenaarion lähtötietoja vastaavilla koejärjestelyillä. Skenaarion ja 
koejärjestelyiden samankaltaisuutta voi arvioida useiden parametrien (esim. paloteho, 
palo-osaston suuruus) kautta. Menetelmällä voidaan esimerkiksi arvioida, millä 
todennäköisyydellä lämpötila jossain pisteessä ylittää arvon 200 °C, kun malli ennustaa 
lämpötilalle arvon 175 °C.  

Eräs kunnianhimoinen tapa simuloida tulipaloja on VTT:n kehittämä PFS-menetelmä 
(Probabilistic Fire Simulator). Siinä yhdistyvät Monte Carlo-menetelmä ja jokin 
palosimulointimenetelmä. Alun perin PFS käytti CFAST-vyöhykemallia, mutta FDS-
koodia on käytetty myöhemmin. [41][42] Monte Carlo-työkalulla suoritetaan laskenta ja 
muuttujien sattumanvarainen variointi. PFS-työkalun päätulos on haluttujen tulos-
muuttujien jakaumien automaattinen generointi. Tulosten lähtömuuttujista riippuva 
herkkyys voidaan määrittää järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. PFS-menetelmää 
voidaan käyttää esimerkiksi laitteiden vikaantumisen todennäköisyyden arviointiin 
tulipalotilanteessa. [41] Todennäköisyysperusteinen simulointi vaatii suurta 
laskentatehoa CFD-malleilla. Tekniikkaa on laajennettu kahden mallin Monte Carlo 
simuloinniksi (TMMC, Two-Model Monte Carlo) [43]. Tämä käyttää kahta mallia 
apuna simuloinnissa, niin että ensin malleille suoritetaan kalibrointilaskelmia tiettyjen 
referenssipisteiden ympärillä. Tulosten perusteella mallien välille saadaan laskettua 
skaalausfunktiot. Lopulta täysi simulointi voidaan suorittaa nopeammalla, mutta 
epätarkemmalla mallilla ja tulokset skaalataan aiemmin ratkaistujen funktioiden 
perusteella. Näin säästetään laskentaresursseja huomattavasti. Kahden mallin simuloin-
nissa voidaan käyttää esimerkiksi yhdistelmää CFAST ja FDS, tai FDS-mallia harvalla 
ja tiheällä laskentasolukon tarkkuudella [44]. 
 

4.3.4 Palo-PRA 
Ydinvoimalaitoksen PRA:n yhteyteen on tehtävä riskianalyysi myös palotilanteista 
sisältäen palotaajuuden arvioinnin, palon seurauksena syntyvän häiriötilanteen 
tunnistamisen ja palon aiheuttamien vikojen tunnistamisen turvallisuusjärjestelmien 
toimintakyvyn kannalta. Palo-PRA:n tarkoituksena on määrittää paloista aiheutuva 
sydänvauriotaajuus (CDF Core Damage Frequency) ja tunnistaa skenaariot, joilla on 
suuri riskimerkitys, joka ei välttämättä tule ilmi rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
paloanalyysistä tai ole itsestään selvä [45]. FHA-analyysejä voidaan käyttää apuna palo-
PRA:n paloskenaarioiden muodostamisessa.  

Palo-PRA tarkastelee tilanteita, joissa tulipalo ydinvoimalaitoksella voi johtaa 
alkutapahtumaan (IE, Initiating Event). Tällöin on otettava itse alkutapahtuman lisäksi 
huomioon alkutapahtuman aiheuttamaa häiriö- tai onnettomuustilannetta varten 
suunnitellut turvallisuusjärjestelmät ja tarkasteltava palon vaikutusta niihin. Laitoksen 
turvallisuuden kannalta on myös merkittävää, pääseekö palo leviämään palo-osastosta 
toiseen tai erityisesti vaikuttaako palo useampaan kuin yhteen turvallisuuslohkoon 
(redundanssiin). Palo-PRA on yleensä järjestelty palolähtöisten alkutapahtumien 
mukaan, jotka määritellään erikseen jokaiselle palo-osastolle tai huoneelle ja palon 
leviämisskenaarioille. Laitoksen huonetilat analysoidaan palo-PRA:ssa 
paloalkutapahtumia, määriteltyjä paloskenaarioita ja turvajärjestelmiin kohdistuvia 
vikaantumisia silmällä pitäen. Mikäli palo huoneessa voi aiheuttaa useampia 
alkutapahtumia, näiden yhdistelmät on otettava huomioon.  
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Yksittäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat laitoksen ydinturvallisuuteen ja jotka on 
mallinnettu PRA:ssa, kutsutaan perustapahtumiksi (BE, Basic Event). Näitä ovat palo-
PRA:n tapauksessa muun muassa laitteiden tai järjestelmien epäkäytettävyydet, 
laitosoperaattorien epäonnistuneet toimenpiteet, palojen leviämiset sekä ulkoiset 
olosuhteet. 

Alkutapahtumia käytetään palo-PRA:ssa syötteenä. Näin ollen palo-PRA-malli ei näytä 
alkutapahtumiin johtavia vikayhdistelmiä, vaan alkutapahtumista ydinpolttoaineen 
vaurioitumiseen johtavat minimikatkosjoukot (MCS, Minimal Cut Set), jotka 
muodostuvat perustapahtumien yhdistelmistä. Tästä saadaan paloalkutapahtuma-
taajuuden kanssa laskettua palon aiheuttama sydänvauriotaajuus (CDF) kullekin 
MCS:lle. Koko laitoksen CDF saadaan laskemalla kaikkien MCS:ien taajuudet yhteen.  

PRA:sta voidaan laskea perustapahtumille tärkeysmittoja. Näillä kuvataan yksittäisten 
perustapahtumien vaikutusta laitoksen kokonaisriskiprofiiliin. Tärkeysmittoja ovat 
esimerkiksi Fussell-Vesely, Birnbaum ja riskin nousu- ja laskukertoimet (RIF, Risk 
Increase Factor ja RDF, Risk Decrease Factor). 
 
Palo-PRA:n käyttöä on havainnollistettu paremmin diplomityön tutkimusosuudessa, 
jossa sitä hyödynnetään palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnissa 
luvuissa 8 ja 9. 
 

4.3.5 Palotaajuudet 
Palontorjunnan syvyyspuolustuksen kannalta on oleellista tietää, kuinka todennäköisiä 
palot ovat tarkasteltavassa kohteessa. Tiloissa, joissa on tilastollisesti korkea palo-
taajuus, täytyy syvyyspuolustuksellisin keinoin ensinnäkin yrittää estää palojen sytty-
minen pienentämällä sen syttymistaajuutta sekä rajoittaa palon kehitystä esim. 
aktiivisten sammutusjärjestelmien ja palo-osastoinnin avulla. 

Tieto palotaajuuksista tarvitaan palo-PRA:n ja joidenkin muidenkin paloanalyysi-
menetelmien suorittamiseksi. Arvio todellisista palotaajuuksista perustuu historialliseen 
palodataan, jonka perusteella lasketaan tilastolliset palotaajuudet. Palotaajuuksia 
lasketaan ydinvoimalaitoksen eri laitteille, tiloille ja erityyppisille paloille, jotta kullekin 
palotapahtumalle saataisiin mahdollisimman realistinen taajuus. Arvioinnissa voidaan 
käyttää laajaa tilastodataa yhdessä oman laitoksen ja samanlaisten laitosten 
palotilastojen kanssa. Seuraavissa kolmessa kappaleessa käsitellään turbiinihallin palo-
taajuutta, sillä se liittyy oleellisesti myöhemmin työssä käytettävään palontorjunnan 
syvyyspuolustusperiaatteen arviointikokonaisuuden sovelluskohteeseen. 

Historiallista palodataa löytyy mm. IAEA:n [46], OECD:n [47] ja NRC:n ja EPRI:n 
[48][49] tuottamana. Verrattain tuoreessa NRC:n ja EPRI:n yhteisessä aineistossa 
palotapahtumat oli luokiteltu haastaviksi (CH), mahdollisesti haastaviksi (PC), 
määrittelemättömäksi (U), jotka lasketaan puolena, ja ei-haastaviksi (NC), joita ei oteta 
mukaan tarkasteluun. Yhdysvaltojen 82 tutkimuksessa mukana olleesta ydinvoimalasta 
kootusta aineistosta ilmenee, että vuosina 2000-2009 turbiinihalleissa oli 18,5 palo-
tapahtumaa tehoajon aikana. Näistä 4 oli turbiini-generaattorin öljypaloja. Reaktori-
vuosiin suhteutettuna öljypalojen taajuudeksi saadaan 5,49E-03/a. Kaikkien turbiini-
generaattorin palojen (sisältää myös vetypalot ja magnetointikoneen palot) taajuus on 
1,02E-02/a. [48] Monen maan yhteisprojekti, palotapahtumadataa kokoava OECD:n 
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FIRE-tietokanta, antaa turbiini-generaattorin palotaajuudeksi tehoajossa 5E-03/a. [47] 
Vuonna 1985 julkaistussa EPRI:n raportissa ydinvoimaloiden turbiinihallin palotaajuus 
on ollut käyttöönotosta vuoteen 1983 asti 2,60E-02/a. Vertailun vuoksi kaikkien 
tutkimuksessa mukana olleiden perinteisten höyryvoimaloiden palotaajuus vuosina 
1980-1983 oli 9,70E-03/a ja vain suurten (yli 500 MW) yksiköiden osalta 1,74E-02/a. 
Raportti ei erottele palotaajuuksia erityyppisille paloille laitostyypeittäin, mutta 
kaikkien tutkimuksessa huomioon otettujen palojen joukossa öljy- ja vetypalojen osuus 
on yli 80 %. [49]  

Edeltävistä kappaleista voidaan päätellä, että turbiinihallin öljypalojen palotaajuus on 
pienentynyt merkittävästi vuosien saatossa. Palotaajuuksista puhuttaessa on otettava 
huomioon myös se, että taajuudet perustuvat aina johonkin tiettyyn otokseen. Kun 
kyseessä on kuitenkin verrattain harvinainen tapahtuma, taajuusarvioon sisältyy 
huomattavaa epävarmuutta. Epävarmuus pienenee ajan myötä, kun otoksen koko 
kasvaa, mutta esimerkiksi amerikkalaisten voimalaitosten turbiini-generaattorin 
öljypalojen tapauksessa todellinen palotaajuus sijoittuu välille 6,33E-05/a – 1,66E-02/a 
90 % todennäköisyydellä [48]. Tämä on huomattavan suuri vaihteluväli, ja siitä 
huolimatta todellinen palotaajuus on tämän alueen ulkopuolella 10 % toden-
näköisyydellä, josta puolet on vaihteluvälin suurempaa raja-arvoa suurempia taajuuksia. 

Turbiini-generaattoreiden öljypalot ovat raportissa [48] tarkastelluista paloista 
vaikeimmin sammutettavissa korkeaenergisistä valokaarista syntyneiden sähkökeskus-
palojen, suurten muuntajapalojen ja palavien kaasujen palojen ohella. Tässä 
tarkastelussa on mukana palokunnan sammuttamat palot, mutta tuloksen voi 
todennäköisesti yleistää koskemaan myös sprinklereillä suojattuja kohteita. Tällöin 
sammutus onnistuu huomattavasti nopeammin sprinklerin toimiessa, mikäli 
sprinklerijärjestelmän suunnitteluperustepaloa ei ylitetä huomattavasti.  
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5 Tutkimuksen metodiikka ja tavoitteet 

5.1 Yleistä 
Tämän diplomityön päätavoitteena on kehittää metodiikkaa ydinvoimalaitosten 
palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen arviointiin. Lisäksi on tarkoituksena 
arvioida Loviisan ydinvoimalaitoksella tehtyjä turvallisuusparannuksia sekä palon-
torjunnan syvyyspuolustusperiaatteen että ydinturvallisuuden syvyyspuolustus-peri-
aatteen näkökulmasta. Tarkastelu tehdään sekä laadullisesti että numeerisesti. Aihe-
alueen tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on kehittää yleispätevä arviointi-
menetelmä palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnille. Tällä hetkellä ei ole 
olemassa riittäviä menetelmiä tällaista arviointia varten. Tarvetta kuitenkin olisi 
yleispätevän menetelmän kehittämiselle. Menetelmään olisi liitettävä myös mittarit, 
joiden perusteella palontorjunnan syvyyspuolustusta voidaan pitää joko riittävänä tai 
riittämättömänä. Tähän ei realistisesti kyetä vielä tämän työn puitteissa, mutta työtä 
tulee voida käyttää pohjana tulevalle tutkimukselle. Tuloksena saatavan arviointi-
menetelmän avulla puolestaan voidaan aikanaan yhä kehittää palontorjunnan syvyys-
puolustusperiaatetta tunnistamalla heikkoja kohtia ja kohteita joiden arviointi on vielä 
haastavaa. Syvyyspuolustusperiaatteen arviointi yhdistelee piirteitä perinteisestä 
deterministisestä ja todennäköisyys-perusteisesta turvallisuusarvioinnista. Syvyys-
puolustusperiaatteen luonteeseen kuuluu turvallisuuden varmistaminen deterministi-
sesti, mutta kokonaiskonseptin kannalta tärkeimpien tekijöiden määrittämisessä on 
käytettävä apuna geneerisiä todennäköisyyksiä ja PRA-analyysejä. 

Ehdotettu menetelmä on jaettu kolmeen osaan, jotka yhdessä muodostavat 
palontorjunnan syvyyspuolustuksen arviointikokonaisuuden. Ensimmäisessä osassa 
luokitellaan paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä niiden ominaispiirteiden 
perusteella, joten osassa tehtävä arviointi on kvalitatiivinen. Tavoitteena on saada 
kokonaiskuva palontorjuntakonseptin muodostavista palontorjuntajärjestelyistä ja 
selvittää ovatko nämä ominaisuudet, toiminnot ja toimenpiteet monipuolisia ja tasa-
painoisia palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen näkökulmasta vai keskittyvätkö ne 
vain jollekin tietylle palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasolle. Lisäksi tarkasteltavia 
asioita ovat palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmät sekä se ovatko tekijät 
luonteeltaan rakenteellista vai aktiivista palontorjuntaa. Palontorjuntajärjestelyiden 
vaikutusta ydinturvallisuuden syvyyspuolustukseen arvioidaan myös. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa menetelmää sovelletaan Loviisan ydinvoima-
laitoksella tehtyjen turbiinihallin paloriskiin liittyvien paloturvallisuusparannusten 
luokitteluun ja arviointiin. Ensin etsitään paloturvallisuuden parannuksia Loviisan 
ydinvoimalan turbiinihalliin kytkeytyvistä osista ja luokitellaan ne. Parannukset 
löytyvät STUKin julkaisusta Safety Improvements of Loviisa NPP [3]. Analyysi löytyy 
kappaleesta 7. 

Arviointikokonaisuuden toinen osa on todennäköisyysperusteinen analyysi, joka 
käydään tarkemmin läpi kappaleessa 8. Ensimmäisessä osassa luokitelluille 
palontorjuntajärjestelyille etsitään tärkeysmittojen avulla vaikutusta laitoksen 
turvallisuuteen. Lähdemateriaalina analyysissä käytetään tarkasteltavan reaktori-
yksikön palo-PRA:ta. Palo-PRA on kuvailtu kappaleessa 4.3.4. Tässä osassa 
palontorjuntajärjestelyt haetaan PRA:sta perustapahtumina. Palontorjuntajärjestelyille 
haetaan aineistosta tärkeysmitaksi riskin nousukerroin (RIF), joka kuvastaa CDF:n 
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nousua perustilanteeseen verrattuna, kun yksittäinen perustapahtuma eli epäonnis-
tuminen tai vikaantuminen oletetaan tapahtuvaksi aina. Ensimmäisen osan luokitteluja 
käytetään hyödyksi tulosten lajittelussa. Tarkoituksena on löytää paloturvallisuuden 
kannalta tärkeimmät palontorjuntajärjestelyt. Lisäksi halutaan saada tietoa palon-
torjunnan syvyyspuolustuksen eri tasojen merkityksestä paljontorjunnan kokonai-
suudelle. Näin kuva syvyyspuolustuksen tasapainoisuudesta kasvaa ja voidaan selvittää 
ovatko jotkut tekijät dominoivia ja minkä tekijöiden epäkäytettävyys kasvattaa riskiä 
poikkeuksellisen paljon. Palo-PRA:n määritelmistä ilmenee, että kaikkia palon-
torjuntajärjestelyjä ei voida arvioida suoraan palo-PRA:sta. Tämän takia tarvitaan myös 
arviointikokonaisuuden kolmas osa.  

Toisen osan menetelmää sovelletaan arviointikokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa 
luokiteltujen Loviisan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuusparannusten arviointiin. 
Lähdemateriaalina käytetään Loviisan 1. reaktoriyksikön (LO1) PRA-mallia. Sovel-
letussa tapauksessa ei oteta huomioon laitoksen alkuperäisiä palontorjunta-järjestelyitä, 
vaan ainoastaan paloturvallisuuteen kohdistetut parannukset. Tällöin analyysi ei 
kuitenkaan anna täydellistä kuvaa tämänhetkisestä paloturvallisuustilanteesta.  

Kolmannessa osassa kehitetään tarkempaa menetelmää palontorjunnan syvyys-
puolustuksen toteutumisen arviointiin. Vastapainoksi nykytilanteelle, jossa syvyys-
puolustuksen arviointi perustuu useisiin paloturvallisuuden arviointimenetelmiin, 
pyritään esittämään ehdotuksia uudeksi yhtenäiseksi palontorjunnan syvyyspuolustus-
periaatteen arviointimenetelmäksi. Nykyisin käytössä olevat menetelmät ajavat asiansa 
ja ovat sinänsä kelvollisia, mutta niitä ei ole suunniteltu syvyyspuolustuksen arviointiin. 
Näin joudutaan käyttämään useita menetelmiä rinnan, eikä kokonaisuutta voida tiivistää 
tulokseksi syvyyspuolustuksen riittävyydestä. Ehdotettu menetelmä kuvataan tarkem-
min luvussa 9.1. Pääpiirteittäin menetelmässä käydään läpi yksittäisiä paloskenaarioita 
syttymästä aina palosta aiheutuviin potentiaalisesti mahdollisiin ydinturvallisuuden 
kannalta vaarallisiin tilanteisiin asti. Käyttö kohdistetaan paloskenaarioihin tiloissa, 
joita käsitellään ohjeen YVL B.8 pohjalta, muun muassa niiden suuren riskimerkityksen 
tai puutteellisen palo-osastoinnin vuoksi. Menetelmä on jaettu karkeasti kolmeen 
vaiheeseen, jotka ovat alkupaloanalyysi, palonkehitysanalyysi ja seurausvaikutus-
analyysi. Analyysien tavoitteena on ensinnäkin saada selville tietyntyyppisen palon 
aiheuttama ehdollinen sydänvaurioriski (CCDP, Conditional Core Damage Probability). 
Tulokseksi halutaan myös arviot erilaisten heikennysten riskimerkityksestä ja 
syvyyspuolustuksen tasapainoisuudesta. Heikennysten osalta selvitetään kuinka paljon 
CCDP nousee, kun heikennys oletetaan tapahtuvan todennäköisyydellä 1. Näin voidaan 
kohdistaa parannustoimenpiteet suurimman riskimerkityksen kohteiden varmistamiseen 
tai parantamiseen. Viimeisen osan analyysia sovelletaan esimerkkitapaukseen vain 
pintapuolisesti. 
 

5.2 Tutkimuskohteen valinta 
Loviisan ydinvoimalaitos (Kuva 12) koostuu kahdesta reaktoriyksiköstä, jotka on otettu 
käyttöön vuosina 1977 ja 1980. Yksiköt perustuvat neuvostoliittolaiseen VVER-440 
painevesireaktorimalliin (PWR), mutta niihin lisättiin länsimaalaisia turvallisuus-
ominaisuuksia, jotta ne täyttäisivät länsimaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä tekee 
Loviisan voimalaitoksesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen ydinvoimalan. Suurimpia 
muutoksia alkuperäiseen designiin olivat suureen jäähdytteenmenetysonnettomuuteen 
(LOCA) varautumista varten lisätty hätäjäähdytysjärjestelmä ja reaktorin suojarakennus 
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länsimaisen mallin mukaisesti. Loviisan ydinvoimalaitos antoikin alkusysäyksen 
kehittyneemmän VVER-440/V213 reaktorin kehitykselle, joskin eroja tähän uudempaan 
sarjavalmisteiseen reaktorityyppiin löytyy runsaasti sovellettujen länsimaisten 
vaikutteiden ja tehtyjen laitosmuutosten johdosta.  
 
Tämän tutkimuksen soveltavassa osuudessa arvioidaan Loviisan ydinvoimalaitoksen 
turbiinihallin, syöttövesisäiliöosaston ja valvomon paloturvallisuusparannuksia syvyys-
puolustuksen näkökulmasta. [3] 
 

 
Kuva 12. Loviisan ydinvoimalaitos sijaitsee Hästholmenin saarella. Kuvassa lieriönmuotoisten 

reaktorirakennusten vasemmalla puolella näkyy suuri, pitkulainen turbiinihalli, jonka katolla on kaksi 
savunpoistoluukkujen rivistöä [3]. 

 
Turbiinihalli valikoitui tarkastelukohteeksi sen alkuperäisestä huonosta layout-
suunnittelusta johtuneen suuren riskimerkityksensä takia. Sekundääripiiriin kuuluvan 
syöttövesijärjestelmän vesisäiliöt sijaitsivat alkuperäisen layoutin mukaan turbiini-
hallissa samoin kuin hätäsyöttövesijärjestelmän pumput ja päähöyrylinjojen varo- ja 
eristysventtiilit. Lisäksi muitakin jälkilämmönpoistoon tarvittavia järjestelmiä sijaitsee 
turbiinihallissa, mutta ne on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden 
vikaantumisesta aiheutuu vain pitkäaikaisvaikutuksia ydinturvallisuudelle, eikä akuuttia 
riskiä. Kaikkia turvallisuudelle tärkeitä kaapeleita ei ollut alun perin eroteltu omiin 
palo-osastoihinsa (kaapelitunneleihin). Yksi koko Loviisan ydinvoimalan suurimpia 
paloturvallisuusparannuksia on ollut syöttövesisäiliötason turbiinihallista erottava palo-
osastoiva seinä, nk. B-linjan seinä (palomuuri).  
 
Turbiinit vaativat toimiakseen huomattavan suuret määrät helposti syttyvää voiteluöljyä. 
Kuvassa 13 on esitettynä turbiinin pääöljysäiliö. Vuototapauksessa öljy voi syttyä 
esimerkiksi joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen kanssa, joita turbiinihallissa 
ovat mm. itse turbiini-generaattori sekä höyryputket. Laitoksen valmistuttua suuri 
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turbiinihallin palo olisi käytännössä voinut tuhota tai vakavasti uhata koko syöttövesi- ja 
hätäsyöttövesijärjestelmää ja lisäksi vaarantanut höyrylinjojen varo- ja eristysventtiilien 
toimintaa.  
 

 
Kuva 13. Turbiini-generaattorin voiteluöljyjärjestelmän pääöljysäiliö (edessä alhaalla). Säiliön tilavuus on 56 

m3 [3]. 

 
Nyt tilanne on parempi. B-linjan palomuurin lisäksi syöttövesijärjestelmää on 
varmennettu turbiinihallin ulkopuolelle sijoitettujen uusien järjestelmien avulla, joista 
tärkeimmät ovat varahätäsyöttövesijärjestelmä (Kuva 14) ja uusi jälkilämmönpoisto-
järjestelmä. Enää jälkilämmönpoisto ei ole riippuvainen pelkästään turbiinihallissa 
sijaitsevista laitteista. 
 
Valvomo otettiin osaksi tarkastelua, koska se sijaitsee turbiinihallin yhteydessä, 
syöttövesitankkien alapuolella puutteellisesti eroteltuna turbiinihallista. Näin turbiini-
hallin palo, mutta myös putkirikko syöttövesijärjestelmässä aiheutti merkittävän riskin 
valvomolle. Valvomon toimintaolosuhteet ovat tärkeässä roolissa laitoksen poikkeavien 
käyttötilanteiden hallinnassa ja korjaamisessa. Valvomoa tarkastellaan nimenomaan 
turbiinihallin palon seurausvaikutusten kannalta. Valvomon yhteydessä on myös paljon 
kaapeleita ja sähkö- ja automaatiokaappeja, joilla on suuri merkitys paloriskin kannalta.  
 
Tähän kokonaisuuteen kohdistuneet mittavat palontorjunnan parannukset tarjoavat 
hyvän kohteen palontorjunnan syvyyspuolustuksen ja sen kehityksen arviointiin. 
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Kuva 14. Yksi varahätäsyöttövesijärjestelmän pumpuista. Kuvassa näkyy kuinka pumppu on muista 

järjestelmistä erotellussa palo-osastossa [3]. 
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6 Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso 
paloturvallisuuden näkökulmasta 
Tässä luvussa käydään läpi Loviisan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuustasoa, 
perustuen sekä käyttöönottovaiheessa vallinneeseen että myöhemmin päivitettyyn 
turvallisuussäännöstöön ja palontorjuntakonseptiin. Ensin käydään läpi palontorjunnan 
suunnitteluperusteet, sen jälkeen laitoksella tehtyjä paloturvallisuusparannuksia ja 
lopuksi syvennytään turbiinihallin aiheuttamaan paloriskiin. Turbiinihallin osalta 
käsitellään riskit yleisellä tasolla ja tietyin tarkennuksin Loviisan laitoksen osalta. 
Muilla laitoksilla tapahtuneita turbiinihallin paloja käydään läpi vertailun vuoksi. 
 
Loviisan ydinvoimalaitoksen tämänhetkinen palontorjuntakonsepti on STUKin 
hyväksymä. Jatkossa laitoksen paloturvallisuutta seurataan turvallisuuden väliarvioissa 
ja käyttöluvan uusinnan yhteydessä. 
 

6.1 Palontorjunnan suunnitteluperusteet 
1960- ja 1970- lukujen vaihteessa kehitellyt kansainväliset turvallisuusvaatimukset 
olivat ensimmäisten Suomeen rakennettujen ydinvoimalaitosten turvallisuus-
suunnittelun perustana. Yksi perustana olleista säädöksistä oli Yhdysvaltojen laki 
10CFR50 Appendix A, jossa esitetyt vaatimukset perustuivat niin kutsutuille 
suunnitteluperusteonnettomuuksille. Niiden perusteella asetettiin vaatimuksia radio-
aktiivisien aineiden leviämisesteille ja turvallisuusjärjestelmille. [3][4]  
 
Loviisan ydinvoimalaitos oli ensimmäinen Suomeen rakennettu, joten projektissa 
mukana olleiden organisaatioiden kokemukset ja valmiudet olivat oletettavasti vähäiset. 
Kunnianhimoisena tavoitteena oli kuitenkin rakentaa laitos, joka täyttäisi myös 
senhetkiset länsimaalaiset turvallisuusvaatimukset. [3] Ydinvoimalaitoksen palon-
torjunnan suunnittelulle ei ollut olemassa vielä varsinaisia ohjeita, eikä palontorjunnan 
tärkeyttä vielä tunnistettu. Palontorjunnan osalta noudatettiin näin ollen yleistä 
suomalaista teollisuusrakentamisen rakennuslainsäädäntöä ja muita säännöksiä.  
 
Vaatimus turvallisuudelle tärkeiden järjestelmien suojaamisesta paloja vastaan ei 
toteutunut alkuperäisessä laitossuunnittelussa kaikilta osin [3]. 
 

6.2 Parannukset laitoksen turvallisuuteen 
Laitoksella tunnistettiin jo sen käytön alkuvaiheessa useita paloturvallisuuspuutteita. 
Näistä jo maailmanlaajuisen käyttökokemuksen perusteella VVER- ja muilta laitoksilta, 
turvallisuusriskiksi oli tunnistettu muun muassa jälkilämmönpoistojärjestelmien ja 
sähkönsyöttöjärjestelmien puutteellinen suojaus erityisesti turbiinihallin palotilanteissa. 
Paloriskejä aiheutti puutteellinen layoutsuunnittelu, jossa turvallisuusjärjestelmien 
erottelu ja suojaus eivät olleet riittävällä tasolla. Suurimpien turvallisuusparannuksien 
joukossa onkin dieselkäyttöisen varahätäsyöttövesijärjestelmän asentaminen ja turbiini-
hallin B-linjan palomuurin (paloluokka EI-180) rakentaminen turbiinihallin ja syöttö-
vesisäiliöosaston väliin (Kuva 15). Näistä ensimmäinen tarjoaa erotellun ja eri 
toimintaperiaatetta hyödyntävän varajärjestelmän turbiinihallissa sijaitsevalle hätä-
syöttövesijärjestelmälle, joka voi vaurioitua turbiinihallin palossa ja jälkimmäinen 
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erottelee syöttövesitankkiosaston omaksi palo-osastokseen, estäen palon vaikutusten 
leviämisen päähöyryjärjestelmän turvallisuuden kannalta tärkeimpiin laitteisiin. [3] 

 
Kuva 15. Näkymä turbiinihallista. Kuva on otettu LO2-yksikön puolelta ja etualalla näkyy LO1 toinen 

turbiini-generaattori. Kuvan vasemmassa reunassa ylhäällä sijaitseva seinä on B-linjan palomuuri, joka 
erottaa syöttövesisäiliöosaston turbiinihallista. Se on kokonaisuudessaan 180 metriä pitkä [3]. 

Alkuperäisessä suunnittelussa oli myös monia muita puutteita paloturvallisuudessa sekä 
passiivisen että aktiivisen palontorjunnan alueella. Näitä puutteita oli mm. turva-
järjestelmien ja niiden kaapelien sijoittelussa ja erottelussa. Passiivisen palontorjunnan 
osalta parannuksia on tehty muun muassa teräspalkkien paloeristykseen, ja kaapeleiden 
läpivienteihin. Lisäksi on rakennettu kokonaan uusia palo-osastoja, palomuureja ja 
muita paikallisia palosuojauksia. Kaapeleita on reititetty uudelleen ja vaarallisia, 
palokuormaa sisältäviä kohteita on siirretty turvallisempiin paikkoihin. Aktiivisen 
palontorjunnan puolella parannuksia ovat muun muassa uudet sprinklerijärjestelmät 
muuntajille ja muille suuren palokuorman kohteille, uusi palovesipumppaamo, palo-
vesijärjestelmän modernisointi, paloilmoitinjärjestelmän uusinta ja savunpoistoluukut 
turbiinihallin katossa. Laitokselle perustettiin laitospalokunta, jota on kehitetty edelleen. 
Moni turvallisuusparannus, jota ei ole alun perin suunniteltu paloturvallisuuden 
näkökulmasta on itse asiassa pienentänyt myös paloriskiä merkittävästi. Esimerkkinä 
parannukset, jotka on tehty pääkiertopumpun akselitiivisteen kautta tapahtuvaa 
jäähdytteenmenetysonnettomuutta vastaan, mihin alkutapahtumaan moni palo voi palo-
PRA:n mukaan johtaa. 
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Osa paloturvallisuusparannuksista voitiin perustella pelkästään asiantuntija-arvioin.  
Osalle tehtiin myös tapauskohtaisia paloanalyyseja. Lisäksi useita parannuksia tehtiin 
palo-PRA:n tulosten perusteella. Näihin kuuluvat muun muassa: 

• tärkeiden kaapelien suojauksia 
• turbiinin ohitusjärjestelmän toimilaitteen hydrauliöljyputken kaksoisputkitus ja 

kotelointi 
• joidenkin palo-ovien muuraus umpeen 
• hätätilanneohjeiden laatiminen palotilanteille. 

 
Tuoreimpien paloturvallisuusparannusten vaikutuksen voi nähdä verratessa laitoksen 
palolähtöisen sydänvaurion riskiä tehoajossa ensimmäisen ja tuoreimman palo-PRA-
version välillä. Vuonna 1997 CDF oli 3,9E-05/a [3] ja vuonna 2014 6,0E-06/a. 
Lukuihin sisältyy aina epävarmuutta. Tärkeimmät paloturvallisuusparannukset, kuten B-
linjan seinä ja varahätäsyöttövesijärjestelmä, oli kuitenkin tehty jo vuoteen 1990 
mennessä.  
 

6.3 Turbiinihallin paloriskit 
Tässä kappaleessa käsitellään ydinvoimalaitoksen turbiinihallin paloriskejä yleisellä 
tasolla, mutta myös Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyen. Tämän jälkeen esitellään 
Loviisan turbiinihallin vesisammutusjärjestelmät. Turbiinihallista VTT:n STUKin 
toimeksiannosta tekemät kaksi palosimulointia käydään läpi suhteellisen tarkasti, sillä 
ne ovat tärkeitä viitemateriaaleja työn lopussa suoritettavaan palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen arviointiin. Lopuksi esitellään huomattavimpia ydinvoimalaitosten 
turbiinihalleissa tapahtuneita historiallisia palotapahtumia.  

Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihalli on suuri tila, jossa on paljon palokuormaa ja 
useita sytytyslähteitä. Turbiinihallin pituus on 180 m, leveys 42 m ja korkeus 33,1 m 
[50]. Alun perin samaan tilaan kuului myös syöttövesitankkiosasto tasolla +19.00. 
Tämän osaston leveys on noin 13,5 m [51]. Turbiinihallin järjestelmät sijaitsevat 
turbiinihallin avoimessa tilassa, jossa on monia eri tasoja. Turbiinien voiteluöljy on 
suurin palokuorma hallissa. Syttymislähteitä turbiinihallissa ovat pääasiassa kuumat 
pinnat ja paikallisesti korkeat lämpötilat. Erityisesti nämä ovat ongelmallisia voitelu-
öljyn vuototapauksissa. Tulipalon voi sytyttää myös valokaari tai kipinä. [52] 
  
Parhaat arviot Loviisan voimalaitoksen nykyisistä palotaajuuksista löytyvät palo-
PRA:sta, joka tehdään osana laitoksen riskitutkimusta. Riskitutkimus kuuluu 
liiketoimintasalaisuuden piiriin, mutta tässä työssä on voitu hyödyntää palo-PRA-mallin 
tulosaineistoa. Pelkästään turbiini-generaattorilla tai sen välittömässä läheisyydessä 
tapahtuvien öljy- ja vetypalojen taajuusarvio on 3,77E-03/a. Ottamalla myös muut 
turbiinihallin öljypalot (esim. pumput) mukaan taajuusarvio nousee arvoon 1,62E-02/a. 
Kaikkien turbiinihallissa ja syöttövesisäiliöosastossa tapahtuvien palojen taajuusarvio 
on yhteensä 3,01E-02/a. Luvussa ei ole mukana erillisistä kaapeli- ja prosessihuoneista 
alkavia paloja. Verratessa palotaajuuksia kappaleessa 4.3.5 esitettyihin yhdysvaltalaisiin 
tilastoihin voi todeta, että Loviisan laitoksen luvut ovat hieman matalampia siitä 
huolimatta että Loviisassa on kaksi turbiini-generaattoria laitosyksikköä kohden.  
 



 

52 
 

6.3.1 Turbiini-generaattoreiden palot 
Turbiini-generaattorijärjestelmissä olevasta palokuormasta suurin osa on voiteluöljyä. 
Sitä on suurilla turbiini-generaattoreilla jopa 100 m3.  Voiteluöljyjärjestelmät ovat 
paineenalaisia järjestelmiä ja niiden palokuorma on hyvin suuri. Voiteluöljyjärjestelmän 
rikkoutuessa öljy voi purkautua suihkuna ja levitä laajalle alueelle. Se voi syttyä 
esimerkiksi joutuessaan kosketuksiin kuuman pinnan kanssa. Öljyä voi vapautua 
laakerin rikkoutuessa. Tällöin riski kuumille pinnoille joutumisesta on myös suuri, sillä 
pinnat vuodon läheisyydessä lämpenevät turbiinin akselin ja laakerin välisen kitkan 
vaikutuksesta. Turbiinin joutuessa epätasapainoon voi siipien mekaaninen vaurio 
aiheuttaa öljyvuodon. Missiilejä eli lentäviä irtokappaleita voi syntyä turbiiniin 
joutuneiden vieraiden esineiden johdosta, turbiinin siiven rikkoutuessa roottorin 
pyöriessä liian nopeasti tai siiven mekaanisesta väsymisestä johtuen. [52] Voiteluöljyn  
ominaisuudet riippuvat tyypistä. Eräälle ISO VG 46 tyypin voiteluöljylle leimahdus-
piste on 220 °C, palopiste 245 °C ja itsesyttymislämpötila 340 °C [53]. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinikohtainen öljymäärä on noin 56 m3. Turbiinien 
voiteluöljyjärjestelmän pääöljysäiliöt sijaitsevat hallin alaosassa tasolla +6.20 turbiinien 
alapuolella, joista öljy pumpataan hallin seinällä korkeudella +20.20 oleviin kahteen 
pienempään yläöljysäiliöön (tilavuus 2 × 8,5 m3), joista öljy syötetään turbiini-
generaattorin laakerille. Yläöljysäiliöt pidetään koko ajan täyteen pumpattuina. [52] 

Generaattoreiden jäähdytykseen käytetään yleensä vetykaasua, joka on herkästi syttyvää 
ja palaa ilmassa 4-75 % pitoisuuksina. Vetyä voi vuotaa esim. generaattorin akseli-
tiivisteen pettäessä. Näin voi käydä esim., mikäli tiivisteöljyn syötössä ilmenee häiriöitä 
tai laakerin värähtelytaso kohoaa vaarallisesti. Tällöin myös öljyvuoto on mahdollinen. 
Generaattoripalojen syttymissyynä voi olla myös vetyvuoto laakerilta. Generaattorin 
laakereilta voi myös vuotaa voiteluöljyä samalla tavalla kuin turbiiniltakin 
laakerivaurion yhteydessä. [52] 
 

6.3.2 Muut palot 
Turbiini-generaattorin öljy- ja vetypalot aiheuttavat turbiinihallissa suurimman 
paloriskin laitokselle, mutta muitakin paloja voi syttyä. Eräitä sekundääripiirin säätö- ja 
eristysventtiileitä ohjataan hydraulisesti. Tähän tarvitaan korkeapaineista hydrauliikka-
öljyä käyttäviä toimilaitteita, joten järjestelmissä on öljyvuodon ja öljyn suihkuamisen 
riski. Vaikka hydrauliikkaöljy ei olekaan yhtä herkästi syttyvää kuin voiteluöljy, 
aiheuttaa sekin paloriskiä. [49] Loviisan voimalaitoksen turbiinin ohitusjärjestelmän 
korkeapaineiset hydrauliikka-asemat  sijaitsevat syöttövesisäiliöosastossa (Kuva 16). 

Turbiinihallissa on sähkölaitteita, joiden vikaantuminen voi johtaa valokaaren syntyyn 
ja sitä kautta tulipaloon. Valokaarella tarkoitetaan fysikaalista ilmiötä, joka syntyy, kun 
kahden elektrodin välinen sähkövirta purkautuu tavallisesti sähköä johtamattoman 
aineen kuten ilman läpi. Valokaaren yhteydessä tavallisesti sähköä eristävä ilma 
muuttuu sähkövirtaa johtavaksi esimerkiksi savun vaikutuksesta. [2] Valokaarissa voi 
purkautua hyvin suuria määriä energiaa. Sulake tai sähköinen suojaus voi erottaa 
kuorman korkeaenergisen valokaaren syntyessä, jolloin valokaari jää lyhytikäiseksi. 
Matalaenerginen valokaari voi jatkua pidempään, mikäli sen syntymistä ei tunnisteta. 
Kummassakin tapauksessa kuuman valokaaren sytyttämä tulipalo voi levitä laitteen 
ulkopuolisiin materiaaleihin. [49]  
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Kuva 16. Syöttövesisäiliöosasto [3]. 

6.3.3 Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihallin 
palontorjuntajärjestelmät 
Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihallissa on kaksi varsinaista sammutusjärjestelmää, 
yleissprinklausjärjestelmä ja kohdesuojausjärjestelmä. Molemmat ovat vesisammutus-
järjestelmiä. Näiden lisäksi turbiinihallissa on operatiivisen palontorjunnan käyttöön 
tarkoitetut vesitykit. Kaikkien näiden sammutusjärjestelmien toiminta todennäköisesti 
estää turbiinihallin katon romahtamisen ja siitä seuraavan palon leviämisen, vaikka 
paloa ei saataisikaan välittömästi sammutettua. [52] 

Turbiinihallin vaakasuorille tasoille levinneiden öljypalojen sammutukseen, sekä 
kolmiulotteisten öljypalojen ja hallin rakenteiden jäähdyttämiseen on suunniteltu 
yleissprinklausjärjestelmä, jonka suuttimet laukeavat lämmön vaikutuksesta antaen 
samalla palohälytyksen. Yleissprinklausjärjestelmä aktivoituu automaattisesti lämmön 
vaikutuksesta, eikä sitä voi erikseen käynnistää manuaalisesti. [52] Loviisan laitoksen 
lopullisen turvallisuusselosteen (FSAR) mukaan järjestelmän suurin toiminta-ala on 900 
m2 vesivuontiheydellä 8 l/min/m2 ja 300 m2 vesivuontiheydellä 12 l/min/m2.  

Yleissprinklausjärjestelmän rinnalla toimii turbiinihallin öljyjärjestelmien kohde-
suojausjärjestelmiä (laakerit, säiliöt, säätöventtiili), joiden tarkoituksena on sammuttaa 
öljyjärjestelmien läheisyydessä palava öljy tai ainakin jäähdyttää paloa. Myös 
kohdesuojausjärjestelmässä on paloilmaisinsprinklereitä, mutta järjestelmässä on myös 
käsin laukaistavia sammutusryhmiä. Kohdesuojausjärjestelmän antaman palo-
ilmoituksen perusteella osa sammutusryhmistä laukeaa automaattisesti ja lisäksi säätö-
öljyjärjestelmän palosuojaventtiili sulkeutuu katkaisten öljynsyötön yläöljysäiliöltä 
turbiinille ja aiheuttaen siten turbiinin pikasulun. [52] Huomattavaa on kuitenkin, että 
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voiteluöljyn syöttö voi loppua vasta, kun turbiini on pysähtynyt. Automaattisesti 
laukeavat sammutusryhmät sijaitsevat suurimpien öljysäiliöiden läheisyydessä. 

Vesitykit (Kuva 17) toimivat operatiivisena sammutuskalustona sprinklerijärjestelmien 
rinnalla. Vesitykit mahdollistavat päähoitotason yläpuolisten teräsrakenteiden 
jäähdyttämisen. Tykkien suunnan voi tarvittaessa lukita haluamaansa kohteeseen ja 
poistua paikalta. [52] 

 

Kuva 17. Yksi turbiinihallin vesitykeistä [3]. 

6.3.4 Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihallista tehdyt 
palosimuloinnit 
VTT teki ensimmäisen numeerisen paloanalyysin Loviisan voimalaitoksen 
turbiinihallista vuonna 1986 [51]. Vaikka analyysi julkaistiin tieteellisenä artikkelina 
vasta 1988, on se tehty hallin aiemmalla konfiguraatiolla, jossa ei ole mukana vuonna 
1987 rakennettua B-linjan palomuuria. Simuloinnissa käsitellään tapahtumaa, jossa 
turbogeneraattorin voitelu- ja säätö-öljyjärjestelmän vuoto johtaa öljyn allaspaloon. 
Simuloitu palo vastaa noin 100 m2 pinta-alalla palavaa lammikkoa, joka palaa 
suurimmillaan 181,5 MW teholla. Konservatiivisuutta simuloinnissa tuo sammutus-
järjestelmien sulkeminen tarkastelun ulkopuolelle. Tuon ajan tietokoneiden laskenta-
tehon vuoksi simulointia varten on mallinnettu vain Loviisa 1 turbiinihallin osuus. 
Varsinaisesti mallinettiin vain yhden turbiinin ympäristö, tilavuudeltaan 55000 m3. 
Toinen turbiini otettiin huomioon symmetriaoletuksen avulla. Laskentaverkko on tehty 
kahdella tarkkuustasolla, joista paremman tarkkuuden mallille tulee yhteensä 8000 
laskentasolua. Karkeaa mallia on simuloitu 12 minuutin ajan ja tarkempaa kuuden 
minuutin ajan.  

Analyysi tehtiin PHOENICS-tietokoneohjelmalla (CFD), jota ei yleensä käytetty näin 
suuren tilavuuden simulointitapauksiin. Tavoitteena olikin kokeilla ohjelman toimi-
vuutta paloanalyysiin: määritellä tehtävä, yhdistää eri menetelmiä yhdeksi palo-
analyysiksi, tutustua palomallien käyttäytymiseen suurissa sisäpaloissa ja selvittää 
laskutehovaatimuksia. Analyysissä käytetty kolmiulotteinen virtausmalli sisältää k-ε 
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turbulenssimallin ja Magnussen-Hjertagerin palomallin. Lämmönjohtumisen laske-
miseen käytettiin erillistä menetelmää. 

Taulukossa 7 on esitetty lämpötiloja turbiinihallissa kuuden minuutin simuloinnin 
jälkeen. Tässä vaiheessa lämpötilat ovat vielä selkeästi nousussa. Katon alla matalin 
lämpötila-arvo seitsemän minuutin jälkeen on 430 °C ja liekin kohdalla vähintään 650 
°C [54]. Simuloinnista riippumaton raportti arvioi turbiinihallin katon sortuvan 10 
minuutin kuluttua palon syttymisestä, mikäli lämpörasitus jossain kriittisessä kohdassa 
(todennäköisesti avaruusristikon jokin puristussauva) vastaa standardipaloa [55]. 
Standardipalokäyrä antaa lämpötilaksi 10 minuutin kohdalla n. 680 °C. Tämän 
perusteella katon oletetaan sortuvan simuloinnissa mallinnetun palon seurauksena. Tästä 
eteenpäin palo-olosuhteet muuttuvat niin radikaalisti, että simulointia ei voi enää 
käyttää pohjana jatkoseuraamusten arvioinnille. Toisaalta simuloinnin mukaan 
turbiinihallin ikkunat rikkoutuvat korkean lämpötilan vaikutuksesta noin 9 minuutin 
kohdalla palon syttymisestä. Tämä laskee huippulämpötiloja noin 50 °C ja ohentaa 
katon alle kertynyttä kuumaa kaasukerrosta huomattavasti. Ikkunoiden rikkoutumisen 
jälkeen uusi tasapainotila saavutetaan noin 12 minuuttia syttymästä. [54] 

Simulointi antoi tulokseksi uskottavia arvoja, kun verrattiin vastaavanlaisessa 
turbiinihallissa Hanasaaren voimalaitoksella vuonna 1986 tapahtuneeseen paloon [51]. 
Kuitenkin varsinkin karkeammalla laskentaverkolla paikalliset lämpötila-arvot jäivät 
oletettua todellista tilannetta pienemmäksi. Tämän ajateltiin johtuvan karkeaan 
laskentaverkkoon liittyvästä numeerisesta diffuusiosta. Ilmiö oli erityisen vahva liekin 
kohdalla. Laskentamallin todettiin toimivan hyvin fysikaalisten tasapainotilojen 
laskemisessa. Epävarmuutta kokonaisuuteen tuovat keskiarvotetut turbulenssi- ja 
palamismallit, jotka eivät välttämättä onnistu kuvaamaan ilmiöitä riittävän realistisesti 
tämän mittakaavan laskentatapauksissa. Toisaalta vain puolikkaan hallin mallinnus 
pienentää ilmavirtauksia hallissa huomattavasti nostaen paikallisia lämpötiloja. [54] 

Taulukko 7. Joidenkin tyypillisten rakenteiden pintalämpötila ja niihin kosketuksissa olevan kaasun 
lämpötila-alue kuusi minuuttia syttymän jälkeen. Arvot ovat tarkemmalla laskentaverkolla tehdystä 

simuloinnista [51]. 

Rakenne Pintalämpötila [°C] Kaasun lämpötila [°C] 

sisäkatto liekin yläpuolella 167 220…305 

sisäkatto muualla 103 155…255 

teräksinen elementtiseinä 147 75…165 

betoniseinä liekin lähellä 107 190…1075 

betoniseinä kaukana liekistä 26 25…65 
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VTT toteutti tuoreemman palosimuloinnin öljyn allaspalosta Loviisan turbiinihallissa 
vuonna 2002 [50]. Tällöin hallin ominaisuudet vastasivat nykytilannetta palontorjunnan 
näkökulmasta, mutta edelleenkään aktiivisia sammutusjärjestelmiä ei otettu analyysissä 
huomioon. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aikariippuvaiset virtaus- ja lämpö-
tilakentät allaspalon seurauksena. Simulointi tehtiin Fluent-koodilla (CFD). Tieto-
koneiden huimasti kasvanut laskentateho mahdollisti sen, että tällä kertaa koko 
turbiinihalli saatiin muutamia simuloinnin kannalta epäoleellisia osia lukuun ottamatta 
mallinnettua yksityiskohtaisesti. Paloalueen lähellä laskentaverkko muokattiin 
tiheämmäksi kuin muualla hallissa. Koko hallin mallinnettu tilavuus oli 220 566 m3, 
joka jaettiin 216 375 soluun. Solujen koko vaihteli välillä 0,0116…13,33 m3. Öljyvuoto 
ja palo oletettiin tapahtuvaksi LO1:n toisella korkeapaineturbiinilla. Vuodon 
seurauksena öljyaltaan oletettiin muodostuvan korkeapaineturbiinin alla olevan 
lauhduttimen seinään pystysuorasti, josta öljy valui vielä tämän alla olevan kaapeli-
tunnelin päälle ja siitä edelleen tasolle -0.60 m. Altaan kokonaispinta-ala oli 75,6 m2 ja 
maksimihaihtumisnopeudella palotehoksi saatiin 150 MW. Öljyn palamista on kuvattu 
EBU-mallilla, jonka mukaan maksimipaloteho saavutetaan tässä tapauksessa noin 
viiden minuutin kuluttua syttymisestä. 20 minuutin mallinnuksen aikana öljyä palaa 
yhteensä 3678 kg, kun öljyn kokonaismäärä yhdellä turbiini-generaattorilla on 48440 kg 
(56 m3). Käytännössä kaikki vuotanut öljy palaa. Lopuksi tehtiin vertaileva simulointi, 
jossa paloteho nostettiin 12 minuutin jälkeen 200 MW:iin. Hallin ilmastoinnin 
nimellinen tilavuusvirta on 92 m3/s molemmilla laitosyksiköillä. Tuloilman ottoaukot 
sijaitsevat hallin A-seinällä kolmella eri korkeudella ja poistoaukot katossa B-seinän 
vieressä.  

Simulointia ennen laskettiin lähtötilanteen tasapainotilan lämpötila- ja virtauskentät 
hallissa olevien laitteiden tuottaman lämmön ja ilmanvaihdon aikaansaaman jäähdytyk-
sen avulla. Normaalin ilmastoinnin lisäksi hallin katossa on 32 savunpoistoluukkua 
neljän luukun ryhmissä (ryhmiä merkitään kirjaimilla A-H), jotka joko avataan 
manuaalisesti, kun palo havaitaan tai aukeavat itsestään, kun lämpötila luukun alla 
saavuttaa arvon 120 °C. Tässä simuloinnissa luukut avattiin yksi kerrallaan kun 
lämpötila niiden alla ylitti raja-arvon. Avaaminen täytyi tehdä laskennan kuluessa 
manuaalisesti. Ensimmäisten kahden luukun kohdalla raja-arvo ylittyi ajanhetkellä t = 
300 s ja viimeisetkin luukut avautuivat kun palon alusta oli kulunut 620 s. Kuvassa 18 
on vertailtu lämpötiloja savunpoistoluukkujen alla perustapauksessa ja korotetulla 
paloteholla. 
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Kuva 18. Lämpötilakäyrät savunpoistoluukkujen alla. Kuvaan on merkitty ajanhetki, jolloin molempien 

laitosyksiköiden kaikki savunpoistoluukut ovat avautuneet. Lisäksi on merkitty hetki, jolloin vertailevassa 
simuloinnissa lämpöteho nostettiin 200 megawattiin [50]. 

Lämpötila katon alla oli 20 minuutin jälkeen suurimmillaan noin 250 °C, mikä ei riitä 
vahingoittamaan kattorakenteita. Tässä nähdään aiempaan simulointiin nähden huomat-
tava ero, joka johtuu jälkeenpäin asennetuista savunpoistoluukuista, pienemmästä palo-
tehosta, palon sijainnista ja tarkemmasta simuloinnista. Lämpötila tosin vielä nousee 
hiljalleen simuloinnin edetessä, varsinkin suuremman palotehon vertailutapauksessa.  
Lämpötilajakaumia turbiinihallissa on esitelty kuvissa 19 ja 20 ja taulukoissa 8 ja 9.  

Taulukko 8. Lämpötilajakauma tasolla +32.00 (0,5 m katon alla) eri ajanhetkillä [50]. 

aika [s] lämpötilajakauma [°C] 
300 59…176 
600 115…201 
900 150…233 

1200 172…250 
 

Taulukko 9. Lämpötilajakauma B-linjan seinän vieressä eri ajanhetkillä [50]. 

aika [s] 
lämpötilajakauma tason 

+3.00 yläpuolella [°C] 
Tmax tason +3.00 
alapuolella [°C] 

600 20…430 634 
900 20…415 667 

1200 20…455 691 
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Kuva 19. Lämpötilajakauma simuloinnin perustapauksessa ajanhetkellä 1200 s, tasolla x = 58,75 m. Kuvassa 
valkoisella näkyy LO1:n toisen turbiini-generaattorin ja sen alla sijaitsevien laitteiden poikkileikkaus [50]. 

 
Kuva 20. Lämpötilajakaumat simuloinnin perustapauksessa ajanhetkillä 600 s, 900 s ja 1200 s, tasolla  y = 14 
m. Kuvien keskikorkeudella sijaitsevat valkoiset puoliympyrät ovat laitoksen neljä turbiini-generaattoria [50]. 

Lämpötilojen ja virtausten lisäksi simuloinnissa selvitettiin lämpösäteilyä paloalueen 
viereisiin kaapelitunneleihin ja B-linjan seinään. Tämä mahdollistaa erillisen lämmön- 
johtumisanalyysin, jolla voi selvittää lämpötilat kaapelitunneleissa ja B-linjan seinän 
takana olevissa sähkötiloissa. Näin voidaan arvioida tapahtuuko näissä tiloissa laitteiden 
vikaantumisia. Selvisi, että säteilyvaikutus tunneleihin oli melko alhainen 
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(suurimmillaan noin 5 kW/m2), mutta B-linjan seinään jo huomattava (suurimmillaan 43 
kW/m2).  

Myös lämpövaikutus LO2-yksikön turbiinien puolella sijaitseville syöttövesipumpuille 
haluttiin selvittää. Simuloidun palotilanteen olosuhteet pumpuilla eivät poikkea 
juurikaan normaaleista käyttöolosuhteista. 
 

6.3.5 Tapahtuneita paloja ydinvoimaloiden turbiinihalleissa 
Ydinvoimaloiden turbiinihalleissa on tapahtunut vakavia palotapahtumia, mutta viime 
vuosina suuremmilta onnettomuuksilta on vältytty. Turbiinihallin paloista tekee 
vaarallisia suuri palokuorman määrä. Näin ollen palon syttyessä se voi johtaa suurella 
todennäköisyydellä laitoksen kannalta ikäviin seurauksiin. Tilastollisesti turvalli-
simmista maista esimerkiksi Saksassa on raportoitu neljä turbiinin öljypaloa vuosina 
1971-2001 [46]. Mikään niistä ole aiheuttanut suurta vahinkoa tai riskiä laitoksen 
ydinturvallisuudelle. Suomen ydinvoimalaitokset raportoivat vuosittain tapahtuneista 
palotapahtumista STUKille. Suomessa ei ole tähän mennessä tapahtunut vakavia 
ydinvoimalaitoksen turbiinihallin paloja. Kokonaisuudessaan Loviisan ydinvoima-
laitosalueella on ollut vuosina 2005-2014 neljä paloiksi luokiteltua tapahtumaa [56]. 

Esimerkkejä maailmalla tapahtuneista vakavista ydinvoimalaitosten turbiinien öljy-
paloista ovat [57][58]: 

• Belojarsk 2 31.12.1978  
• Armenia 1 15.10.1982   
• Vandellos 1 19.10.1989  
• Tšernobyl 2 11.10.1991  
• Narora 1  31.3.1993.  

 
Seuraavissa kappaleissa on kuvailtu tarkemmin muutamia esimerkkejä näistä vakavista 
turbiinihallin paloista. Laajempi lista turbiini-generaattoreiden paloista lyhyine 
tapahtumakuvauksineen löytyy muun muassa STUKin keräämänä [59]. 

31.12.1978 Belojarskin ydinvoimalaitoksen toisen yksikön turbiinivoiteluöljyputki 
katkesi ja vapautunut öljy syttyi päästessään kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. 
Palo oli heti niin voimakas, että vaahtosammutuslaitoksen manuaalisiin toimilaitteisiin 
ei päästy käsiksi savun takia. Myöskään muuta alkusammutusta ei yritetty. Palokunta 
saapui paikalle nopeasti hälytyksen jälkeen, mutta heidän saapuessaan lämpötila oli 
kasvanut niin suureksi, että turbiinihallin katto romahti. Öljyn lisäksi paloivat kaapelit, 
joita pitkin palo myös levisi nopeasti. Kaapeliläpiviennit oli tiivistetty huonosti, mikä 
mahdollisti leviämisen muihin osastoihin. Kaapelikuiluissa keskimääräiseksi 
leviämisnopeudeksi arvioitiin 0,7 m/s. Palo levisi ylöspäin kohti valvomoita, joista 
kakkosyksikön valvomo jouduttiin evakuoimaan savun vuoksi. Palokunta sai 
ensimmäisen hälytyksen klo 01:50, palo saatiin hallintaan klo 18:55 ja lopullisesti 
sammutettua klo 23:30. Ulkolämpötila -47 °C vaikeutti sammutustoimenpiteitä. Palon 
seurauksena suuri osa kakkosyksikön ohjauksista menetettiin, mutta palo ei johtanut 
reaktorin vaurioitumiseen. Henkilövahinkoina 25 henkilöä sai joko palo- tai 
paleltumisvammoja, mutta ihmishenkiä ei menetetty. Palo kirvoitti monia 
parannusehdotuksia laitoksen paloturvallisuuteen. Kaapelit tuli suojata palamattomalla 
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materiaalilla ja niiden läpiviennit tiivistää. Turbiinihallin teräsrunko tuli suojata paloa 
vastaan ja öljysäiliöt suojata palamattomaan tilaan. Lisäksi palokunnan varusteisiin, 
koulutukseen ja käyttöhenkilökunnan koulutukseen tuli panostaa. [57] 

19.10.1989 Vandellosin ydinvoimalaitoksella turbiini-generaattorin värähtelynval-
vontajärjestelmä laukaisi klo 21:39 2. turbiinin pikasulun, jonka jälkeen saman tien 
havaittiin liekkejä turbiinilla. Toimenpiteenä myös reaktorin pikasulku suoritettiin 
tulipalon havaitsemisen jälkeen. Palo tapahtui pääasiassa turbiinin korkeapaineosassa ja 
turbiinilaitoksen alemmilla tasoilla, mutta se aiheutti myös vetyvuodon generaattorilla. 
Palon seurauksena turbiinin ohjauslaitteita, lauhdutin ja runsaasti tärkeitä 
jälkilämmönpoistojärjestelmien kaapeleita vaurioitui. Kaapelien vaurioitumisen 
seurauksena kaksi neljästä höyrystinlohkosta ja kaksi neljästä hätäsyöttövesipumpusta 
menetettiin. Tämä ei kuitenkaan vielä vaarantanut jälkilämmönpoistoa. Palo aiheutti 
lisäksi pääjäähdytysjärjestelmän merivesiputken kumipalkeiden rikkoutumisen ja näin 
ollen tulvan turbiinihallin ja reaktorirakennuksen alatiloihin, missä kaikki alasajo-
jäähdytyksen pumput menetettiin. 36 tuntia palon syttymisen jälkeen reaktorin 
jäähdytys saatiin vihdoin vakiinnutettua. Palo saatiin hallintaan 20.10 klo 1:30 ja 
kokonaan sammutettua klo 4:00. Palokunnan laitostuntemuksessa oli jälleen toivomisen 
varaa. Turbiinivaurion alkusyyksi todettiin siipien irtoaminen ja siitä aiheutunut 
epätasapaino. Suurin syy laajoille vahingoille oli turvajärjestelmien puutteellinen 
erottelu turbiinihallissa ja tulvamahdollisuuden huomiotta jättäminen. Suurista 
vahingoista huolimatta sydänvauriota ei syntynyt. Palo luokiteltiin INES-asteikolla 
luokkaan 3. [57] 

31.3.1993 Naroran ydinvoimalaitoksella Intiassa tapahtui palo turbiinihallissa. Palon 
alkusyy oli matalapaineturbiinin siipien rikkoutuminen, joka johti vetyvuotoon 
generaattorista. Vety syttyi ja seurannut palo vaurioitti voima- ja ohjauskaapeleita 
johtaen täydelliseen sähkönmenetykseen, joka kesti 17 tuntia. Palo ei kuitenkaan 
levinnyt turbiinihallin ulkopuolelle. Reaktorin pikasulku onnistui. Höyrystimille 
syötettiin palovettä palovesipumpuilla jäähdytyksen ylläpitämiseksi. Radioaktiivisia 
päästöjä ei syntynyt palon seurauksena. Syyksi palon aiheuttamaan pitkäkestoiseen 
sähkönmenetykseen todettiin muun muassa puutteellinen palosuojaus ja redundanttisten 
järjestelmien kaapeleiden huono erottelu. Tapahtuma oli INES-luokkaa 3. [58] 
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7 Palontorjuntajärjestelyiden kvalitatiivinen arviointi 
Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 
käydään systemaattisesti läpi kaikki palontorjuntakonseptin paloturvallisuuteen 
vaikuttavat palontorjuntajärjestelyt. Tarkastelun tulee olla riittävän laaja, että sen 
perusteella voidaan arvioida konseptin tasapainoisuutta. Näin ollen myös osana 
laitoskokonaisuutta olevat paloturvallisuutta edesauttavat tekijät, kuten materiaali-
valinnat ja ilmastointi on otettava mukaan nimenomaisten palontorjuntajärjestelmien 
ohella. Tarkasteltavista palontorjuntajärjestelyistä erityistä huomiota tulee kiinnittää 
ohjeessa YVL B.8 [2] mainittuihin palontorjuntamenetelmiin, joita ovat muun muassa 
palokuorman minimointi ja hallinta, paloerottelu sekä kiinteät sammutusjärjestelmät. 
Uusien laitosten osalta luokittelussa käytetään hyväksi STUKiin rakennus- ja 
käyttöönottolupavaiheessa toimitettavia järjestelmäkuvauksia, alustavaa turvallisuus-
selostetta (PSAR), muita tarpeellisia asiakirjoja ja laitoskierroksia. Palontorjunta-
konseptia käsitellään palo-osastokohtaisesti tai perustelluissa tapauksissa myös 
suurempina kokonaisuuksina. Perusteina voi olla esimerkiksi suuri palokuorma ja palon 
suuri leviämisriski.  

Tässä arviointikokonaisuudessa kvalitatiivinen arviointi tarkoittaa käytännössä 
luokittelua. Palontorjuntajärjestelyt luokitellaan ominaisuuksiensa perusteella, jolloin 
saadaan kuva koko palontorjuntakonseptista. Luokitteluperusteita ovat vaikutus-
menetelmä, rakenteellisuus tai aktiivisuus, palontorjunnan syvyyspuolustuksen 
vaikutustaso ja ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen vaikutustaso. Palontorjunta-
järjestelyiden luokittelu on ensiarvoisen tärkeää varsinkin palontorjunnan syvyys-
puolustusperiaatteen osalta, sillä koko palontorjuntakonseptin syvyyspuolustuksen 
arviointi perustuu luokitukselle. Mikäli luokittelua ei ole tehty, ei myöskään voida 
arvioida palontorjunnan syvyyspuolustuksen toteutumista. 

Uutena käsitteenä tässä diplomityössä esitellään palontorjuntajärjestelyn vaikutus-
menetelmä. Vaikutusmenetelmä liitetään sekä yksittäisiin palontorjuntajärjestelyiden 
tekijöihin että muihin paloturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Sen avulla pyritään 
havainnollistamaan, mihin eri tekijöistä saatava hyöty palontorjuntakonseptissa 
perustuu sekä ryhmittelemään samaan vaikutusmenetelmään perustuvat palontorjunta-
järjestelyt yhteen. Ohjeessa YVL B.8 [2] on kirjattu joitakin palontorjuntakonseptilta 
vaadittavia palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmiä. Vaikutusmenetelmiä on 
muitakin. Vaikutusmenetelmän käsitettä on avattu liitteessä 2, missä on myös esitetty 
kattavampi listaus eri vaikutusmenetelmistä. Esimerkkejä vaikutusmenetelmistä ja 
niihin liittyvistä palontorjuntajärjestelyistä (suluissa) ovat mm. palokuorman minimointi 
(palamattoman materiaalin valinta), sammutusjärjestelmät (sprinklerijärjestelmän 
asennus), paikallinen palosuojaus (kaapelihyllyjen kotelointi) ja palo-osastointi 
(kaapeliläpivientien uusiminen).  

Vaikutusmenetelmän määrittäminen auttaa hahmottamaan yksittäisen palontorjunta-
järjestelyn funktiota palontorjuntakonseptissa. Vaikutusmenetelmän kautta voidaan 
lisäksi tutkia konseptin tasapainoisuutta syvyyspuolustustasojen sisällä. Palontorjunta-
järjestelyiden luokittelu joko rakenteelliseen tai aktiiviseen palontorjuntaan parantaa 
yleiskuvaa palontorjuntakonseptista. Palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmän ja 
STUKiin toimitettavien materiaalien perusteella ne luokitellaan funktionsa perusteella 
palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen tasoille a., b., c. ja d. (ks. luku 4.2). Eri 
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palontorjuntajärjestelyt pyritään määrittelemään niin tarkasti, että ne sijoittuisivat vain 
yhdelle syvyyspuolustustasolle, mutta aina tämä ei ole mahdollista.  

Ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen suhteen luokittelu on haastavampaa. 
Lähtökohtana luokittelulle on palo-osasto. Mikäli tarkastellaan skenaariota, joka ottaa 
huomioon vain yhden palo-osaston, tilanne yksinkertaistuu. Kaikki palontorjunta-
järjestelyt, jotka sijaitsevat palo-osastossa tai vaikuttavat siihen sijoittuvat niille 
syvyyspuolustuksen tasoille, joilla tarvittavia järjestelmiä tai niiden laitteita ja 
kaapeleita sijaitsee kyseisessä osastossa. Taso 1 on ydinvoimalaitoksen normaalista 
käytöstä poikkeamien esto. Jos palo-osastossa voi syntyä palolähtöinen alkutapahtuma, 
sijoittuvat palontorjuntajärjestelyt tasolle 1. Tasot 2 ja 3 ovat laitoksen häiriötilanteiden 
ja onnettomuuksien hallinta. Näille tasoille palontorjuntajärjestelyt sijoittuvat, jos palo-
osastossa on palolähtöisen alkutapahtuman aiheuttamien häiriötilanteiden tai 
onnettomuuksien hallintaan tarkoitettuja järjestelmiä. Mikäli tarkastellaan laajempaa 
kokonaisuutta, perusperiaate pysyy samana, mutta palontorjuntajärjestelyiden 
vaikuttavuutta erillisiin palo-osastoihin, joissa sijaitsee eri syvyyspuolustustasojen 
turvallisuusjärjestelmiä voi olla vaikeampi määrittää. Käsitellessä redundanttisia 
turvallisuusjärjestelmiä osana palontorjuntakonseptia, sijoittuvat nämä järjestelmät 
luonnollisesti sille ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tasolle, jolla ne vastaavat 
laitoksella ilmeneviin poikkeamiin. Tämä luokittelu pätee syvyyspuolustuksen tasoille 
1-3. Operatiivisesta palontorjunnasta on teoriassa hyötyä myös ydinturvallisuuden 
syvyyspuolustustasolla 4, tilanteessa, jolloin suuri palo reaktorin läheisyydessä voisi 
vauhdittaa radioaktiivisen päästön leviämistä ilman operatiivisia palontorjuntatoimia. 
On huomattava, että mikäli tätä tarvitaan, on sydänvaurio jo syntynyt ja palontorjunnan 
syvyyspuolustus pettänyt. Tasolla 5 palontorjunnalla ei ole merkitystä. 

Tässä arviointivaiheessa tärkeimpinä arviointikohteina ovat palontorjuntakonseptin 
luotettavuus, monipuolisuus ja tasapaino. Ne katsotaan täyttyneiksi kun 

• palontorjuntakonseptin pääpaino on rakenteellisella palontorjunnalla. 
• jokaisella palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasolla esiintyy useampia palon-

torjuntajärjestelyiden tekijöitä  
• palontorjuntajärjestelyt kohdistuvat useampaan ydinturvallisuuden syvyys-

puolustustasoon 
• jokaisella palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasolla esiintyy erilaisia vaikutus-

menetelmiä  
• mikään yksittäinen palontorjunnan syvyyspuolustustaso ei dominoi palon-

torjuntakonseptia  
 

7.1 Esimerkkitapauksessa tarkasteltavien kohteiden seulonta 
Paloturvallisuusparannukset tutkimuksen soveltavaa osiota varten on otettu STUKin 
sisäisestä raportista Safety Improvements of Loviisa NPP [3]. Parannukset on luokiteltu 
järjestelmittäin ja kronologisesti. Tähän tarkasteluun käytiin läpi järjestelmätason osiot 
’Paloturvallisuus ja palontorjunta’, ’Syöttövesi- ja höyryjärjestelmät’, ’Tulvat ja 
putkirikot’ ja ’Muut asiat’. Näistä osioista löytyi yhteensä 142 parannusta, joista 
aloitettiin tutkimuksen aihepiiriin osuvien tapausten seulonta. Paloturvallisuus ja 
palontorjunta-osio käsittää koko laitoksen. Joukosta poimittiin kaikki turbiini-
rakennuksessa olevat ja siihen läheisesti liittyvät parannukset. Samoin toimittiin 
valvomorakennuksen kohdalla ottaen huomioon myös kaapelitunnelit. Lisäksi 
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tarkasteluun valittiin kaikki laitoksen yleiseen palontorjuntaan, kuten palovesi-
järjestelmään ja operatiiviseen palontorjuntaan kohdistuvat parannukset. Syöttövesi- ja 
höyryjärjestelmiin liittyvät paloturvallisuusparannukset eivät olleet kovin itsestään 
selviä. Paloturvallisuutta parantavat tekijät olivat niiden yhteydessä lähinnä uusien 
rinnakkaisten tai varmistavien järjestelmien rakentamista jälkilämmönpoiston varmista-
miseksi. Uudet järjestelmät korvaavat palotilanteessa mahdollisesti vikaantuvien 
järjestelmien toiminnan. Tulvasuojauksesta käsittelyyn on kelpuutettu parannukset, 
joilla nimenomaisesti vastataan palovesijärjestelmien käytöstä, tahattomasta laukea-
misesta tai putkirikosta johtuvaan uhkaan. Prosessijärjestelmien putkirikkoihin ja niiden 
aiheuttamien tulvien hoitoon tarkoitetut parannukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
Muut asiat-osiosta löytyi valvomo-olosuhteiden parannukseen liittyviä turvallisuus-
parannuksia.  

Tarkastelusta on suljettu pois häiriö- ja onnettomuustilanteissa mahdollisesti tarvittavat 
varsinaisten turvallisuusjärjestelmien toimintakykyä varmentavat turvallisuusjärjes-
telmät, kuten dieselgeneraattorijärjestelmä ja sähköjärjestelmät, vaikka paloturvallisuus 
on niiden käytettävyyden kannalta oleellisessa asemassa. Dieselgeneraattorijärjestelmän 
paloturvallisuus palotilanteessa sisältyisi palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen 
viimeiselle tasolle, sillä se mahdollistaa turvajärjestelmien toiminnan tietyissä 
palotilanteissa. Sähköjärjestelmien palotilanteet voivat myös laukaista itsessään 
alkutapahtuman. Tällä menetelmällä tarkasteltavia parannuksia jäi jäljelle 45. 
Tarkasteltavat parannukset luokitteluineen löytyvät liitteestä 1. 
 

7.2 Tulokset 
Tässä kappaleessa selvitetään, miten paloturvallisuusparannukset jakautuvat eri 
luokitteluperusteiden mukaan. Taulukoissa 10-12 ja kuvassa 21 on vedetty yhteen 
parannusten kohdentuminen eri vaikutusmenetelmiin sekä palontorjunnan ja 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tasoille. Parannuskohtainen luokittelu on 
esitetty liitteessä 1. Tuloksia verrataan kappaleessa 7 esitettyihin hyväksymis-
kriteereihin. Kriteereitä ei ole suunniteltu paloturvallisuusparannusten, vaan uuden 
ydinvoimalaitoksen palontorjuntakonseptin arviointiin, mutta niitä sovelletaan 
sellaisenaan. 

Turbiinihallin, sekundääripiirin ja valvomorakennuksen paloturvallisuusparannukset 
luokiteltiin aluksi vaikutusmenetelmänsä perusteella. Tämän luokittelun tulokset 
löytyvät taulukosta 10. On huomattava, että yksi vaikutusmenetelmä voi esiintyä 
useammalla eri syvyyspuolustuksen tasolla. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 
paikallinen palosuojaus, etäisyyden kasvattaminen, vuodonkeruu ja savukaasujen 
poisto. Luokittelu ei välttämättä ole kaikenkattava. Se tehtiin käyttäen apuna ohjetta 
YVL B.8 ja sovitettiin tarkastelukohteina olleisiin paloturvallisuusparannuksiin. 
Vaikutusmenetelmien määrittely onkin syytä tehdä tapauskohtaisesti. Osa parannuksista 
itsessään muodostaa suurempia kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat paloturvallisuuteen 
monella tavalla ja useammalla syvyyspuolustuksen tasolla. Kartoitustyön perusteella 
yleisimmin parannukset kohdistuivat sammutusjärjestelmiin (14 parannusta), palo-
eristykseen (6), paikalliseen palosuojaukseen (6), uuden erilaisen tai rinnakkaisen 
turvallisuusjärjestelmän luomiseen (uusi redundanssi, 6), palon havaitsemiseen (6) ja 
palo-osastoinnin parantamiseen (6). Tässä tutkimuksessa paloeristys tarkoittaa suoraan 
kaapelien tai rakenteiden pintaan laitettavaa eristystä ja paikallinen palosuojaus 
esimerkiksi kotelointia tai ei-osastoivia palolta suojaavia rakennusosia. 
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Taulukko 10. Paloturvallisuusparannusten vaikutusmenetelmät. 

Paloturvallisuusparannuksen 
vaikutusmenetelmä Esiintymiä 

etäisyyden kasvattaminen 2 
ilmastointi 3 
operatiivinen palontorjunta 3 
paikallinen palosuojaus 6 
paloeristys 6 
palokuorman minimointi 3 
palon havaitseminen 6 
palo-osastointi 6 
sammutusjärjestelmät 14 
savukaasujen poisto 1 
syttymislähteiden minimointi 1 
tulvasuojaus 3 
turvajärjestelmien luotettavuus 2 
uusi redundanssi 6 
valvomo-olosuhteet 2 
vuodonkeruu 1 

 

Kartoitustyön perusteella paloturvallisuusparannukset toteuttavat vaatimuksen eri 
vaikutusmenetelmistä yksittäisillä palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasoilla. 

Vaikutusmenetelmien ja parannuksien tarkempien kuvausten perusteella parannukset on 
sen jälkeen jaoteltu rakenteellisen ja aktiivisen palontorjunnan luokkiin. Rakenteellisia 
parannuksia oli 22 ja aktiivisia 26. Kahdelle parannukselle pätee kumpikin määritelmä. 
Ensimmäistä hyväksymiskriteeriä, jonka mukaan palontorjuntakonseptin pääpainon 
tulisi olla rakenteellisella palontorjunnalla, ei voida soveltaa paloturvallisuusparan-
nuksiin, sillä esimerkkitapauksesta jätetään pois laitoksen alkuperäiset suunnittelu-
ratkaisut, jotka ovat suuri osa rakenteellista palontorjuntaa. 

Seuraavaksi parannukset on sijoitettu palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen 
tasoille. Luokittelun tulokset löytyvät taulukosta 11. Luokittelun perusteella 
ensimmäiselle tasolle (a.) eli palon syttymisen esto asettuu 10 parannusta. Toinen taso 
(b.) eli palon havaitseminen ja sammutus sisältää 18 parannusta. Kolmannelle tasolle 
(c.) eli palon kehittymisen ja leviämisen esto luokiteltiin 25 parannusta. Viimeiselle 
tasolle (d.) eli palon vaikutusten rajoittaminen löytyi 11 parannusta. Moni parannus 
sijoittuu kahdelle tai useammalle tasolle. Varsinkin yhdistelmä palon syttymisen esto ja 
kehittymisen ja leviämisen esto eli tasot a. ja c. esiintyvät yhdessä usein (8 kertaa). 
Tällöin on yhtä tapausta lukuun ottamatta kyse rakenteellisen palontorjunnan 
parannuksista. Kaikki parannukset operatiiviseen palontorjuntaan sijoittuvat tasoille b. 
ja c.. Parannusten määrää tasolla c. on pidettävä positiivisena indikaattorina palo-
turvallisuuden tasosta tai vähintäänkin parannustoimenpiteiden kohdennuksesta, sillä 
kuten aiemmin todettu, palon leviäminen kasvattaa sydänvaurion riskiä tuntuvasti. 
Parannusten jakauma eri syvyyspuolustustasoille toteuttaa vaatimuksen useamman 
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palontorjuntajärjestelyn kohdentumisesta jokaiselle tasolle. Yksikään taso ei dominoi 
syvyyspuolustusta. 

Taulukko 11. Paloturvallisuusparannusten sijoittuminen palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen tasoille. 

Palontorjunnan 
syvyyspuolustus-
periaatteen taso 

Esiintymiä 

a. 10 
b. 18 
c. 25 
d. 11 

 

Lopuksi parannukset on vielä luokiteltu ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen 
mukaisesti. Parannusten luokittelu ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen 
tasoille on huomattavasti monimutkaisempaa, koska parannusten vaikutusta ei 
välttämättä näe suoraan niiden kuvauksista. Turbiinihallissa syttyvä tai sinne leviävä 
tulipalo voi aiheuttaa useita alkutapahtumia, joten yleisesti ottaen tulipalon syttymistä 
torjuvat ja syttyneen palon vaikutusta rajoittavat tekijät sijoittuvat ainakin laitoksen 
yleisen syvyyspuolustuksen tasolle 1, joka on häiriötilanteiden ennaltaehkäiseminen. 

Ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tasoilla 2 ja 3 pyritään estämään häiriötilanteen 
kehittyminen onnettomuudeksi ja onnettomuuden kehittyminen vakavaksi onnetto-
muudeksi. Mikäli tarkasteltavassa tilassa sijaitsee palotilanteessa mahdollisesti 
tarvittavia ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tason 2 tai 3 järjestelmiä tai niiden 
toiminnassa tarvittavia laitteita tai kaapeleita, tähän tilaan vaikuttavat palontorjunta-
järjestelyt luokitellaan vastaavalle ydinturvallisuuden syvyyspuolustuksen tasolle. 
Turbiinihallissa sijaitsee häiriötilanteissa tarvittavia järjestelmiä, kuten hätäsyöttövesi-
järjestelmä, mikä sijoittaa turbiinihalliin vaikuttavat paloturvallisuusparannukset ydin-
turvallisuuden syvyyspuolustuksen tasolle 2. Turbiinihallissa sijaitsee myös onnetto-
muustilanteissa tarvittavia järjestelmiä, mutta näitä järjestelmiä tarvitaan muissa kuin 
turbiinihallin paloista alkunsa saavissa onnettomuustilanteissa. Todennäköisyys, että 
samaan aikaan tapahtuu toisistaan riippumattomat palo turbiinihallissa ja esim. suuri 
LOCA on häviävän pieni. Tällä perustelulla turbiinihallin paloturvallisuusparannukset 
eivät vaikuta ydinturvallisuuden tasolla 3.  

Valvomorakennuksen kaapelitiloissa kulkee mm. kaikkien järjestelmien instrumen-
tointikaapeleita. Näihin suoraan kohdistuvat parannukset kuuluvat siis syvyys-
puolustuksen kolmelle ensimmäiselle tasolle. Samoin yleisten palontorjunta-
järjestelmien, kuten palovesijärjestelmän, voidaan ajatella suojaavan laitosta alku-
tapahtumien synnyltä ja sekä häiriö- että onnettomuustilanteissa tarvittavia järjestelmiä. 
Parannukset syöttövesijärjestelmään vaikuttavat ydinturvallisuuden tasoilla 2 ja 3.  
Operatiivisen palontorjunnan parannukset vaikuttavat tasoilla 1-4, sillä operatiivista 
palontorjuntaa hyödynnetään lähes kaikkialla laitoksella. Vaikutus tasolla 4 johtuu 
radioaktiivisen päästön leviämistä edistävän palon sammuttamisen tai hillitsemisen 
mahdollisuudesta (ks. luku 4.2).  

Tasoittain lasketut parannukset löytyvät taulukosta 12. Yhteensä parannuksia 
ensimmäiselle tasolle kohdistuu 34, toiselle 42, kolmannelle 27 ja neljännelle 6. Tässä 
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työssä tarkastelluilla parannuksilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuden syvyys-
puolustuksen viidennellä tasolla. Edellä ja kappaleessa 7 esitettyjen määritelmien 
perusteella lähes kaikki paloturvallisuusparannukset vaikuttavat useammalla kuin 
yhdellä tasolla. Tällöin myös hyväksymiskriteeri palontorjuntajärjestelyiden jakau-
tumisesta ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen eri tasoille toteutuu. 

Taulukko 12. Paloturvallisuusparannusten sijoittuminen ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen 
tasoille. 

Ydinturvallisuuden 
syvyyspuolustus-
periaatteen taso 

Esiintymiä 

1. 34 
2. 42 
3. 27 
4. 6 
5. 0 

 

Etukäteen kiinnostava kysymys oli, miten palontorjunnan ja ydinturvallisuuden 
syvyyspuolustusperiaatteet suhtautuvat toisiinsa. Kuva 21 esittää visuaalisesti kuinka 
paljon eri syvyyspuolustusperiaatteiden tasot osuvat yhteen kaikkien parannusten osalta. 
Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen tasot b. ja c. muodostavat yhdessä 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen tasojen 1 ja 2 kanssa korkeimman 
keskittymän diagrammissa. Tämä johtuu siitä, että suuri osa tarkastelluista paran-
nuksista sijaitsee turbiinihallissa, ja ne vaikuttavat ydinturvallisuuden tasoilla 1 ja 2. 
Jotkut tasoon a. liittyvät tekijät, kuten rakennusmateriaalivalinnat ja laitoksen layout 
ovat hankalia muuttaa jälkikäteen, ja taso d. sisältää suppean keinovalikoiman. Lisäksi 
uusien, eri toimintaperiaatetta hyödyntävien, turvallisuusjärjestelmien rakentaminen on 
hyvin kallista. Tasoille b. ja c. on puolestaan mahdollista asentaa sammutusjärjestelmiä 
ja paikallisia palosuojauksia jälkikäteen. Syvyyspuolustustasoille esitettyjen 
luokitteluperusteiden perusteella tämä tarkastelu muuttuu sitä triviaalimmaksi mitä 
pienempi tarkastelun kohde on. Kun kyseessä on vain yksi palo-osasto, eikä mitään 
ulkoisia tekijöitä ole otettu huomioon, kaikki palontorjuntajärjestelyt sijoittuvat samoille 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen tasoille. Teoreettisessa tilanteessa, jossa 
tarkastelussa olisi koko laitoksen palontorjuntakonsepti yhdellä kertaa, vertailu 
syvyyspuolustusperiaatteiden välillä voisi olla hyvinkin hedelmällinen kummankin 
syvyyspuolustusperiaatteen tasapainoisuuden arvioinnissa. Esimerkkitapauksena tutkittu 
laajennettu turbiinihallin ympäristö sijoittuu näiden ääripäiden välille ollen tietyllä tapaa 
triviaali, sillä tutkimuskohde on rajattu mielivaltaisesti ja tarkastelusta on jätetty pois 
joitain laitoksen tukijärjestelmiä. Kuva on kuitenkin mielenkiintoinen ja ilmentää 
turbiinihallin merkitystä paloriskien torjunnassa. Uusien laitosten palontorjunta-
konseptin arvioinnin kannalta voisi olla kiinnostavaa tutkia minkälaiset palontorjunta-
järjestelyt turvaavat kutakin ydinturvallisuuden syvyyspuolustustasoa tai jopa yksittäisiä 
turvallisuusjärjestelmiä. Jääkö esimerkiksi jokin turvallisuusjärjestelmä liiaksi aktiivisen 
palontorjunnan varaan? Huonetilojen ydinturvallisuusmerkityksen arviointi kuuluu 
valvontaprosessin eri osa-alueeseen. 



 

67 
 

 
Kuva 21. Parannusten jakauma vertailtuna ristiin palontorjunnan ja ydinturvallisuuden 

syvyyspuolustustasojen suhteen. 
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8 Palontorjuntajärjestelyiden 
todennäköisyysperusteinen arviointi 
Syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnin toisessa vaiheessa tutkitaan palontorjunta-
järjestelyiden merkitystä ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle. Arviointi jatkuu 
ensimmäisessä vaiheessa luokitelluille palontorjuntajärjestelyille. Todennäköisyys-
pohjainen arviointi suoritetaan laitoksen palo-PRA:ta hyödyntäen. PRA-mallilla 
voidaan tarvittaessa suorittaa useampia ajoja, riippuen siitä mitä arvioilla halutaan 
selvittää. Kun tarkastellaan yksittäisiä paloskenaarioita, lopputuloksena ei tietenkään 
saada koko laitoksen CDF:ää, vaan ainoastaan halutun skenaarion aiheuttama riski. 
Tällä on hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta saadaan yksilöityä joidenkin laajempien 
kokonaisuuksien vaikutus tarkasteltavalle skenaariolle, mutta samalla menetetään 
käsitys tämän vaikutuksesta koko laitoksen ydinturvallisuudelle. Kun arvioidaan uutta 
palontorjuntakonseptia, siihen tehtävien muutosten vaikutusta ydinturvallisuuteen 
voidaan seurata palo-PRA:n kehityksen kautta. 

Ensin PRA-datasta etsitään palontorjuntajärjestelyitä vastaavat perustapahtumat ja sen 
jälkeen haetaan niille tärkeysmitat. Tutkimuksessa käytetty tärkeysmitta on riskin 
nousukerroin (RIF), joka kuvastaa CDF:n nousua normaalitilanteesta verrattuna siihen, 
kun perustapahtuman oletetaan tapahtuvan todennäköisyydellä 1. Jokaisella 
perustapahtumalla on oma RIF, jonka arvo vaihtelee yhdestä jopa satoihin. Yksi 
tarkoittaa sitä, että CDF ei muutu ollenkaan eli perustapahtumalla ei ole 
ydinturvallisuusmerkitystä. Vastaavasti RIF:n saadessa arvon 2, laitoksen 
ydinvaurioriski kaksinkertaistuu perustapahtuman tapahtuessa. Erikoistapauksena malli 
antaa arvon ääretön alkutapahtumille, joilla on todennäköisyyden sijaan taajuus, eli 
mikäli alkutapahtuma tapahtuisi äärettömän monta kertaa koko ajan, johtaisi tämä myös 
jatkuvasti sydänvaurioon. Alkutapahtumia ei siis voida käsitellä RIF:n kautta. RIF:n 
avulla tunnistetaan tärkeimmät palontorjuntajärjestelyt. Todellisen riskimerkityksen 
kannalta huomioon tulisi ottaa myös perustapahtuman todennäköisyys, sillä RIF saattaa 
antaa suuria arvoja perustapahtumille, joiden todennäköisyys on hyvin pieni. Toisaalta 
syvyyspuolustusperiaatteen arvioinnin edellyttämän heikennys-ajattelumallin kannalta 
tällä ei ole merkitystä. Perustapahtumien RIF:ejä on tarkoitus verrata keskenään 
syvyyspuolustustasojen kautta. Haasteena vertailussa on samalla syvyyspuolustustasolla 
vaikuttavien eri perustapahtumien RIF:ien summaaminen yhteen. RIF on luonteeltaan 
kerroin, eikä normaalilla yhteenlaskulla saada summaksi tutkimuksen kannalta 
perusteltua arvoa. Myöskään kertomalla ei saada mielekästä tulosta, sillä eri 
perustapahtumat sijaitsevat useissa minimikatkosjoukoissa, joissa ne eivät ole 
keskenään riippumattomia. Ainoa ratkaisu tähän olisi ajaa PRA-malli niin, että kaikki 
syvyyspuolustustasolla vaikuttavat tekijät on asetettu vikaantuneeksi. Kuitenkaan 
kaikkia palontorjuntajärjestelyitä ei löydy PRA:sta perustapahtumina, jolloin tulokset 
jäävät välttämättä epätäydellisiksi. Palo-PRA:n perusteella tehtävään arviointiin liittyy 
muitakin haasteita. Yksi palontorjuntajärjestely voi vaikuttaa palontorjuntaan monella 
palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasolla. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa 
materiaalivalinnat (voivat vaikuttaa tasoilla a. ja c.), paikallinen palosuojaus (a. ja c.) ja 
sammutusjärjestelmät (b. ja c.). Näissä tilanteissa otetaan käyttöön karkea arviointi, 
jossa arvotetaan perustapahtuman merkitys eri syvyyspuolustustasoille ja jaetaan RIF 
samassa suhteessa vastaaville tasoille.  
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Lähtökohtaisesti PRA-malliin on sisällytetty kaikki YVL-ohjeen B.2 mukaisesti 
luokkiin 1, 2 ja 3 turvallisuusluokitellut järjestelmät, mutta myös joitakin EYT-
järjestelmiä (ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu). Näin ollen, vaikka palontorjunta-
järjestelmät kuuluvat luokkaan EYT, ne sisältyvät PRA:n tutkimusalueelle. Joitain 
palontorjuntajärjestelyitä on aina mallinnettuna PRA-mallissa vähintäänkin perus-
oletuksena, kuten palo-ovet leviämisen esteenä (tai auki ollessaan leviämisen 
mahdollistajana) ja sammutusjärjestelmät kohteissa, jossa järjestelmä toimiessaan estää 
turvallisuusluokiteltujen järjestelmien vikaantumisen ja palon leviämisen.  Kappaleessa 
4.3.4 tarkemmin selvitetystä palo-PRA:n rakenteesta johtuen palo-PRA ei ota kantaa 
ennen palon syttymistä tapahtuviin asioihin tai vallitseviin olosuhteisiin kuin 
erikoistapauksissa. Tällöin syvyyspuolustuksen tasolla a. vaikuttavat palontorjunta-
järjestelyt jäävät pääasiassa tarkastelun ulkopuolelle. Palo-PRA-malli perustuu vahvasti 
palo-osastoihin, jolloin varsinkin pienemmissä palo-osastoissa joissakin tapauksissa 
oletetaan koko palo-osasto menetetyksi, mikäli kiinteät sammutusjärjestelmät eivät 
toimi. Seurauksena voi olla palon leviäminen, jolla voi olla  suuri riskimerkitys. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa yritetään vastata kysymyksiin, onko jokaisella 
syvyyspuolustustasolla tarpeeksi riskiä pienentäviä palontorjuntajärjestelyitä ja ovatko 
eri syvyyspuolustustasot tasapainossa. Koska syvyyspuolustuksen todennäköisyys-
perusteinen arviointi ei välttämättä onnistu tuottamaan kattavia tietoja palontorjunta-
järjestelyistä, tarvitaan arviointikokonaisuuden kolmatta vaihetta.  

Todennäköisyysperusteiselle arvioinnille ei ole määritetty hyväksymiskriteerejä. 
Arviointi kuitenkin soveltuu parhaiten turvallisuusjärjestelmien riskimerkityksen 
arviointiin. Nämä kuuluvat palontorjunnan syvyyspuolustuksen tasolle d.. PRA:n avulla 
voi perustella laitosmuutoksia, mikäli yksittäisten turvallisuusjärjestelmien merkitys 
tietyssä palotilanteessa on liian suuri. Analyysiä voisi hyödyntää myös palon 
vaikutusten leviämisen arvioinnissa (palontorjunnan syvyyspuolustuksen taso c.), sillä 
palon leviäminen esim. avoimien ovien kautta on useissa tilanteissa mallinnettu 
PRA:han viereisen palo-osaston laitteiden vikaantumisena. 

8.1 Esimerkkitapauksessa hyödynnettävä materiaali 
Menetelmää soveltava osio jatkuu ensimmäisestä osasta käsittelemällä luokitellut 
paloturvallisuusparannukset. Käsittely tehtiin Loviisan ydinvoimalaitoksen palo-PRA-
mallista saatavan tulosaineiston perusteella. PRA-malli on tehty ruotsalaisella 
RiskSpectrum-ohjelmistolla. Mallille tehtiin kolme ajoa: palolähtöinen CDF, 
palolähtöinen CDF pelkästään turbiinihallista ja syöttövesisäiliöosastosta ja 
palolähtöinen CDF, kun varahätäsyöttövesijärjestelmä on poistettu mallista. 
Palolähtöinen kokonais-CDF tarkoittaa yhteenlaskettua kaikkien sydänvaurioon 
johtavien, palosta alkunsa saavien minimikatkosjoukkojen (MCS) taajuutta. Kolmen 
ajon tuloksia käytetään yhdessä ja erikseen luotettavimpien tärkeysmittojen 
löytämiseksi. Mallin ajo antaa CDF:n lisäksi tulokseksi listan yleisimmistä MCS:stä, 
perustapahtumien tiedot ja niihin liittyvät tärkeysmitat. Tässä analyysissä haluttu 
tärkeysmitta on riskin nousukerroin (RIF). Tulokset on kerätty Excel-taulukkoon, jossa 
niiden lajittelu on helppoa. PRA-datasta määritetään RIF:t paloturvallisuus-
parannuksille.  

Analyysi perustuu PRA-mallin viimeisimpään versioon (PSA14M1) niin, että laitoksen 
on oletettu olevan nykytilassa, kun parannukset on aikanaan tehty. Tämä poistaa 
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tarkastelusta aspektin, jossa nähtäisiin parannusten merkitys tekohetkellä. Tällä on 
merkitystä parannusten perustelun kannalta. Tapauksessa, jossa tutkitaan menneitä 
paloturvallisuusparannuksia vuodesta 1980 lähtien, ei voida käyttää aikaisempia PRA-
versioita apuna parannusten tärkeyden määrittämisessä ensinnäkin siitä syystä, että 
Loviisan ydinvoimalaitoksen palo-PRA:n ensimmäinen versio valmistui vuonna 1997 ja 
toiseksi, koska ei ole mahdollista jäljittää palo-PRA:n kehitystä tarkemmin vaihe 
vaiheelta. PRA päivitetään esimerkiksi palotaajuuksien osalta geneerisen palodatan 
määrän kasvaessa, jolloin PRA:n antama CDF voi itse asiassa muuttua ilman, että 
laitoksella tehtäisiin yhtään laitosmuutosta. Palotaajuuden lisäksi perustapahtumien 
todennäköisyydet PRA:ssa voivat muuttua lisääntyneen tutkimustiedon tai muiden 
tekijöiden vaikutuksesta ja aina mallin muutosten vaikutuksesta.  
 

8.2 Tulokset 
Tämän kappaleen taulukoissa 13 ja 14 on esitetty todennäköisyysperusteisen analyysin 
tulokset. Täydellinen paloturvallisuusparannusten luokittelu löytyy liitteestä 1, josta käy 
ilmi myös ne parannukset, joille RIF arvoa ei saatu selvitettyä. 

Käytössä olleesta PRA-aineistosta löytyi vain neljää yksittäistä paloturvallisuus-
parannusta vastaava perustapahtuma. Lisäksi kaikki operatiiviseen palontorjuntaan 
tehdyt parannukset niputettiin yhteen vastaamaan operatiivista palontorjuntaa kuvaavaa 
perustapahtumaa. Parannusten RIF:t on esitetty taulukossa 13. RIF:t vaihtelevat 
syöttövesijärjestelmän varmentavan vedensyöttöyhteyden hyvin pienestä (1,02) 
varahätäsyöttövesijärjestelmän hyvin suureen (42,6).  

Taulukko 13. PRA:sta paloturvallisuusparannuksille löydetyt riskin nousukertoimet (RIF). 

Turvallisuusparannus Palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen 

taso 

Ydinturvallisuuden 
syvyyspuolustuksen 

taso 

RIF 

  a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   

varmentava vedensyöttöyhteys    x  x x   1,02 
turvallisuusjärjestelmän 
sähkökomponenttien  
ja kaapelien palosuojaus 

x  x  x x    1,64 

varahätäsyöttövesijärjestelmä    x  x x   42,6 
uudet hydrauliputket ja paikallinen  
sammutusjärjestelmä turbiinin 
ohitusjärjestelmän  
toimilaitteille 

x x x  x x    3,78 

laitospalokunnan perustaminen  x x  x x x x  

1,83* 
uusi paloauto laitospalokunnalle  x x    x x  
uusi palovesipumppaamo  x x  x x x x  
uusi laitospaloasema  x x  x x x x  

*Operatiivisen palontorjunnan parannuksille lasketussa yhteisarvossa on huomioitu vain 
turbiinihallista alkaneet palot. 

Varahätäsyöttövesijärjestelmä on eri toimintaperiaatetta hyödyntävä järjestelmä, joka 
varmentaa ja korvaa turbiinihallissa sijaitsevia syöttövesijärjestelmiä (pääsyöttövesi-
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järjestelmä ja hätäsyöttövesijärjestelmä), jotka molemmat ovat alttiita vikaantumiselle 
turbiinihallin palotilanteessa. Tämä on tärkein turvallisuusparannus, joka Loviisan 
ydinvoimalaitoksella on tehty ja sen turvallisuusmerkitys ulottuu myös muihin kuin 
palotilanteisiin.  

Varmentavan vedensyöttöyhteyden RIF on hyvin pieni osittain myöhemmin käyttöön 
otetun varahätäsyöttövesijärjestelmän ansiosta. Järjestelmät toteuttavat samoja 
turvallisuustoimintoja, mutta varahätäsyöttövesijärjestelmä toimii suuremmalla volyy-
milla ja luotettavuudella. Ilman varahätäsyöttövesijärjestelmää varmentavan veden-
syöttöyhteyden riskimerkitys, ja näin ollen RIF, olisi suurempi. Turbiinihallissa sijaitse-
vien turvallisuusjärjestelmien kaapeleiden ja elektronisten laitteiden palosuojauksen RIF 
on 1,64. Turbiinin ohitusjärjestelmän venttiilien toimilaitteiden hydrauliöljyputkien 
uusiminen ja sammutusjärjestelmien asentaminen saa RIF-arvon 3,68. Uudet 
kaksoisputket ja koteloinnit käytännössä ehkäisevät korkeapaineisen öljyn 
suihkuamisen ympäri osastoa. Sammutusjärjestelmän oletetaan sammuttavan öljyaltaan 
paikallisen palon. Esitettyjen neljän parannuksen lisäksi operatiivisen palontorjunnan 
parannukset uuden palovesipumppaamon kanssa yhteen koottuna antavat yhteensä 
RIF:n 1,83. Operatiivisen palontorjunnan parannusten vaikutuksia ei voitu käytössä 
olleen materiaalin perusteella eritellä. Itsestään selvästi tärkein näistä parannuksista on 
kuitenkin laitospalokunnan perustaminen, jota ilman muitakaan parannuksia ei olisi 
tehty. Operatiivisen palontorjunnan osalta on huomattava, että RIF-arvo perustuu PRA-
mallin siihen ajoon, jossa arvioitiin vain turbiinihallista ja syöttövesisäiliöosastosta 
alkunsa saavia paloja. Varsinkin varahätäsyöttövesijärjestelmän epäkäytettävyydelle 
löytyi PRA-aineistosta monta perustapahtumaa, sillä järjestelmä on laaja ja voi 
vikaantua monella tapaa. Työssä käytetty RIF arvo otettiin PRA-mallin siitä ajosta, 
jossa koko järjestelmä oli poistettu käytöstä. Mielenkiintoisesti koko mallin ajossa 
joidenkin varahätäsyöttövesijärjestelmään liittyvien perustapahtumien RIF-arvoissa 
havaittiin merkittävää vaihtelua. Tälle selitykseksi löytyi se, että mallilla on 
minimikatkosjoukkojen suhteen leikkuri, jolloin isoimman epäkäytettävyyden omaavat 
perustapahtumat saivat laskennallisesti suuremman riskimerkityksen RIF-laskennassa.  

Tuoreimmassa palo-PRA-mallissa ei mallinneta yksityiskohtaisesti monen aiemmin 
tehdyn turvallisuusparannuksen vaikutusta. Arviointia haluttiin laajentaa, jotta saataisiin 
yleiskuva parannusten riskimerkityksen tasosta, ja voitaisiin verrata sitä mallista 
saatuihin numeroarvoihin. Tämä arviointi on tehty asiantuntija-arvioina, jotka 
perustuvat palo-PRA-mallin eri versioihin, samanlaisten ominaisuuksien vertailuun ja 
muihin laskelmiin. Arvioita on ollut tekemässä LO1 PRA:n kehitystyössä aiemmin 
mukana ollut henkilö, joten ne perustuvat vahvasti PRA:n logiikkaan. Tulokset on 
ilmoitettu laadullisina arviointeina, koska haluttiin painottaa sitä, että nämä arvot eivät 
perustu tarkalle datalle. Sanallisille arvioille on kuitenkin esitetty seuraavat vaihtelu-
välit: 

• hyvin pieni, RIF = 1 - 1,2 
• pieni, RIF = 1,2 - 2 
• keskimääräinen, RIF = 2 - 5 
• suuri, RIF = 5 - 50 

 
Nämä arviot löytyvät taulukosta 14. Asiantuntija-arvioinnin perusteella riskimerki-
tykseltään tärkeimpiä paloturvallisuusparannuksia PRA-aineiston perusteella arvioidun 
varahätäsyöttövesijärjestelmän lisäksi ovat turbiinihallin B-linjalle rakennettu palo-
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muuri, joka erottaa turbiinihallin syöttövesisäiliöosastosta ja turbiinihallin ja syöttövesi-
säiliöosaston sammutusjärjestelmät. 

Kokonaisuudessaan parannusten numeerisen riskimerkityksen selvittämiseen tähdännyt 
osa esimerkkitapauksen käsittelystä jäi puutteelliseksi, koska PRA-mallista ei löytynyt 
tarpeeksi paloturvallisuusparannuksia vastaavia yksittäisiä perustapahtumia. Myös 
palontorjunnan syvyyspuolustustasojen keskinäinen vertailu jätettiin pois analyysistä. 
Yhtenä huomiona voi kuitenkin todeta, että vajaaksi jääneen analyysin kolme 
merkittävintä palontorjuntaparannusta (varahätäsyöttövesijärjestelmä, B-linjan palo-
muuri ja sammutusjärjestelmät) vaikuttavat pääasiallisesti eri syvyyspuolustustasoilla.  

Taulukko 14. Asiantuntija-arvioina saadut riskin nousukertoimet (RIF) osalle paloturvallisuusparannuksista. 

Turvallisuusparannus Palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen 

taso 

Ydinturvallisuuden 
syvyyspuolustuksen 

taso 

RIF 

  a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   
hätäsyöttövesipumppuhuoneiden  
ilmastointi 

x     x x   pieni 

hätäsyöttövesipumppujen uusinta    x  x x   pieni 

sammutusjärjestelmät turbiinihalliin  x x  x x x   suuri 
palomuurin rakentaminen  
syöttövesisäiliöosaston  
erottamiseksi turbiinihallista (B-linja)   x  x x x   suuri 

turvallisuusjärjestelmien kaapelien  
uudelleenreititys ja palosuojaus 

x  x  x x    
keski-

määräinen 
generaattoreiden typensyöttö- 
järjestelmän uusiminen 

x  x  x x    hyvin pieni 

turbiinihallin sprinklereiden  
modernisaatio  x   x x    pieni 

joidenkin palo-ovien muuraus   x  x x    
keski-

määräinen 
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9 Palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen 
toteutumisen arviointi 
Tässä diplomityössä esitetty arviointikokonaisuus on asteittain syvenevä yksityiskohtien 
suhteen. Periaatteessa ideaalitilanteessa voitaisiin palontorjunnan syvyyspuolustuksen 
riittävyydestä varmistua jo pelkän palo-PRA:han perustuvan analyysin perusteella. 
Käytännössä ainakaan tämän työn puitteissa käsitelty PRA-malli ei kuvaa 
palontorjuntajärjestelmiä ja paloskenaarioita tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta arviointi 
olisi kattava. Tämän vuoksi arviointikokonaisuuteen on kehitetty vielä palotilanteiden 
kaikki vaiheet huomioon ottava menetelmä, joka esitellään tässä luvussa. Viranomaisen 
kannalta oleellista on se, että ydinvoimalaitos kyetään osoittamaan riittävän 
turvalliseksi. Ohjeen YVL B.8 perustelumuistion [35] mukaan syvyyspuolustuksen 
riittävyyttä arvioidaan laitoksen turvallisuustoimintojen ja turvallisen alasajon kannalta. 
Erilaisten palotilanteiden vaikutukset turvallisuustoimintoja suorittaville laitteille 
halutaan selvittää turvallisuuden varmistamista edellyttävällä tarkkuudella luvun 4.3 
taulukon 6 mukaisesti. 
 

9.1 Kolmivaiheinen arviointimenetelmä 
Arviointikokonaisuuden viimeisenä osana on kolmivaiheinen arviointimenetelmä, jonka 
vaiheet ovat 

• alkupaloanalyysi 

• palonkehitysanalyysi 

• seurausvaikutusanalyysi. 

Arviointimenetelmällä paneudutaan tarkemmin palontorjuntakonseptiin ja siinä 
esiintyviin palontorjuntajärjestelyihin. Arviointimenetelmä on kvantitatiivinen, 
palauttaen tulokseksi tietyn paloskenaarion sydänvaurioriskin. Paloskenaariona 
käsitellään jossain tilassa tapahtuvaa tietyntyyppistä paloa, jonka ominaisuuksia sekä 
tilassa oleviin palontorjuntajärjestelyihin kohdistuvia heikennyksiä varioidaan. 
Skenaarion ottaman polun mukana kulkee sen todennäköisyys tai taajuus ja palon 
ominaisuuksia kuvaavat parametrit. Kuva 22. Lohkokaavioesitys ehdotetusta 
arviointimenetelmästä.Kuva 22 esittää arviointimenetelmän lohkokaaviomuodossa. 
Kukin vaihe koostuu kahdesta lohkosta. Lohkosta seuraavaan siirtyy joukko muuttujia. 
Kaikki muuttujat eivät mahtuneet kuvaan 22 mukaan, vaan kussakin vaiheessa siirtyviä 
tietoja kuvaillaan tarkemmin tulevissa kappaleissa. 

Kiinnostuksen kohteena olevaa skenaariota arvioidaan menetelmällä, joka koostuu 
peräkkäin suoritettavista alkupaloanalyysistä, palonkehitysanalyysistä ja 
seurausvaikutusanalyysistä. Menetelmän etuna on skenaarion koko kulun arviointi 
samassa kehyksessä, jolloin eri tekijöiden ja vaiheiden vaikutuksia voidaan vertailla 
keskenään. Tämä on avainasia syvyyspuolustuksen tasapainoisuuden arvioinnissa. 
Periaatteessa arvioinnissa käytettävät menetelmät voivat tarkentua ja päivittyä 
jatkokehittelyn tuloksena, kunhan ajatus yhtenäisestä arviointikehyksestä säilyy, mutta 
nyt esitetty malli on kattavin tähän asti mietityistä.  
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Kuva 22. Lohkokaavioesitys ehdotetusta arviointimenetelmästä. 

 
Menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta. Jokaisessa vaiheessa pitää konsultoida siihen 
perehtyneitä asiantuntijoita. Haasteena on tiedonsiirto eri vaiheiden välillä. Varsinkin 
tilanteessa, jossa eri tahot toteuttavat menetelmän osa-analyysit, vaiheesta toiseen 
siirtyvien tietojen on oltava tarkasti määriteltyjä, jotta eri analyysien tuloksia voidaan 
verrata keskenään. Analyysi voi paisua myös hyvin suureksi, sillä siinä on käytävä läpi 
monta erilaista tapahtumakulkua lähtien alkupalotehon varioinnista eri palontorjunta-
menetelmien onnistumisen tai epäonnistumisen kautta palon leviämiseen ja 
järjestelmien epäkäytettävyyteen. Tällöin on vaikeaa saada selvyyttä yksittäisten 
tekijöiden vaikutuksesta, varsinkin kun eri tekijöiden kombinaatiot saattavat vaikuttaa 
kokonaisuuteen eri tavalla kuin voisi ennustaa yksittäisistä tekijöistä. 
 

9.1.1 Alkupaloanalyysi 
Arviointimenetelmä alkaa alkupalon määrittämisestä. Tarkasteltavasta tilasta riippuen 
alkupalon tyyppi voi vaihdella (esim. sähkö-, öljy- tai kaapelipalo), mikä vaikuttaa 
palon ominaisuuksiin. Yhdessä tilassa voi syntyä erilaisia paloja. Alkupalon 
taajuusarvio selvitetään tilastollisesta palodatasta. Joissain tapauksissa taajuusarvio on 
tilakohtainen, mutta joskus tilan sisällä on määritetty omat palotaajuudet eri 
palotapahtumille. Kuvan 23 mukaisesti palon tyypin (B) ja taajuuden (f) lisäksi 
seuraavaan vaiheeseen eli palotapahtumapuuhun siirtyy tieto palon sijainnista ja 
alkupaloteho (Φ(t, x, y, z)). Aikariippuvaiseen palotehomuuttujaan sisältyy tieto paloon 
osallistuvan palokuorman määrästä. Samojen lähtötietojen perusteella suoritetaan myös 
syttymissyyanalyysi. 

 
Kuva 23. Alkupalo-lohko ja siitä lähtevät muuttujat. 
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Palotehon alkuarvoksi otetaan todellisuudessa alkupalolle alttiina olevan palokuorman 
aikaansaama maksimipaloteho. Esimerkiksi jos palo saa alkunsa sähkökaapista, 
käytetään tässä yhteydessä paloteholle arvoa, jolla koko sähkökaapin palokuorma voi 
palaa tietyssä ajassa. Palon leviäminen viereisiin sähkökaappeihin käsitellään erikseen 
palotapahtumapuussa. Vastaavasti öljypalojen tapauksessa alkupalotehona käytetään 
käyrää (esim. ct2), joka kasvaa kohti arvoa, jolla vuotanut öljylammikko 
korkeimmillaan palaa (noin 2 MW/m2), mutta palon leviäminen käsitellään erikseen. 
Tietyntyyppinen palo voi vaihtoehtoisesti saada alkunsa vain yhdestä paikasta, monesta 
diskreetisti määritellystä paikasta tai jatkuvalla asteikolla tietyn alueen sisältä. Toisesta 
tapauksesta esimerkkinä on useita sähkökaappeja sisältävä huone, jossa mikä tahansa 
sähkökaapeista voi syttyä. Jälkimmäinen tapaus puolestaan pätee palavien nesteiden tai 
kaasujen vuototapauksissa. Muutkaan tiedot eivät välttämättä ole vakioita, vaan niille 
voidaan antaa todennäköisyyksiin perustuvat jakaumat. Näin saadaan sisällytettyä useita 
samantyyppisiä palotapahtumia samaan arviointikehykseen. 
 
Alkupalon määrittämisen jälkeen tutkitaan palon syttymiseen johtavia tekijöitä ja palon 
syttymisen estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä syttymissyyanalyysissä. Näin analyysi 
saadaan kattamaan palontorjunnan syvyyspuolustuksen ensimmäinen taso, syttymisen 
estäminen. Syttymissyyanalyysi ehdotetaan tehtäväksi esimerkiksi vikapuuanalyysinä, 
tai erikoistapauksissa tapahtumapuuanalyysinä tai näiden yhdistelmänä. Vika- ja 
tapahtumapuiden perusperiaate on esitelty kappaleessa 3.3.1. Tapahtumapuuta 
käytetään tilanteissa, jossa varsinaisen vikaantumisen jälkeiset toimenpiteet vaikuttavat 
merkittävästi palotilanteen mahdolliseen kehitykseen. Tästä esimerkiksi sopii öljyvuoto. 
Syttymissyyanalyysilla voidaan tarkentaa alkupalon oletettuja ominaisuuksia ja jyvittää 
alkupalon taajuusarviota erityyppisille ja –suuruisille paloille. Tarkimmat syttymissyy-
analyysit tehdään kuitenkin palotapahtuman jälkeen, kun selvitetään siihen johtaneita 
syitä. 
 
Syttymissyyanalyysiin liittyy huomattavia epävarmuuksia, mikäli sen avulla yritetään 
laskea palon syttymistaajuutta. Tämän vuoksi alkupalon taajuus arvioidaan 
tilastollisesta palodatasta. Kaikki mahdolliset syttymään johtavat vikaantumiset tai 
tapahtumat tulisi kuitenkin voida ottaa huomioon. Tämän vuoksi tilastollista palodataa 
arvioidaan kriittisesti, mikäli syttymissyyanalyysi antaa tähän aihetta. Syttymis-
syyanalyysillä halutaan mm. vastata kysymykseen, miten palon syttymistaajuutta 
voidaan pienentää. 
 
Viranomaisvalvonnan kannalta tärkeää on arvioida palontorjuntasuunnittelusta 
vastaavien henkiöiden osaamista. Samoin kiinnostavaa on, mitä osaamisalueita 
palontorjunnan syvyyspuolustuksen arvioinnissa tarvitaan. Alkupaloanalyysissa 
tarvittavat osaamisalueet ovat ainakin palontorjunta, konetekniikka, sähkötekniikka ja 
riskianalyysi. 
 

9.1.2 Palonkehitysanalyysi 
Arviointimenetelmän toinen vaihe kuvaa palon kehittymistä ja leviämistä palo-osaston 
sisällä ja palon sammuttamiseen ja leviämisen estoon tähtääviä toimenpiteitä. Sen 
runkona käytetään palotapahtumapuuta, jossa paloon vaikuttavia tekijöitä 
tarkastellaan: ne joko tapahtuvat tai jäävät tapahtumatta. Tapahtumapuu esitellään 
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tarkemmin kappaleessa 3.3.1. Analyysi eroaa perinteisestä palotapahtumapuusta siten, 
että siinä kulkee analyysin läpi muuttuja, joka kuvaa palotehoa (Φ(t, x, y, z)). 
Palotehomuuttuja saa alkuarvonsa alkupalon määrityksestä. Erityyppisillä syttymillä on 
erilainen alkupaloteho ja palonkehitys. Palotapahtumapuun lopuksi palotehomuuttujan 
kehittymisen perusteella voidaan tarvittaessa laskea palosta aiheutuva lämpötilakenttä 
palo-osaston sisällä. Tämä tehdään palosimuloinnilla.  

 
Kuva 24. Palotapahtumapuu-lohkoon tulevat ja siitä lähtevät muuttujat. 

 
Palotapahtumapuussa kuvataan siis myös palon leviäminen palo-osaston sisällä. Tietyllä 
todennäköisyydellä tietyn alkupalotehon omaava palo leviää muihin osaston palaviin 
materiaaleihin. Mikäli leviämistä tapahtuu, palokuormista aiheutuva palotehon lisäys 
lisätään palotehomuuttujaan. Palon leviämisen lisäksi palotehomuuttujaan vaikuttavat 
aktiiviset palontorjuntatoimenpiteet. Tarkempi tieto palon leviämisestä osaston sisällä 
sekä aktiivisten sammutusjärjestelmien vasteesta (tact,w,i) saadaan palosimulaatiosta 
suoritettavan takaisinkytkennän avulla. Näin alkupalon simuloinnilla saadaan tietää 
lämpöolosuhteet (T(x, y, z)) tarkasteltavassa osastossa eli saavutetaanko jonkin 
alkupaloon kuulumattoman palokuorman syttymislämpötila. 
 
Useat ydinvoimalaitosten kohteet, jotka ovat siinä määrin kriittisiä, että niiden 
palontorjuntakonseptia täytyy tutkia huolellisesti, on suojattu aktiivisilla 
sammutusjärjestelmillä. Yleisimmin on käytetty automaattisesti käynnistyvää 
vesisprinklausta, mutta joissakin tiloissa on käytössä manuaalisesti laukaistavat 
järjestelmät. Vesisprinklauksen lisäksi käytössä on myös vesisumujärjestelmiä ja 
varsinkin pienemmissä tiloissa, kuten joissakin pienissä kaapelien risteilytiloissa, 
kaasusammutusjärjestelmiä.  
 
Palotapahtumapuussa on otettava ensinnäkin huomioon saadaanko 
paloilmaisinjärjestelmästä palohälytys (Falarm(t)). Palohälytyksen saaminen on 
määritelty 
 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑡𝑡)  =  �0, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡 <  𝑡𝑡𝐹𝐹  
1, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡𝐹𝐹

, 

 
kun 𝑡𝑡𝐹𝐹  =  𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  +  𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 , missä talarm on hälytyksen saamisen aika 
normaalitilanteessa ja tdelay  hälytyksen saamiseen kohdistuva viive. Viive on yksi 
palotorjuntajärjestelyihin kohdistuva heikennys. Palohälytyksen saaminen on 
ensiarvoisen tärkeää kohteissa, joissa ei ole automaattisia sammutusjärjestelmiä, jotka 
laukeavat tietyssä lämpötilassa. Tällöin sammutusjärjestelmät laukeavat 
paloilmaisimien ohjaamina tai laukaistaan manuaalisesti.  
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Tämän jälkeen on tarkasteltava toimiiko itse sammutusjärjestelmä moitteetta (Fw,i(t)). 
Sammutusjärjestelmän aktivoitumisajankohdassa otetaan samat tekijät (tact,w,i ja tdelay) 
huomioon kuin palohälytyksen toiminnassa. Alaviitteellä i viitataan tiettyyn 
sprinklerisuuttimeen. Toimiessaan sammutusjärjestelmän pitäisi periaatteessa 
sammuttaa suunnitteluperustepalon kokoinen tai sitä pienempi palo. Tätä suuremmille 
paloille sammutusjärjestelmällä on palotehoa ja palon leviämisriskiä alentava vaikutus. 
Sprinklerien vaikutuksesta palotehoon on melko vähän saatavilla olevaa tutkittua tietoa, 
mutta esimerkiksi toimistopaloille on esitetty sprinklerien palotehon pienentämiselle 
kerroin. [60] Sprinklereiden vaikutus paloihin riippuu palavasta materiaalista. 
Ydinvoimalaitoksessa on monta hyvin erityyppistä palokuormaa, joten mitään 
yksittäistä arvoa kertoimelle ei voi käyttää yhtä perustellusti kuin lähteessä [60]. Tämän 
vuoksi sammutusjärjestelmien vaikutusten arviointi olisi hyvä suorittaa simuloinnin 
yhteydessä, mikäli mahdollista. Konservatiivisuuden säilyttämiseksi myös suunnittelu-
perustepaloa pienemmät palot olisi syytä tarkastella samalla menetelmällä palon 
vaarattomaksi tekemisestä varmistumiseksi. Sammutusjärjestelmät voivat vikaan-
tumisen vuoksi olla toimimatta ollenkaan. 
 
Muita aktiivisia järjestelmiä, jotka vaikuttavat palon kehitykseen yhden palo-osaston 
sisällä, ovat mm. ilmastointi (palopellit) ja savunpoisto (Fac,i(t)). Palopelti i sulkeutuu tai 
savunpoistoluukku i avautuu ajanhetkellä tact,ac,i + tdelay . Pienissä palo-osastoissa 
ilmastointi voidaan sulkea palon ajaksi, tai tila eristyy automaattisesti palopeltien 
sulkeutuessa tietyssä lämpötilassa, jotta paloreaktioon käytettävä happi osastossa 
vähenisi ja näin osaltaan hillitsisi paloa. Suurissa palo-osastoissa hapen määrä ei ole 
paloa rajoittava tekijä. Tällöin ilmastointi ja savunpoisto eivät vaikuta suoraan 
palotehoon, mutta esim. savunpoisto vaikuttaa osaston lämpötilaan. Myös yksittäiset 
ilmastoinnin säätökomponentit (palopellit, savunpoistoluukut) voivat vikaantua 
toimimattomiksi. 
 
Palotapahtumapuusta eteenpäin siirtyy myös tieto operatiivisen palontorjunnan 
toiminnasta (Fop(t)), joka vaikuttaa mahdollisesti palon sammutukseen osaston sisällä ja 
ainakin palon leviämisen hillitsemiseen rakenteita jäähdyttämällä. Operatiivisen 
palontorjunnan toiminnot on määritelty laitoksen TTKE:ssa palo-osastokohtaisesti. 
Palokunta saa hälytyksen laitoksen paloilmoitinjärjestelmän avulla ja sen toimintaan 
kohdistetaan myös mahdollinen viive. 
 
Näiden muuttujien lisäksi kunkin polun mukana kulkee sen taajuus (f), joka riippuu eri 
tekijöiden toteutumisesta palotapahtumapuussa. Kunkin polun mukana kulkee lisäksi 
tieto siitä ovatko sammutusjärjestelmät toimineet sekä onko operatiivinen palontorjunta 
toteutunut siedettävän viiveen sisällä, sillä tietoja tarvitaan, kun paloskenaariota viedään 
PRA:han. 
 
Palon vaikutus palo-osastossa vallitsevaan lämpötilakenttään selvitetään 
palosimuloinnin avulla. Analyysia vaativista palo-osastoista voidaan tehdä CFD 
palosimulointi, jolla osoitetaan palontorjuntajärjestelyjen riittävyys. Kuvan 25 mukai-
sesti palosimulointi saa syötteenä tarkasteltavan tilan vakio-ominaisuudet, kuten 
ulottuvuudet (x, y, z), alkulämpötilan (T0), sammutusjärjestelmien (�̇�𝑉𝑤𝑤,𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)) ja 
ilmastointiaukkojen (�̇�𝑉,0,𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)) ominaisuudet ja sijainnit. Vakiomuuttujista 
kullekin sprinklerisuuttimelle i on asetettu sammutteen tilavuusvirta ja suuttimen sijainti 
osastossa. Ilmastoinnin tilavuusvirran alkuarvo on tiedossa, kuten myös 
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ilmastointiaukkojen koot ja sijainnit. Lisäksi palotapahtumapuusta saadaan kunkin 
tarkasteltavan polun muuttujat, joita ovat paloteho ja palon sijainti/sijainnit (Φ(t, x, y, 
z)), palohälytyksen (Falarm(t)), ilmastoinnin (Fac,i(t)), sammutusjärjestelmien (Fw,i(t)) ja 
operatiivisen palontorjunnan (Fop(t)) toiminta sekä paloskenaarion taajuus (f). 
Palotapahtumapuun ja palosimuloinnin välillä on takaisinkytkentä, sillä esimerkiksi 
sammutusjärjestelmien ja palopeltien toiminta-ajat on ensin selvitettävä palosimuloinnin 
avulla.  

 
Kuva 25. Palosimulointi-lohkoon tulevat ja siitä lähtevät muuttujat. 

 
Simulointiparametreja varioimalla voidaan tuottaa yhdellä kerralla niin paljon tuloksia, 
että niistä voi johtaa tai skaalata kunkin tapahtumapuun polun vaikutukset palo-
osastossa. Simuloinnilla ratkaistaan tällöin kunkin parametrin vaikutus palon-
kehitykselle. Nykyisten tietokoneiden suuri laskentateho ei käytännössä aseta 
rajoituksia tehtävien simulointien määrälle, varsinkin jos käytetään apuna TMMC:n 
[43] tapaista työkalua, jolla voidaan Monte Carlo–menetelmään perustuen keventää 
simulointikuormaa skaalaamalla raskaamman ja tarkemman simulointimenetelmän 
tuloksia kevyen menetelmän avulla. Luonnollisesti tarkimpiin tuloksiin päästään 
kasvattamalla simulointien määrää ja hyödyntämällä simuloinnin ja palotapahtumapuun 
välistä takaisinkytkentää usealla simulointikierroksella, jolloin käytännön tilanteiden 
skaalaukseen jää pienemmät epävarmuudet. Kuitenkin jo melko pienellä simulointien 
määrällä pitäisi olla mahdollista luoda kattava skaalausasteikko. Simulointitulosten 
perusteella tehtävää skaalausta ei tässä yhteydessä käsitellä matemaattisesti, mutta se on 
yksi mahdollista menetelmän jatkokehityskohteista. Periaatteessa ilman tätä 
skaalaustakin on mahdollista saada kattavia tuloksia simuloinnista, mikäli tarkasteltavat 
palotapahtumat eivät ole liian monimutkaisia. 
 
Simuloinnin ensimmäinen haaste on palon sijaintipaikka osastossa. Alkupalon lisäksi 
palon leviämiskohteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Simulointi tulisi tehdä ainakin 
todennäköisimmistä palopaikoista. Palo-osaston symmetriaa voi käyttää hyväksi. Palon 
sijainti vaikuttaa ensinnäkin palon leviämiseen, mutta myös siihen, kuinka hyvin 
sammutusjärjestelmät vaikuttavat paloon, ja tietenkin siihen, mitä laitteita palon 
seurauksena vikaantuu. Sammutusjärjestelmien mallintaminen simulointikoodiin on 
haastavaa, mutta esimerkkejä tästä on olemassa. Marshall ja Di Marzo [61] ovat 
käsitelleet aihetta teoreettisemmalla tasolla. Vaari ym. [62] ovat puolestaan parantaneet 
sprinklereiden mallinnusta FDS-ohjelmaan. Mikäli käytettävässä simulointi-
menetelmässä on mahdollisuus huomioida sammutusjärjestelmien vaikutus, voidaan se 
jättää huomioimatta palotehomuuttujassa.  
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Syvyyspuolustusperiaatteen toteutumisen arvioinnissa on oletettava heikennyksiä 
palontorjuntajärjestelyihin. Minkään yksittäisen palontorjuntajärjestelyihin liittyvän 
heikennyksen tai poikkeaman (palo-ovi on auki, sammutusjärjestelmä ei toimi, 
palohälytys viivästyy, palopelti ei sulkeudu, operatiivinen sammutus viivästyy, jne.) 
vaikutus ei saa nostaa riskiä kohtuuttomasti. Heikennysten hahmottaminen palo-
tapahtumapuusta on yksinkertaista. Tapahtumapuussa palontorjuntajärjestelyt on 
esitetty muodossa, jossa kunkin haaran kohdalla järjestelmä tai rakenne toteuttaa tai ei 
toteuta tehtäväänsä. Tällöin tilanne, jossa tehtävä ei toteudu, on samalla tarkasteltava 
palontorjuntajärjestelyjen heikennys. Palontorjuntajärjestelyjen viivästyksiä (palo-
hälytys, sammutusjärjestelmän tai palopeltien toiminta) voi käsitellä simuloinneissa 
myös heikennyksinä. Laskennallisesti osa heikennyksistä voidaan huomioida CFD-
simuloinnissa, siten, että jokainen käsiteltävä heikennys käydään läpi. Jotta simulointien 
tulokset voidaan skaalata koskemaan jokaista tapahtumapuun polkua, on kukin 
heikennys sisällytettävä useampaan kuin yhteen simulointitapaukseen.  
 
Palosimulointiin sisältyy aina epävarmuutta, mikä on otettava huomioon analyysissa. 
Luvussa 4.3.3 on kuvattu lähteessä [40] esitetty menetelmä simulointimallien 
epävarmuuden arvioimiseksi. Analyysin osana käytettävän simulointimallin tulee olla 
asianmukaisesti validoitu simuloitavalle paloskenaariolle. Palosimuloinnin tuloksiin on 
yhdistettävä malliepävarmuus haluttujen tulosmuuttujien suhteen. Tämän voi tehdä 
ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin mallin ennustaman tulosmuuttujan odotusarvon 
sijaan voidaan käyttää esimerkiksi yhden keskihajonnan päässä vaaralliseen suuntaan 
olevaa arvoa tai arvoa, jonka alapuolella todellinen arvo on 95 % todennäköisyydellä ja 
suorittaa seurausvaikutusanalyysi tämän arvon perusteella. Toinen vaihtoehto on siirtää 
vikaantumisen kannalta kriittisten muuttujien (lähinnä lämpötilakenttä) jakauma 
sellaisenaan eteenpäin seurausvaikutusanalyysiin ja laskea kullekin turvallisuudelle 
tärkeälle laitteelle ja kaapelille vikaantumistodennäköisyys. Ensimmäinen vaihtoehto on 
suoraviivaisempi ja näin ollen helpommin toteutettavissa, joten sen käyttöä suositellaan. 
 
Palonkehitysanalyysin avulla halutaan selvittää mm. sammutusjärjestelmien kriittisyyttä 
ydinturvallisuudelle. Mikäli tulokset sallivat, analyysin perusteella voisi esittää, että 
tarkasteltava tila ei tarvitse sammutusjärjestelmiä. Varsinkin kaapelitiloissa on esitetty 
vaikeasti palaviin kaapelieristeisiin perustuvia palontorjuntaratkaisuja ilman sammutus-
järjestelmiä. 
 
Palonkehitysanalyysissä tarvittavia osaamisalueita ovat ainakin palontorjunta, 
talotekniikka, laskennallinen virtausmekaniikka ja tietojenkäsittelytiede. 
 

9.1.3 Seurausvaikutusanalyysi 
Analyysimenetelmän viimeinen vaihe on seurausvaikutusanalyysi. Siinä missä 
palonkehitysanalyysi kuvaa palon vaikutuksia palo-osaston sisällä, 
seurausvaikutusanalyysi käsittelee kaikki uhat ja heikennykset, mitä palosta aiheutuu 
laitoksen turvallisuudelle. Palon vaikutukset arvioidaan ensin kahdella tavalla 
vikaantumisanalyysissä: tutkitaan mitä järjestelmiä palo vikaannuttaa ja leviääkö palo. 
Molempien tekijöiden arviointi perustuu palotapahtumapuun ja palosimulointien 
perusteella ratkaistuun lämpötilakenttään palo-osastossa. Palon aiheuttamien 
vikaantumisten perusteella alkutapahtumatarkastelulla selvitetään paloskenaariosta 
mahdollisesti seuraavat ydinvoimalaitoksen alkutapahtumat. 
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Kuva 26. Vikaantumisanalyysi-lohkoon tulevat ja siitä lähtevät muuttujat. 

Vikaantumisanalyysi on yhdistelmä erilaisia, tarkasteltavasta paloskenaariosta 
riippuvaisia vika- ja vaikutusanalyyseja. Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) on esitelty 
tarkemmin kappaleessa 3.3.1. Yleensä systeemien luotettavuusanalyysit aloitetaan 
FMEA:lla [21], mutta tässä tapauksessa menetelmää sovelletaan palosta seuraaviin 
vikoihin. Sen vuoksi käytössä on suppeampi versio työkalusta. Palosta ydinvoima-
laitoksen turvallisuudelle aiheutuvat haitalliset seuraukset ovat joko palolähtöisen 
alkutapahtuman synty tai turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien vikaantu-
minen. Palojen tapauksessa vikaantumisen pääsyitä on kolme: liian korkea lämpötila, 
savu ja sammutusvesi. Palosimuloinnista vikaantumisanalyysiin siirtyy palotapahtuman 
kunkin mahdollisen polun aiheuttama lämpötilakenttä palo-osastossa (T(x, y, z)). 
Lisäksi tulee saada tieto siitä, millä alueilla on käytetty sammutusvettä (Fw,i) sekä mille 
alueille savu leviää (Xsmoke(x, y, z)) (kuva 26). Lohkon läpi kulkee myös tieto 
operatiivisen palontorjunnan toiminnasta (Fop). Analyysia voidaan keventää 
tarkastelemalla ensin vaikeimpia paloja (esim. korkea paloteho, sammutusjärjestelmät 
eivät toimi, vikaantumisanalyysissä oletetaan aukinainen ovi; tai sammutusjärjestelmät 
toimivat vikaannuttaen laitteita, mutta palo leviää silti niiden katvealueelle) tai 
tunnistamalla suurimpiin sydänvauriotaajuuksiin johtavat skenaarion polut. 
Tarkasteltavan kohteen palontorjuntakonsepti voidaan todeta riittäväksi, mikäli 
vaikeimmatkaan tapaukset eivät aiheuta liian suurta uhkaa ydinturvallisuudelle.  

Analyysissa käydään ensin systemaattisesti läpi palo-osastossa sijaitsevat turvallisuuden 
kannalta merkittävät laitteet ja kaapelit ja määritellään niiden vikaantumiskriteerit sekä 
vikaantumisesta aiheutuvat seuraukset. Vikaantumiskriteerien määrittely tehdään 
konservatiivisesti. Laitteiden ja kaapeleiden kohdalla lähdetään siitä, että valmistajalta 
saadaan dataa vikaantumiseen johtavista olosuhteista, esim. korkein sallittu 
käyttölämpötila. Korkein sallittu käyttölämpötila ei välttämättä ole kovin paljon 
normaaleita käyttöolosuhteita korkeampi, mutta valmistaja ei takaa toimintaa sitä 
korkeammassa lämpötilassa. Mikäli halutaan korottaa analyysissa käytettävää 
vikaantumislämpötilaa, on laitteen tai kaapelin toiminta kyseisessä lämpötilassa 
osoitettava kokeellisesti. Konservatiivisuus luodaan tulkitsemalla, että mikäli laite 
vikaantuu sen saavuttaessa tietyn lämpötilan, analyysissä se todetaan vikaantuneeksi 
kun laitteen ympäristö saavuttaa tämän lämpötilan. Samoin mikäli savu tai 
sammutusvesi vikaannuttaa laitteen, ne tulkitaan menetetyksi mikäli nämä pääsevät 
ollenkaan kosketuksiin laitteen kanssa. Vikaantumisesta aiheutuvat seuraukset tulee 
ottaa huomioon paitsi laite- myös järjestelmätasolla. Kaapelien vaurioitumisen 
vaikutukset järjestelmille on myös tutkittava. Vaurioitumisen seurauksena järjestelmä ei 
kykene toteuttamaan suunniteltua tehtäväänsä. Toimimattomuuden lisäksi myös 
oikosulun, maasulun ja virhesignaalien vaikutukset on otettava huomioon. 
Virhesignaalit ovat harvinaisia tapauksia, mutta potentiaalisesti hyvinkin vahingollisia, 
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sillä ne voivat estää oikeiden turvallisuustoimenpiteiden suorittamisen onnettomuus- tai 
häiriötilanteessa. Virhesignaalien syntyä ja vaikutuksia voi arvioida tarkasti 
piirianalyysin avulla. Suomen ydinvoimaloiden PRA:ssa oletetaan konservatiivisesti 
virhesignaalitilanteissa pahin mahdollinen seuraus todennäköisyydellä 1, joten  
monimutkaista piirianalyysiä ei tarvitse tehdä. 

Samassa palo-osastossa tulipalon kanssa sijaitsevien laitteiden lisäksi käsittelyyn 
sisällytetään ne laitteet viereisistä osastoista, jotka voivat palon seurauksena seinien läpi 
johtuvan lämmön vaikutuksesta vikaantua. Palosimuloinnista saatavien seiniin 
kohdistuvien lämpövaikutusten, lämpövuon, perusteella voidaan laskea seinien läpi 
tapahtuva lämpötilan nousu viereisissä osastoissa. Tilanne ei ole kovin yleinen, mutta 
tulee kysymykseen suurten tai pitkäkestoisten palojen ja ohuempien seinien tapauksissa.  

Toinen palon vaikutuksista tehtävä arviointi liittyy palon leviämiseen. Palon 
leviämiseen on tunnistettu kaksi tapaa: palo-osastorajojen pettäminen lämpö-
vaikutuksesta ja palo-ovien tai -peltien virheellinen toiminta. Palo-osastoinnin pettäessä 
ensiksi menetetään yleensä rakenteen tiiviys eli palokaasut pääsevät leviämään 
viereiseen osastoon. Tämän jälkeen rakenne menettää eristävyytensä. Lopuksi rakenne 
voi vielä menettää kantavuutensa, eli rakenne voi romahtaa. Palo-osastoa rajoittavilla 
seinillä ja niissä sijaitsevilla ovilla ja luukuilla on testatut paloluokat eli palonkestoajat. 
Testeissä käytetään lämpötila-aikakäyrää, ns. standardipalokäyrä, joka on määritelty 
standardissa ISO 834 [63], josta todelliset palon olosuhteet voivat erota huomattavasti. 
Näin ollen rakenteet voivat palosta riippuen kestää pidempään tai lyhyemmän aikaa 
kuin luokitellun palonkeston. Kuvassa 27 on esitetty ISO 834:n mukainen palokäyrä ja 
kolme hypoteettista paloskenaariota. Skenaario 1:ssä (punainen) lämpötila pysyy koko 
ajan standardipalokäyrän alapuolella. Skenaario 2:ssa (vihreä) standardipalokäyrän 
mukainen lämpötila ylitetään hetkellisesti. Skenaario 3:ssa (keltainen) 
standardipalokäyrä ylitetään huomattavasti. Analyysin puitteissa rakenteen oletetaan 
pettävän, mikäli lämpörasitus kestää pidempään kuin palonkestoluokka määrää tai 
mikäli palon lämpötila on huomattavan ajan standardipalokäyrän yläpuolella. 
Vastaavasti mikäli palon lämpötila-aikakäyrä pysyy koko ajan standardipalokäyrän 
alapuolella ja palo-kuorma loppuu tai palo muuten sammuu ennen rakenteen 
palonkestoajan täyttymistä, rakenne pysyy ehjänä (skenaario 1). Palon lämpötilan 
noustessa hetkellisesti standardipalokäyrän yläpuolelle, sovelletaan Ingbergin 
kehittämää t-ekvivalentti-menetelmää, jonka mukaan tarkasteltavan palon 
lämpötilakäyrän pinta-alaa, joka jää käyrän alapuolelle aikavälillä [0, t], missä t on 
tarkasteltava palonkesto, voi verrata standardipalokäyrän alle samalla aikavälillä 
jäävään pinta-alaan (equal area hypothesis) [64]. Vertailussa huomioidaan vain jonkin 
perustason (esim. 300 °C) yläpuolella oleva lämpötila. Mikäli todellisen 
lämpötilakäyrän alle jäävä pinta-ala jää huomattavasti standardipalokäyrän alle jäävää 
pinta-alaa pienemmäksi, rakenteen oletetaan säilyvän ehjänä. Mikäli tutkittavan 
palokäyrän alle jäävä pinta-ala ei ole huomattavasti standardipalokäyrän alle jäävää 
pinta-alaa pienempi, rakenteen kestävyys on osoitettava erillisellä rakenneanalyysillä 
esimerkiksi elementtimenetelmän avulla. Kuvan 27 hypoteettiset skenaariot 2 ja 3 
ylittävät standardipalokäyrän. Tarkasteltaessa palonkestoluokkaa EI-180, voidaan todeta 
skenaarion 2 tapahtuessa rakenteiden pysyvän ehjänä, sillä käyrän alle jäävä pinta-ala 
on huomattavasti standardipalokäyrän alle jäävää pinta-alaa pienempi. Skenaarion 3 
kohdalla pinta-alat ovat lähes yhtä suuret. Tällaisessa tilanteessa rakennusosan oletetaan 
pettävän, ellei rakenneanalyysilla toisin osoiteta.  
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t-ekvivalenttimenetelmä on yhä laajalti käytössä, vaikka se on saanut osakseen 
kritiikkiä. Suurin ja tieteellisesti merkittävin kritiikki kohdistuu siihen, että 
säteilylämmönsiirto on verrannollinen lämpötilan neljänteen potenssiin, kun t-
ekvivalenttimenetelmässä lämmönsiirron oletetaan olevan suoraan verrannollinen 
lämpötilan kanssa. Lisäksi menetelmän kehittämisen pohjana käytetty empiirinen data 
perustuu vanhoihin rakennuksiin, joiden palokuorma oli pääasiassa puuta. Muovit ja 
öljyt palavat keskimäärin huomattavasti puuta nopeammin tuottaen suuria lämpötiloja jo 
palon alkuvaiheessa. [64] 

 

 
Kuva 27. ISO 834 standardipalon lämpötila-aikakäyrä (sininen) ja esimerkkejä tarkasteltavassa skenaariossa 

esiintyvien palojen mahdollisista lämpötila-aikakäyristä. Lämpötilakäyrä kuvaa palokaasujen lämpötilaa 
osastossa. 

Edellä esitettyä menetelmää voi hyödyntää tilanteessa, jossa tarkasteltavassa palo-
osastossa on täysin kehittynyt palo eli kaikki tilassa oleva palava aines syttyy. Tällaisen 
tilanteen syntyminen on hyvin epätodennäköistä suurissa palo-osastoissa, kuten 
turbiinihallissa tai suojarakennuksessa. Tällöin on erikseen tarkasteltava suurienergisten 
paikallisten palojen vaikutukset, kun paikallinen palo sijaitsee jonkin rakennusosan 
lähellä, eikä se tuota ISO 834:n mukaista lämpörasitusta. Palosimuloinnilla voidaan 
ratkaista palopatsaasta rakennusosaan kohdistuva lämpövuo, jonka perusteella 
suoritetaan tarkempi rakenneanalyysi. 

Palo-osastorajan pettäessä osasto, johon palo pääsee leviämään, oletetaan suoraan 
kokonaan menetetyksi. Tämä on konservatiivinen oletus, mutta siinä mielessä 
perusteltu, että lämpörasituksen on oltava huomattavan korkea, jotta palo-osasto pettää. 
Lämpö pääsee pettämisen myötä leviämään toiseen osastoon saattaen sytyttää siellä 
sijaitsevaa palokuormaa tai vahingoittaa sen laitteita. Oletus ei toimi aukottomasti 
tilanteessa, jossa palo syttyy pienessä palo-osastossa ja leviää suureen. Tällöin 
suuremman osaston suuri ilmamassa tasaa lämpötilaa niin tehokkaasti, ettei syttymistä 
tai vikaantumista välttämättä tapahdu. Perustellulla analyysillä on mahdollista kumota 
oletus näissä tapauksissa. Tämän leviämistarkastelun piiriin kuuluvat myös kaapeli- ja 
putkiläpiviennit, joiden pitäisi täyttää sama palonkestovaatimus kuin sen rakennusosan, 
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joita ne läpäisevät. Yksi erityistarkastelun kohde on osastorajoja läpäisevät 
metalliputket. Kuivat metalliputket, kuten ilmastointikanavat, lämpenevät helposti palon 
vaikutuksesta ja johtavat lämpöä tehokkaasti. Periaatteessa on myös mahdollista että 
kuivat putket hajoavat korkeassa lämpötilassa ja näin palokaasut pääsevät leviämään 
putkea pitkin. Näiden pitäisi olla lämpöeristettyjä. Nestettä sisältävissä putkissa samaa 
ongelmaa ei ole, sillä lämpö siirtyy nesteeseen konvektion kautta tasaten putken 
lämpötilaa. Osastoissa tulisi tunnistaa tyhjät putket ja niiden mahdollisesti aiheuttamat 
syttymät tai vikaantumiset viereisissä osastoissa. 

Palo-ovien ja -peltien virheellistä toimintaa käsitellään hieman eri tavalla. Virheellisellä 
toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä palo-ovien osalta sitä, että ne ovat auki ja 
palopeltien osalta sitä, että ne eivät sulkeudu palon sytyttyä palopellin suunnitellussa 
toimintalämpötilassa. Ovien ja peltien pettäminen lämpövaikutuksesta käsitellään 
muiden rakenneosien kanssa yhdessä. Osastoivien ovien pitää nykyvaatimuksien 
mukaan olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Ne voivat kuitenkin jäädä auki 
sulkeutumismekanismin vikaantuessa tai todennäköisemmin inhimillisen virheen 
seurauksena, kun ovi esimerkiksi kiilataan auki työtehtävän suorittamisen ajaksi ja kiila 
unohtuu paikalleen. PRA:ssa on normaalisti määritelty todennäköisyys ovien aukiololle 
ja sitä käytetään myös tässä analyysimenetelmässä. Palopeltien toimintaa ohjaavat 
mekaaniset laitteet, joiden tehtävänä on liikuttaa pellit kiinniasentoon, kun lämpötila on 
noussut. Laitteiden toimimattomuudesta tulee saada valmistajalta tilastollista tietoa. 
Näissä leviämistapauksissa ei oleteta palo-osastoa suoraan menetetyksi, vaan käytetään 
avoimen osastoivan rakennusosan kohdalla vallitsevaa lämpötilaa koko viereiselle 
osastolle ja sen perusteella määritellään osaston laitteiden epäkäytettävyys. Mikäli 
kuitenkin lämpötila osastoivan rakennusosan kohdalla on niin korkea, että se voi 
suoraan sytyttää viereisen osaston palokuormaa, oletetaan osasto kokonaan menetetyksi. 
Palopeltien suojaamien ilmastointiputkien tapauksessa käytetään samaa logiikkaa, mutta 
pitkien ilmastointiputkien olettaminen saman lämpöiseksi kuin palava osasto ei ole 
kovin realistista. Perustelluilla virtaus-, lämmönjohtumis- ja lämpösäteilyanalyyseillä 
voi sulkea tiettyjä alueita pois palon leviämisuhan alta.  

 

Kuva 28. Alkutapahtumatarkastelu-lohkoon tulevat ja siitä lähtevät muuttujat. 

Tieto vikaantuneista laitteista (e1…ek) siirtyy alkutapahtumatarkasteluun, jossa 
tutkitaan johtaako tarkasteltava palo ydinvoimalaitoksen alkutapahtumaan. Tiedot 
siirtyvät matriisimuodossa, jossa jokaista riviä vastaa yksittäinen paloskenaarion polku 
ja jokaista saraketta turvallisuuden kannalta tärkeä laite. Kukin laite saa tilan 0 tai 1 sen 
mukaan vikaantuuko se palossa vai ei. Kullekin ydinvoimalaitoksen tilalle on määritelty 
alkutapahtumiin johtavien vikaantumisten minimikatkosjoukot. Näin alkutapahtuma-
tarkastelu voidaan automatisoida käymällä matriisi koneellisesti läpi ja etsimällä ne 
skenaariot, jotka johtavat alkutapahtumaan. Matriisin kokoa voidaan rajoittaa, mikäli 
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kohteen riskitaso arvioidaan pieneksi. Tällöin voidaan yhdellä rivillä kuvata suurempaa 
osaa mahdollisista poluista. Tällaisessa yleistyksessä pitää hyödyntää aiemmin 
mainittua simulointitulosten skaalausta. Alkutapahtumaan johtavat minimikatkosjoukot 
koostuvat laite- ja järjestelmävikojen ohella joskus myös epäonnistuneista 
operaattoritoimenpiteistä. Toisin kuin kuvassa 28 on esitetty, osa tarkasteltavista 
poluista voi pysähtyä alkutapahtumatarkasteluun, sillä kaikista poluista ei 
todennäköisesti synny alkutapahtumaa. 

Näiden analyysien tekemisen jälkeen saadaan kattava tieto siitä mitkä järjestelmät ja 
laitteet eivät ole käytettävissä ja aiheuttiko palo alkutapahtuman. 
 
Seurausvaikutusanalyysissä tarvittavia osaamisalueita ovat ainakin talo- ja 
rakennustekniikka, systeemianalyysi, automaatiotekniikka, ydinturvallisuus, PRA, 
palontorjunta ja tietojenkäsittelytiede. 
 

9.1.4 PRA 
Arviointimenetelmän lopuksi suoritetaan PRA-analyysi, jolla selvitetään millä 
taajuudella kukin paloskenaario johtaa sydänvaurioon. PRA saa syötteenä 
alkutapahtuman (IE), joka johtaa sydänvaurioon tiettyjen minimikatkosjoukkojen 
mukaisesti. PRA-tarkasteluun siirtyy myös aiempien analyysivaiheiden läpi kulkeneet 
tiedot vikaantumisista (e1…ek), sammutusjärjestelmien (Fw,i) ja operatiivisen 
palontorjunnan (Fop)  toiminnasta sekä kunkin polun taajuus (f). Osa poluista voidaan 
sulkea pois tarkastelusta, sillä ne eivät aiheuta alkutapahtumaa tai vaurioita 
turvallisuusjärjestelmiä. Alkutapahtumien lisäksi myös tieto muista vikaantumisista 
pitää tuoda PRA:han, sillä palo on voinut vikaannuttaa alkutapahtuman hallitsemiseen 
suunniteltua järjestelmää. Sammutusjärjestelmien vikaantuminen ja operatiivisen 
palontorjunnan epäonnistuminen on mallinnettu osaksi joitakin alkutapahtumasta 
sydänvaurioon johtavia minimikatkosjoukkoja, sillä niiden toiminnalla on 
alkutapahtuman vakavammaksi kehittymisen eston kannalta merkittävä vaikutus. 
Samoin palon leviäminen on joissakin tilanteissa mallinnettu PRA:ssa. Edellä 
mainittujen tekijöiden huomioimisessa on noudatettava erityistä tarkkuutta, ettei 
tekijöitä huomioida kahteen kertaan: ensin palotapahtumapuussa tai vikaantumis-
analyysissä ja uudestaan PRA:ssa. Yleensä kussakin palo-osastossa voi syntyä vain 
vähän eri alkutapahtumia, joten PRA-analyysi on verrattain suoraviivainen. 
Poikkeuksena tästä ovat esim. valvomo ja jotkut sähkötilat, joista voi saada alkunsa 
useita alkutapahtumia. 
 
PRA palauttaa tuloksena kunkin skenaarion polun ehdollisen 
sydänvauriotodennäköisyyden (CCDPi). Näistä voidaan koota alkupalosta aiheutuva 
sydänvaurioriski (CDF = Σ(CCDPi × fi)). Tulosaineistoa pitäisi voida käsitellä ja 
jäsennellä yksinkertaisesti. 
 
PRA-tarkastelussa tarvittavia osaamisalueita ovat riskianalyysi, ydinturvallisuus, 
paloturvallisuus ja tietojenkäsittelytiede. 
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9.1.5 Analyysitulokset ja hyväksymiskriteerit 
Mielenkiintoisia tulosaineistosta selville saatavia asioita ovat esimerkiksi raja-arvot 
turvallisuusjärjestelmien kannalta turvallisille alkupalotehoille eri sijainneissa osaston 
sisällä. Kunkin polun aiheuttaman CCDP:n lisäksi PRA:sta saadaan selvitettyä 
skenaarion kannalta kriittisimmät riskitekijät eli mitkä muut kuin palon seurauksena 
vikaantuneet järjestelmät ovat tärkeitä ydinturvallisuuden varmistamiseksi. Analyysin 
lopuksi voidaan myös selvittää aiemmissa analyysivaiheissa esiintyneiden tekijöiden 
vaikutus ydinturvallisuuteen, sillä kunkin minimikatkosjoukon mukana on tieto PRA-
tarkasteluun johtaneesta polusta. Esimerkiksi kuinka paljon sprinklereiden 
epäkäytettävyys kasvattaa CDF:ää? Sprinklereiden epäkäytettävyyden merkitys on aina 
syytä selvittää herkkyystarkasteluilla. Eri palontorjuntajärjestelyitä arvioimalla 
selvitetään palontorjunnan syvyyspuolustuksen eri tasojen merkitystä ydin-
turvallisuudelle. Arviointimenetelmästä saataviin tuloksiin on sovellettava 
hyväksymiskriteereitä, joiden perusteella voidaan todeta palontorjunnan syvyys-
puolustuksen olevan riittävän hyvällä tasolla. Hyväksymiskriteereiden määrittäminen on 
haasteellinen tehtävä, sillä kuten jo aiemmin on todettu, tällä hetkellä ei varsinaisesti ole 
olemassa mitään yksittäisiä hyväksymiskriteereitä palontorjunnan syvyyspuolustus-
periaatteen toteutumisen arviointiin. Hyväksymiskriteerien tulee ensisijaisesti tähdätä 
mahdollisimman korkean paloturvallisuuden saavuttamiseen. Lisäksi hyväksymis-
kriteerien avulla halutaan tunnistaa paloturvallisuuden kannalta kriittiset kysymykset.  

Ensimmäinen ehdotettu kriteeri on paloskenaariosta aiheutuvan sydänvaurion riski, 
jonka tulee olla tietyn rajan alapuolella. Ydinvoimalaitosten paloturvallisuuden ja 
varsinkin syvyyspuolustuksen arvioinnin kulmakiviä on heikennysten olettaminen 
palontorjuntajärjestelyihin. Tyypillisiä ja mahdollisia tarkastelua vaativia heikennyksiä 
ovat mm., että sprinklerijärjestelmä ei toimi, palo-ovi on auki, palopelti ei sulkeudu, 
ilmanvaihtoa ei pysäytetä, kaapeliläpivienti ei ole tiivis, paloilmoitus viivästyy, 
palokunnan operatiivinen toiminta viivästyy, tai tilassa on ylimääräistä palokuormaa. 
Myös suomalaisessa ydinturvallisuussäännöstössä esitetty vaatimus heikennyksistä on 
otettava huomioon hyväksymiskriteerien määrittelyssä. Oletettaessa mikä tahansa 
yksittäinen heikennys, kohonneen sydänvaurion riskin on oltava hyväksyttävä, ja sille 
on asetettava myös omat kriteerit. Näillä kahdella hyväksymiskriteerillä täytetään suorat 
syvyyspuolustuksen tason arviointiin liittyvät vaatimukset. Kummallekaan hyväksymis-
kriteerille ei ole vielä määritelty arvoja, mutta ne ovat sydänvauriotaajuuteen suhteu-
tettuja lukuarvoja. Hyväksymiskriteerien määrittely on tehtävä tapauskohtaisesti, sillä 
ydinvoimalaitoksen eri tiloilla on luonnollisesti hyvin erilaiset riskimerkitykset. 
Palontorjuntajärjestelyiden luotettavuuden ja mahdollisesti tarvittavien parannusten 
arviointi on oleellinen osa heikennysten vaikutuksen arviointia. 

Lisäksi syvyyspuolustukselta edellytetään tasapainoisuutta, mikä liittyy osittain 
palontorjunnan heikennysten arviointiin. Kuitenkin monet palontorjuntajärjestelyt ovat 
luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi olettaa puuttuviksi, kuten esimerkiksi kiinteät 
seinät tai paloa vastustavat rakennusmateriaalit. Rakenteelliset palontorjuntajärjestelyt 
vaikuttavat oleellisesti esimerkiksi palon syttymisen tai leviämisen estoon. Näiden 
palontorjuntajärjestelyiden vaikutuksen numeerinen arviointi on hyvin haastavaa ja 
oikeastaan mahdotonta, ellei ole käytössä jotakin kiinteää vertailukohtaa, ikään kuin 
palontorjunnan perustasoa, josta parantamalla saisi palotorjuntakonseptille lisää 
krediittiä. Tällöin esimerkiksi palo-osastoinnin kestävyyttä voisi ensin mallintaa 
perustasolla ja tämän jälkeen todellisessa tilanteessa, ja vertailla näiden mallinnusten 
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tuloksia. Periaatteessa palotapahtumapuun ulkopuolisia rakenteellisia palontorjunta-
järjestelyitä voidaan myös arvioida tämän arviointikokonaisuuden avulla, mutta se on 
huomattavasti työläämpää. Jotta nämä heikennysten ulkopuolella olevat tekijät 
saataisiin mukaan arviointiin, kappaleessa 7.1 on määritelty hyväksymiskriteeri, joka 
tarkastelee sitä, miten tasapainoisia syvyyspuolustuksen tasot ovat keskenään. 
 

9.2 Menetelmän soveltaminen turbiinihallin paloturvallisuuden 
arviointiin 
Arviointikokonaisuuden kolmatta osaa, kolmivaiheista arviointimenetelmää, sovelletaan 
myös Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihallin paloturvallisuuden arviointiin. 
Arviointimenetelmä käydään portaittain läpi niin, että listataan kussakin vaiheessa 
tarvittavat tiedot ja rakennetaan valmis kehys itse arvioinnille. Varsinaista numeerista 
arviointia esimerkkitapauksesta ei tehdä, sillä kaikkea arviointiin tarvittavaa tietoa ei ole 
helposti saatavilla, eikä turbiinihallista ole mielekästä tehdä uusia palosimulointeja. 
Loviisan laitoksen osalta ei nähty tarkoituksenmukaisena pyytää lisäselvityksiä palo-
turvallisuudesta erillistä diplomityötä varten, kun laitoksen palontorjuntakonsepti on 
tällä hetkellä jo STUKin hyväksymä. Tarvittavat tiedot olisivat kuitenkin teoriassa 
saatavilla luvanhaltijalta. Loviisan laitosta seurataan jatkossa turvallisuuden 
väliarvioissa ja käyttöluvan uusinnan yhteydessä, jolloin myös saadaan tarvittavat 
täydentävät tiedot. Esitetty palontorjuntakonseptin arviointimenettely sopii sellaisenaan 
uusien laitosten arviointiin, sillä Säteilyturvakeskus saa tarvittavat tiedot osana laitoksen 
käyttöluvan arviointia. STUKilla on lisäksi mahdollisuus pyytää tarkentavia selvityksiä. 
 
Tarkasteluun valittu paloskenaario on öljyn allaspalo, joka valittiin sen suuren 
riskimerkityksen takia. Öljyvuodosta voi seurata todella suuri tulipalo ja öljy voi levitä 
laajalle alueelle hallissa. Tällöin syttynyt palo voi vahingoittaa mm. laitoksen 
hätäsyöttövesi- ja jälkilämmönpoistojärjestelmiä. Tarkasteltava paloskenaario tapahtuu 
laitoksen tehoajon aikana. 
 

9.2.1 Alkupaloanalyysi 
Arviointimenetelmän ensimmäinen vaihe on alkupaloanalyysi. Esimerkkitapauksessa 
alkupalon tyypiksi on valittu öljyn allaspalo. Eri palotyypeille tulee tehdä omat 
analyysinsä. LO1:n PRA-mallista löytyy taajuudet neljälle eri turbiinihallin öljypalon 
tyypille, jotka ovat palo turbiinialueella, palo generaattorialueella, palo ja/tai missiileitä 
turbiinin siivekkeen vaurion jälkeen ja pumpun öljypalo turbiinihallissa. Kummallekin 
turbiini-generaattorille on omat palotaajuutensa. Generaattorialueen palotaajuus sisältää 
myös vetypalot. Alkupalojen yhteydessä on myös suuntaa antavasti määritelty palon 
sijainti turbiinihallissa. Tarkkaa alkupalotehoa ei voi suoraan määrittää millekään näistä 
palotapahtumista. Joka tapauksessa alkupaloteho ei saa yksittäistä arvoa vaan jakauman.  

Taulukko 15. Alkupaloanalyysistä lähtevät muuttujat. 

Muuttuja Arvo 
Φ(t, x, y, z) ~5…250 MW (useita mahdollisia sijainteja) 

B öljypalo 

f ~3,77E-03/a (vain LO1 kahden turbiini-generaattorin öljy- ja 
vetypalot) 
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Syttymissyyanalyysin avulla halutaan arvioida erisuuruisten öljypalojen 
taajuusjakaumaa sekä alkupalojen sijaintia. Palotaajuus tulee jyvittää eri laitteille. 
Alkupalon tilastollista palotaajuutta tulee tarkastella kriittisesti, mikäli syttymis-
syyanalyysi antaa aihetta olettaa, että todellinen palotaajuus voisi olla sitä suurempi.  

Ensimmäiseksi täytyy valita, millä tarkkuudella skenaario halutaan mallintaa. Tarkin ja 
eniten tekijöitä huomioon ottava tulos saadaan muodostamalla öljyvuotoon johtava 
vikapuu ja öljyvuodosta alkava tapahtumapuu. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
käyttökokemusdataan perustuvaa öljyvuotojen taajuutta ja jatkaa vuodon synnystä 
tapahtumapuuanalyysillä. Kevyimmässä syttymissyyanalyysissä käytännössä vain 
kirjataan palon syttymiseen vaikuttavia tekijöitä ja pohditaan niiden merkitystä.  

On tunnistettu ainakin seuraavat tavat miten allaspaloon johtava öljyvuoto voi syntyä: 
putkirikko, muu vuoto öljyjärjestelmissä, laakerivaurio ja turbiinisiivekkeen 
mekaaninen vaurio. On huomattava, että turbiinisiivekkeen mekaaninen vaurio voi 
johtaa myös putkirikkoon ja laakerivaurioon. Vikapuussa määritellään öljyvuotoon 
johtavat tapahtumaketjut. Nämä ovat luonnollisesti erilaiset eri öljyvuototyypeille, joten 
jokaiselle tunnistetulle vuototyypille on tehtävä oma tapahtumapuu. Vikapuita ei esitetä 
tässä työssä puutteellisen järjestelmätuntemuksen vuoksi, mutta niiden tulisi perustua 
öljyjärjestelmien ja turbiini-generaattorin järjestelmäkuvauksiin ja laitoksen lopulliseen 
turvallisuusselosteeseen (FSAR).  

Eri vuototyyppeihin johtaa erilaisia tapahtumaketjuja. Kaikkien vuotoja mahdollisesti 
aiheuttavien vauriomekanismien kannalta tärkeitä tekijöitä ovat kunnonvalvonta ja 
ennakkohuolto. Esimerkiksi turbiini-generaattoreilla oleva värähtelynvalvonta antaa 
signaalin, kun turbiini värähtelee mekaanisen kestävyyden kannalta huolestuttavalla 
tasolla tai jos värähtelytaso nousee, ja signaalin perusteella suojausjärjestelmä ajaa 
turbiiniin automaattisesti alas. Turbiinin alasajo voidaan käynnistää myös manuaalisesti.   
Vaurioita aiheuttavan värähtelytason indikaattoreita on useita. Turbiinilla on myös 
muuta instrumentointia. Samoin öljyjärjestelmissä on painemittauksia, joista voi 
päätellä vuodon. Kunnonvalvonta tarkoittaa myös määräaikaistarkastuksia laitteiden 
lisäksi öljyputkistolle. Tällöin ongelmia havaitessa voidaan ennakkohuollolla pienentää 
vuodon todennäköisyyttä. Vuodon estäminen on siis pitkälti kiinni laitoksen toiminta-
kulttuurista. Öljyvuodon aiheuttavia tekijöitä ovat mahdollisesti myös pumppujen 
vikaantumiset ja esimerkiksi ulkoinen isku öljyputkeen. Joillekin vikapuissa esiintyville 
tapahtumille on hyvin hankala esittää taajuuksia, sillä tapahtumat ovat harvinaisia. 
Asiantuntija-arvioilla on mahdollista jakaa joidenkin kokonaisuuksien taajuuksia 
tarkempiin kohteisiin. Vaikka taajuus kyettäisiin määrittelemään, siihen sisältyy usein 
hyvin suuri epävarmuus. 

Vikapuutarkastelun jälkeen tutkitaan vuodon suuruutta ja merkittävyyttä tapahtumapuun 
avulla. Vikapuun yli voidaan myös hypätä, mikäli halutaan yksinkertaistaa analyysiä ja 
saatavilla on luotettavaa käyttökokemusdataa öljyvuotoihin liittyen. Tapahtumapuun 
pääasiallisena tarkoituksena on selvittää kuinka paljon öljyä vuotaa. Tämän 
selvittämiseksi pitää tietää vuodon tyyppi ja vuodon jälkeen tehtävät käyttötekniset 
toimenpiteet. Turbiinin suojausjärjestelmä ajaa toimiessaan turbiinin alas myös 
alhaisesta öljypaineesta säätö-öljyjärjestelmässä. Palotilanteessa turbiinin säätöpään 
ilmaisinsprinkleri rikkoutuu lämmön vaikutuksesta ja sulkee palosuojaventtiilin säätö-
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öljypumpuille. Turbiinin alasajon yhteydessä voiteluöljyjärjestelmän pumppujen pitäisi 
pysähtyä. Yläöljysäiliöt (2 x 8,5 m3) riittävät laakereiden voiteluun alasajon aikana [52]. 
Turbiinin pysäyttäminen täydestä kierrosnopeudesta voi kestää jopa 45 minuuttia, ellei 
lauhduttimen tyhjiötä rikota. Pahimmassa tapauksessa, mikäli pumppuja ei saada 
pysäytettyä, pumput pumppaavat koko pääöljysäiliön tyhjäksi. Öljyvuodon jälkeisistä 
toimenpiteistä oleellisimpia ovat vuodon havaitseminen, turbiinin alasajo ja öljy-
pumppujen pysäyttäminen. Tällöin vuoto jatkuu vähintään sen ajan kuin turbiini pyörii. 
Laakerivaurion tai mekaanisen siivekkeen vikautumisen tapauksessa lähes koko 
yläöljysäiliöiden sisältö pääsee tyhjentymään.  

Tässä vaiheessa huomioidaan myös öljyn leviämisesteet ja mahdolliset muut ennen 
palon syttymistä tehtävät toimenpiteet, joilla öljypalon seurauksia saadaan pienennettyä. 
Tämä tehdään turbiinihallin layoutpiirustusten ja öljyjärjestelmien ja turbiini-
generaattorien järjestelmäkuvausten perusteella. Turbiini-generaattorilta vuotavan öljyn 
hallitsematonta leviämistä vastaan tasoille on asennettu reunuksia jotka muodostavat 
valuma-altaita yleissprinklausjärjestelmän suojausalueen alapuolelle. Näitä on useita. 
Vuotavan öljyn oletetaan syttyvän palamaan aina kun öljyllä on mahdollisuus joutua 
kosketuksiin kuumien pintojen tai suojaamattomien sähkölaitteiden kanssa. Kaiken 
vuotavan öljyn oletetaan palavan. 
 

9.2.2 Palonkehitysanalyysi 
Arviointimenetelmän toinen vaihe alkaa tulipalon syttymisestä. Öljyn allaspalon kehitys 
mallinnetaan palotapahtumapuun kehyksessä. Tapahtumapuun rakentamisen jälkeen 
paloskenaariosta suoritetaan useita palosimulointeja tapahtumapuun haarojen 
mukaisesti turbiinihallin olosuhteiden määrittämiseksi.  
 

Taulukko 16. Turbiinihallin vakio-ominaisuuksia, jotka tarvitaan palosimuloinnissa. 

Muuttuja Arvo 
x 180 m  
y 42 m 
z 33,1 m 

T0 ~20-25 °C 
�̇�𝑉𝑤𝑤,𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦 , 𝑧𝑧)) Suuttimien sijainnit suuntaa-antavasti tiedossa, yksittäisten 

suutinten kapasiteettia ei. 
�̇�𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 ,0 ~184 m3/s (kahdelle laitosyksikölle) 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) Ilmastointiaukkojen sijainnit suuntaa-antavasti tiedossa. 
 

Yleensä ensimmäinen palonkehitykseen vaikuttava tekijä on palon havaitseminen. 
Tässä tapauksessa palon havaitseminen on kytköksissä turbiinihallin vesisammutus-
järjestelmien laukeamiseen, josta tulee palohälytys. Erillisiä paloilmaisimia ei ole. 
Palohälytyksen antaa yleissprinklausjärjestelmä, jonka suuttimet laukeavat lämmön 
vaikutuksesta automaattisesti antaen samalla palohälytyksen, tai jokin kohde-
suojausjärjestelmä. Tällöin talarm on sama kuin ensimmäisenä laukeavan sprinkleri-
suuttimen tact,w,i. Yleissprinklausjärjestelmä aktivoituu vain lämmön vaikutuksesta, eikä 
sitä voi käynnistää manuaalisesti. Yleissprinklausjärjestelmän rinnalla toimii öljy-
järjestelmien kohdesuojaus. Kohdesuojausjärjestelmän antaman paloilmoituksen 
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perusteella osa sammutusryhmistä laukeaa automaattisesti ja lisäksi säätö-öljy-
järjestelmän palosuojaventtiili sulkeutuu katkaisten öljynsyötön yläöljysäiliöltä säätö-
öljyjärjestelmään. Palohälytyksen toiminnan perusteella voidaan myös ryhtyä opera-
tiivisiin palontorjuntatoimenpiteisiin. Tiedot hälytyksen ja sammutusjärjestelmien 
toimimisen ajankohdasta saadaan palosimuloinnin kautta iteratiivisella prosessilla. 

Järjestelmien ja laitteiden epäkäytettävyys voidaan arvioida yleisten laitekohtaisten 
käyttökokemustietojen ja valmistajan tietojen perusteella. Palon havaitseminen voi 
viivästyä esimerkiksi laukaisuventtiilin vian tai paloilmaisinkeskuksen sähkön-
menetyksen takia. 

Ensimmäiset palotorjuntatoimenpiteet ovat vesisammutusjärjestelmien käynnistymiset. 
Arviointia tässä yhteydessä hankaloittaa se, että osa sammutusryhmistä toimii 
automaattisesti ja osa on käynnistettävä manuaalisesti. Näin myös sprinkleri-
järjestelmien epäkäytettävyys kytkeytyy osittain palon havaitsemiseen, osittain muihin 
tapahtuviin vikaantumisiin. Saadakseen rakennettua täydellisen kuvan järjestelmien 
toiminnasta palotapahtumapuuta ajatellen täytyisi hyödyntää laitoksen FSAR:n lisäksi 
sammutusjärjestelmien järjestelmäkuvauksia ja muita mahdollisia lisäselvityksiä. Palon 
sijainnilla on oleellinen merkitys sekä palon havaitsemisen että palon sammutuksen 
kannalta. Palo voi myös sammua itsestään sammutusjärjestelmistä huolimatta. Tällöin 
kyseessä on joko hyvin pieni määrä öljyä, joka palaa loppuun tai jokin erikoinen 
tapahtuma, kuten palon rajoittuminen yhdelle tasolle, kun muu öljy valuu alas. 

Seuraavaksi palotapahtumapuussa arvioidaan palon leviämistä turbiinihallin sisällä. 
Tätä varten on tehtävä inventaario kaikesta turbiinihallin palokuormasta. Suurimman 
palokuorman muodostavat erilaiset öljyt. Palon leviäminen öljyaltaan ulkopuolelle 
riippuu öljyaltaan sijainnista, muun palokuorman sijainnista ja syttymispisteestä, 
alkupalon palotehosta ja sammutusjärjestelmien toiminnasta.  

Merkittävä palon kehittymiseen vaikuttava tekijä, joka on otettava huomioon 
palotapahtumapuussa, on turbiinihallin katossa sijaitsevat savunpoistoluukut. 
Luukkujen kautta saadaan poistettua palotilanteessa kuumia palokaasuja tehokkaasti ja 
laskettua näin turbiinihallin lämpötilaa. Savunpoistoluukut avautuvat automaattisesti 
lämpötilan vaikutuksesta, mutta ne voidaan avata myös manuaalisesti. Myös 
savunpoistoluukuille on määritettävissä epäkäytettävyys vikaantumisen johdosta. 
 

Taulukko 17. Palotapahtumapuusta saatavat muuttujat. 

Muuttuja Arvo 
Φ(t, x, y, z) ~5…? MW (mahd. useita eri sijainteja, leviäminen palo-osaston sisällä) 

Falarm(t) Ei tietoa epäkäytettävyydestä. Toiminta riippuvainen myös Fw,i(t):stä. 
Fac,i(t) Ei tietoa epäkäytettävyydestä. Vain savunpoistoluukut aktiivisia. 
Fw,i(t) Ei tietoa epäkäytettävyydestä. 
Fop(t) Ei tietoa onnistumisesta / viiveestä. 

f Kullakin polulla jyvitetty alkuarvosta 3,77E-3/a. 
 
Palotapahtumapuun rakentamisen jälkeen paloskenaariolle suoritetaan palosimulointeja 
niin, että voidaan ratkaista turbiinihallin lämpötilaolosuhteet ja rakenteisiin kohdistuvat 
lämpövaikutukset. Simulointeja on tehtävä sellainen määrä, että eri palotapahtumapuun 
haarojen mukaiset tilanteet voidaan vähintäänkin skaalata eri muuttujien suhteen 
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simulointituloksien perusteella. Tässä yhteydessä voi myös hyödyntää PFS-
simulointityökalua, johon voi sisällyttää muuttujien varianssia valmiiksi. Taulukossa 16 
on luetteloitu palosimuloinnissa tarvittavia vakiomuuttujia turbiinihallista. Sprinkleri-
suuttimien tarkkaa sijaintia ja sammutusveden tilavuusvirtaa eikä ilmastointiaukkojen 
kokoja ja tarkkoja sijainteja ei ole tiedossa. Suuntaa antavat tiedot löytyvät FSAR:sta. 
Tarkat tiedot täytyisi hankkia luvanhaltijalta. Taulukosta 17 löytyvät palotapahtuma-
puussa selvitettävät muuttujat. Jokainen paloskenaarion kulkema polku saa näille 
muuttujille omat arvonsa. Taulukossa 18 on vielä kerätty simuloinnin takaisin-
kytkennästä iteroivalla prosessilla saatavat uudet lähtöarvot. Ilman syvempää analyysia 
ja palosimuloinnin suorittamista ei taulukoiden 17 ja 18 muuttujille löydetä arvoja. 
 

Taulukko 18. Palosimuloinnista takaisinkytkennällä saatavat lähtötiedot. 

Muuttuja Arvo 
T(x, y, z) Selviää simuloinnin perusteella. 

talarm Selviää simuloinnin perusteella. Tässä tapauksessa ei erillistä 
palohälytystä, joten talarm = tact,w,i. 

tact,ac,i Selviää simuloinnin perusteella. Savunpoistoluukut avataan 
manuaalisesti palohälytyksestä tai ne avautuvat automaattisesti 
lämpötilan vaikutuksesta, kumpi tapahtuukaan aiemmin. 

tact,w,i Selviää simuloinnin perusteella. 
 
 

9.2.3 Seurausvaikutusanalyysi 
Seurausvaikutusanalyysi on suuri kokonaisuus, joka koostuu laitteiden vikaantumisen 
arvioinnista ja palon leviämismahdollisuuksien arvioinnista.  Näiden vaiheiden jälkeen 
tutkitaan johtaako palo alkutapahtumaan.  

Ensiksi on tehtävä inventaario turbiinihallissa ja viereisissä palo-osastoissa sijaitsevista 
laitteista, jotka voivat vikaantua lämmön, sammutusveden tai savun vaikutuksesta. 
Lisäksi täytyy tietää, missä lämpötilassa laitteet vikaantuvat. Järjestelmien ja laitteiden 
perustiedot saadaan FSAR:sta ja laitekohtaiset tiedot järjestelmäkuvauksista ja 
valmistajilta. Turbiinihallin sisäpuolisten laitteiden vikaantuminen ratkaistaan 
vikaantumisanalyysissa palosimulaatiosta saatavan lämpötilakentän perusteella ja 
viereisten osastojen laitteiden kohdalla turvaudutaan lämmönjohtumisanalyyseihin. 

Palon leviämisen osalta selvitetään turbiinihallissa sijaitsevat palo-ovet, joille annetaan 
PRA:n mukainen todennäköisyys olla auki. Palon oletetaan leviävän avointen ovien 
kautta, mikäli lämpötila oven kohdalla on riittävän suuri sytyttämään viereisen palo-
osaston palokuormaa. Oven kohdalla olevaa lämpötilaa sovelletaan myös osaston 
laitteiden vikaantumisen arvioinnissa. Öljypalo turbiinihallissa voi olla lämpöteholtaan 
niin suuri, että se aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista. Suurin huolenaihe on 
turbiinihallin teräsrunko ja kattoristikot, jotka voivat pettää lämpötilan vaikutuksesta. 
Tämä voi johtaa katon paikalliseen sortumiseen; myös B-linjan seinän paikallinen 
vaurioituminen on mahdollista katon sortumatilanteessa. Lämpötilan vaikutus näihin ja 
muihinkin rakenneosiin on selvitettävä kappaleessa 9.1.3 esitellyllä tavalla. 
Kriittisimpiä palon leviämissuuntia turbiinihallista ovat merivesipumppaamo, 
syöttövesisäiliöosasto, kaapelitunnelit ja valvomon alapuoliset sähkölaitetilat. 
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Kullekin paloskenaarion polulle saadaan vastaavat laitteiden vikaantumiset, jotka siis 
johtavat mahdollisesti alkutapahtumiin ja turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyteen. 
Alkutapahtumatarkasteluun syötetään vikaantumisanalyysista matriisi, jossa on tiedot 
vikaantuneista laitteista. Lisäksi tunnistetaan, mitkä vikaantumisyhdistelmät johtavat 
alkutapahtuman syntyyn. Tämän jälkeen voidaan käydä matriisi läpi koneellisesti ja 
tunnistaa paloskenaarion polut, jotka aiheuttavat alkutapahtuman. 
 
Näiden tarkastelujen jälkeen saadaan ratkaistua ydinturvallisuuden kannalta 
merkittävimmät paloturvallisuusparannukset PRA:n avulla.  
 

9.2.4 PRA 
PRA-tarkastelussa syötetään Loviisan ydinvoimalaitoksen PRA-malliin alkutapahtuma, 
mikäli paloskenaarion polusta sellainen aiheutuu. Tämä vaihe toistetaan kullekin 
polulle. Turbiinihallin öljypalosta mahdollisesti aiheutuvia alkutapahtumia ovat mm. 
osittainen ja täydellinen syöttöveden menetys. PRA-malli ajetaan jokaisen siihen 
johtaneen polun tiedoilla mahdollisista turvallisuusjärjestelmien vikaantumisista sekä 
sammutusjärjestelmien toiminnasta ja palon leviämismahdollisuuksista. PRA-malli 
antaa tuloksena kunkin polun ehdollisen sydänvauriotodennäköisyyden, josta 
palotaajuuden avulla saadaan laskettua myös sydänvauriotaajuus. Kaikkien polkujen 
sydänvauriotaajuudet yhdistämällä saadaan koko paloskenaarion CDF. 
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10 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Työn tavoitteena oli kehittää palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen arviointia 
esittelemällä uusi arviointikokonaisuus, jota voidaan hyödyntää tulevien ydin-
voimalaitosten palontorjuntakonseptin arvioinnissa. Arviointikokonaisuutta on testattu 
käynnissä olevan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuuden viranomaisvalvonnan yhtey-
dessä. Arviointimenetelmän ensisijaiset sovelluskohteet ovat uudet ydinvoimalaitokset, 
joiden arvioinnin jälkeen menetelmän toimintaa arvioidaan laajemmin. 

Arviointikokonaisuuden ensimmäinen osa on yleinen palontorjuntajärjestelyiden 
luokittelu tarkemman arvioinnin mahdollistamiseksi. Järjestelyt luokitellaan vaikutus-
menetelmän, rakenteellisuuden tai aktiivisuuden ja sekä palontorjunnan että 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustusperiaatteen vaikutustason perusteella. Luokittelu 
antaa kuvan siitä, mitä laitoksen paloturvallisuussuunnittelussa on ylipäänsä tehty ja 
vastaa kysymykseen, onko kaikki palontorjunnan keinot otettu käyttöön. Luokittelu-
perusteet on kuvailtu tarkemmin ja menetelmää on pilottisovellutuksena sovellettu 
Loviisan ydinvoimalaitoksen turbiinihallin ympäristössä tehtyihin paloturvallisuus-
parannuksiin. Soveltaminen onnistui ja parannukset saatiin lajiteltua. Esimerkki-
tapauksessa paloturvallisuusparannusten jakautuminen palontorjunnan syvyyspuolus-
tuksen tasoille ei ollut täysin tasaista, mutta tämä oli ymmärrettävää, sillä joidenkin 
piirteiden parantaminen laitoksen käyttöönoton jälkeen on huomattavasti helpompaa 
kuin toisten. Lisäksi soveltavassa osuudessa ei otettu huomioon palontorjunnan 
lähtötilannetta, joka on puolestaan saattanut olla joillakin paloturvallisuuden syvyys-
puolustuksen tasoilla valmiiksi toisia tasoja parempaa, jolloin parannuksille ei ole ollut 
yhtä suurta tarvetta. Palontorjuntajärjestelyiden vertailu ristiin palontorjunnan ja 
ydinturvallisuuden syvyyspuolustustasojen suhteen auttaa tunnistamaan riskimerki-
tykseltään tärkeitä toimintoja ja antaa uuden näkökulman palo-PRA-analyysiin. 
Toisaalta tärkeiden järjestelmien tunnistaminen kuuluu oleellisena osana muutenkin 
PRA-analyysiin.  

Arviointikokonaisuuden toiseksi osaksi on ehdotettu laitoksen palo-PRA:han perustuvaa 
todennäköisyysperusteista analyysiä palontorjuntajärjestelyistä. Analyysissä otetaan 
käsittelyyn edellisessä osassa luokitellut palontorjuntajärjestelyt ja etsitään niille 
tärkeysmitat PRA-aineistosta. Tärkeysmittana käytetään PRA:ssa tuttua riskin nousu-
kerrointa (RIF). Tarkoituksena on tutkia, mille palontorjunnan syvyyspuolustuksen 
tasoille riskimerkitykseltään suurimmat palontorjuntajärjestelyt sijoittuvat. Näin 
voidaan päätellä onko syvyyspuolustus tasapainoinen vai ovatko palontorjunta-
järjestelyt liiaksi yksittäisten tekijöiden varassa.  

Loviisan ydinvoimalaitoksen palotorjuntaparannusten todennäköisyysperusteinen 
arviointi tuoreimman palo-PRA-mallin puitteissa ei antanut suoraviivaisia tuloksia. 
Riskin nousukertoimet saatiin määriteltyä suoraan mallin perusteella vain muutamalle 
paloturvallisuusparannukselle. Tämän vuoksi syvyyspuolustustasojen välinen riski-
vertailu jätettiin kokonaan pois soveltavasta osiosta. Joidenkin parannusten RIF 
määritettiin suuntaa antavasti asiantuntija-arviona perustuen osittain vertailuun 
vanhojen PRA-mallien välillä, kokemukseen aiheesta ja yksinkertaisiin laskelmiin. 
Lopulta voidaan todeta, että syvyyspuolustuksellisesti riskimerkitykseltään tärkeimmät 
tutkituista paloturvallisuusparannuksista olivat uusi varahätäsyöttövesijärjestelmä, 
turbiinihallin B-linjalle rakennettu palomuuri ja uudistetut sprinklerijärjestelmät 
turbiinihallissa. Ongelmana historiallisten parannusten arvioinnissa tuoreimman palo-
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PRA-mallin perusteella on se, että tuoreimmassa mallissa ei oteta huomioon eri aikoina 
vallinneita laitoskonfiguraatioita. Näin parannuksilla on voinut olla niiden tekohetkellä 
suurempi merkitys kuin nyt. 

Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten palo-PRA ei ole sillä detaljitasolla, mikä 
vaadittaisiin palontorjuntajärjestelyiden syvyyspuolustuksen suoraviivaiseen arviointiin 
ja vertailuun. Ensinnäkin mallin tapahtumaketjut alkavat alkutapahtumasta, mutta siihen 
johtavat tekijät eivät ole nähtävillä ulkopuoliselle tarkkailijalle. Näin ollen 
alkutapahtumiin johtaviin minimikatkosjoukkoihin pitää kiinnittää enemmän huomiota. 
Lisäksi PRA-malli vääristää reaalitilannetta käsittelemällä joitain palotapahtumien 
piirteitä konservatiivisesti. Jotkut järjestelmät on suljettu kokonaan tarkastelun 
ulkopuolelle. Todennäköisyysperusteisen analyysin perusteella PRA-mallista tehdyt 
havainnot vain korostavat alkuperäistä tutkimuskysymystä: miten arvioida palon-
torjunnan syvyyspuolustusperiaatetta? Diplomityön myötä annetaan kehitysehdotuksena 
PRA:n osalta suuremman tarkkuuden lisääminen varsinkin syvyyspuolustuksellisesti 
riskimerkitykseltään tärkeiden kohteiden palontorjuntatoimenpiteiden kuvaamiseen. 

Arviointikokonaisuuden viimeiseksi osaksi on kehitetty kolmivaiheinen arviointi-
menetelmä, joka käsittelee yhden paloskenaarion palontorjunnan syvyyspuolustus-
periaatteen näkökulmasta alusta loppuun saman kehyksen sisällä. Menetelmän kolme 
vaihetta ovat alkupaloanalyysi, palonkehitysanalyysi ja seurausvaikutusanalyysi. Tieto 
siirtyy vaiheiden välillä, niin että palontorjuntajärjestelyiden merkitystä voidaan 
vertailla keskenään samalla alustalla. Analyysissa käydään paloskenaarion mahdolliset 
polut läpi sekä todennäköisyyden että seurausten osalta. Tarkasteltavasta palo-osastosta 
tehdään lukuisia palosimulointeja mahdollisen palotapahtumapuussa arvioidun palon-
kehityksen perusteella. Simulaatiot voidaan tehdä esim. PFS:n tapaisella työkalulla, 
jolloin saadaan kevennettyä monen simuloinnin vaatimaa laskentatehoa. Palo-
tapahtumapuussa ja simuloinnissa huomioidaan myös palontorjuntajärjestelyt. Palo-
simuloinneilla ratkaistujen lämpötilakenttien avulla tutkitaan palon mahdollisia 
seurauksia. Simuloinnin tulosten epävarmuus on huomioitava analyysissa. Lopuksi 
palon vaikutuksesta vikaantuneet laitteet tai järjestelmät syötetään PRA-malliin, joka 
antaa tulokseksi paloskenaarion eri polkujen sydänvauriotaajuudet. Kolmivaiheisen 
arviointimenetelmän sisältämiä analyysivaiheita on vielä kehitettävä analyysin 
sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi prosessien määrittäminen, tiedon käsittely ja 
tiedonsiirron automatisointi seurausvaikutusanalyysissa on haaste systeemianalyysin 
kannalta.  

Haasteena arviointimenetelmässä on yksittäisen paloskenaarion arvioinnin pitäminen 
kompaktina, sillä jokaisessa analyysivaiheessa täytyy käsitellä useita mahdollisia 
tapahtumakulkuja. Tilannetta helpottaa analyysin jakaminen osaamisalueisiin, joissa eri 
alojen asiantuntijat tekevät analyysin osakokonaisuudet. Osaamisalueet on helppo jakaa 
kolmen analyysimenetelmän mukaan, mutta myös niiden sisällä voidaan erottaa 
esimerkiksi palotapahtumapuu ja palosimulointi omiksi osaamisalueikseen. Analyysin 
jakaminen eri tekijöille pakottaa määrittelemään eri rajapinnoilla siirtyvän datan ja 
analyysissä käytetyt metodit hyvin tarkasti, jotta kaikki informaatio saadaan otettua 
huomioon. Toinen keino keventää työtaakkaa on tunnistaa ensin suurimpiin 
sydänvauriotaajuuksiin johtavat paloskenaarion polut. Mikäli vaarallisimmat tapaukset 
voidaan osoittaa ydinturvallisuuden kannalta hyväksytyksi, ei lisäanalyyseja tarvita. 
Vastaavasti mikäli voidaan osoittaa, että vaikeimmat mahdolliseksi oletetut palot 
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tarkasteltavassa palo-osastossa eivät johda alkutapahtumaan, kohteen palontorjunta-
konsepti voidaan hyväksyä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon palon leviäminen. 

Ydinvoimalaitoksen palontorjunnan syvyyspuolustusperiaatteen numeerinen arviointi 
vaatii vähintään kaksi hyväksymiskriteeriä. Ensimmäinen kuvaa tarkasteltavan palo-
skenaarion aiheuttamaa sydänvaurioriskiä. Toinen kuvaa paloskenaariosta aiheutuvaa 
sydänvaurioriskiä tilanteessa, jossa palotorjuntajärjestelyihin oletetaan heikennyksiä. 
Mahdollisena lisäkriteerinä olisi hyvä tarkastella myös eri syvyyspuolustustasojen 
keskinäistä suhdetta, jonka perusteella voisi todeta syvyyspuolustuksen tasapainoiseksi. 
Syvyyspuolustuksen tasapainoisuuden tietyt erikoistapaukset tulevat käsiteltäviksi jo 
heikennysvaatimuksen vaikutuksen arvioinnin myötä, mutta tätä vaatimusta ei voi 
soveltaa kaikkiin palontorjuntajärjestelyihin todellisessa tilanteessa. Eräs tasa-
painoisuuden mittari on myös se, onko eri aktiivisten palontorjuntajärjestelyiden 
luotettavuus samalla tasolla ja riittävän hyvä.  Hyväksymiskriteereille ei ole vielä 
määritelty numeerisia arvoja. 

Numeerista analyysiä ei voitu perustellusti soveltaa Loviisan ydinvoimalaitoksen 
turbiinihalliin, sillä kaikkea tarvittavaa informaatiota ei ollut saatavilla tai yleensäkään 
olemassa ilman erillisiä selvityksiä. Diplomityössä on kuitenkin käyty analyysiin 
tarvittavat vaiheet läpi. Täydellisen analyysin vaatimat asiakirjat on pyritty listaamaan 
kattavasti. Uusien laitosten arvioinnissa vastaavia ongelmia ei ole, sillä luvanhaltijan on 
toimitettava vaaditut tiedot kussakin luvitusprosessin vaiheessa. Lisäksi uusien laitosten 
PRA on sellaisessa muodossa, että sen hyödyntäminen paloturvallisuus-analyyseissa on 
aiempaa suoraviivaisempaa. 

Säteilyturvakeskuksen on tarkoitus hyödyntää diplomityön perusteella kehitettyä 
arviointikokonaisuutta ensin uusien ydinvoimalaitosten palontorjuntakonseptien 
arvioinnissa luvanhaltijoiden ja laitostoimittajien omien turvallisuusarviointien rinnalla. 
Paloturvallisuuden riittävyyden osoittaminen on yksiselitteisesti luvanhaltijan vastuulla, 
mutta STUK voi toteuttaa vertailevia analyysejä osana viranomaisvalvontaa. Yksi 
jatkokehityksen mahdollisuus on arviointimenetelmän sovittaminen uusien ydin-
voimaloiden suunnittelun valvontaprosessiin. Tällöin voidaan jaksottaa arviointi-
kokonaisuuden eri osia eri lupavaiheisiin. Tehtävien analyysien laajuuteen ja 
tarkkuuteen sovelletaan STUKin valvontatyössä painotettavaa turvallisuusmerkityksen 
huomiointiperiaatetta, jonka mukaan valvontaresurssit tulee kohdistaa ensisijaisesti 
suuren turvallisuusmerkityksen omaaville kohteille. Näin voidaan paremmin perustella 
ja kohdentaa lisäselvitysten tarpeellisuus kussakin valvontaprosessin vaiheessa. Lisäksi 
STUKilla on aikomus täydentää ohjetta YVL B.8 liitteellä palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen arvioinnista.  

Arviointikokonaisuuden kolmatta osaa voidaan hyödyntää palo-PRA:n kehitystyössä ja 
sen avulla voidaan arvioida PRA:n kattavuutta ja yksityiskohtaisuutta. Palo-PRA ei 
kuvaa palonkehitystä tarkasti, vaan palolähtöisiin alkutapahtumiin vastaamista 
ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmillä. Palonkehitykseen liittyvät perustapah-
tumat PRA:ssa riippuvat lähinnä palokuormista ja niiden sijainneista sekä sammutus-
järjestelmien vikaantumisista ja palon leviämisistä. Palo-PRA:n tarkkuutta voitaisiin 
parantaa huomioimalla palonkehitys tässä diplomityössä esitetyllä menetelmällä. 

Arviointikokonaisuuden tärkeimmät osat ovat palontorjuntajärjestelyiden tunnistaminen 
ja luokittelu ja viimeisen vaiheen ajatus paloskenaarion kaikkien mahdollisten 
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tapahtumakulkujen arvioinnista yhden kehyksen sisällä, jolloin kaikkien palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen tasojen arviointi voidaan suorittaa yhdellä kertaa ja samoilla 
mittareilla. Menetelmää kehotetaan kehittämään jatkossakin ja kirjoittajan toivomus 
olisi, että diplomityössä esitetyt periaatteet siirtyisivät laajemmin ydinvoimalaitosten 
palontorjunnan syvyyspuolustuksen arviointiin. 
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LIITE 1 Tutkimuksessa hyödynnetyt paloturvallisuusparannukset 
Turvallisuusparannus Vuosi Vaikutusmenetelmä Rak.  

/  
Akt. 

Palontorjunnan  
syvyyspuolustuksen  

taso 

Ydinturvallisuuden  
syvyyspuolustuksen  

taso 

RIF 

        a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   
varmentava vedensyöttöjärjestelmä 1980 uusi redundanssi r    x  x x   1,02 
teräsrakenteiden paloeristys 1981 paloeristys r   x  x x x   _ 

turbiini-generaattorin voiteluöljyn  
leviämisesteet vuototapauksessa 1981 vuodonkeruu 

r x  x  x x    _ 

hätäsyöttövesipumppuhuoneiden ilmastointi 1981 ilmastointi a    x  x x   pieni 

automaattinen halonisammutusjärjestelmä  
kaapelihuoneeseen 1981 

sammutusjärjestelmät,  
palon havaitseminen 

a  x   x x x   _ 

hätäsyöttövesipumppujen uusinta 1982 turvajärjestelmien luotettavuus r    x  x x   pieni 

hätäilmastoinnin uudelleenrakennus 1982 valvomo-olosuhteet, ilmastointi 
a    x  x x   _ 

sammutusjärjestelmät turbiinihalliin 1983 sammutusjärjestelmät 
a  x x  x x x   suuri 

pneumaattinen venttiili turbiinin  
öljynsyöttölinjalle 1983 paikallinen palosuojaus 

a   x  x x    _ 

sähkökomponenttien suojaus sammutusvedeltä 1983 tulvasuojaus r    x x x    _ 

vetysäiliöiden siirto turvallisempaan paikkaan 1984 
etäisyyden kasvattaminen,  
palo-osastointi 

r   x  x     _ 

dieselrakennuksesta tulevien kaapelien  
palosuojaus 1984 paloeristys, palo-osastointi 

r x  x   x x   _ 

turvallisuusjärjestelmän sähkökomponenttien ja  
kaapelien palosuojaus 1986 paikallinen palosuojaus 

r x  x  x x    1,64 

pääsyöttövesi- ja -höyrylinjojen eristystoimintojen  
parannus 1986 turvajärjestelmien luotettavuus 

r    x x x    _ 

valvomorakennuksen kaapelien paloeristys 1986 paloeristys r x  x  x x x   _ 
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Turvallisuusparannus Vuosi Vaikutusmenetelmä Rak.  

/ 
 Akt. 

Palontorjunnan  
syvyyspuolustuksen  

taso 

Ydinturvallisuuden  
syvyyspuolustuksen  

taso 

RIF 

        a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   
palomuurin rakentaminen syöttövesisäiliöosaston 
erottamiseksi turbiinihallista (B-linja) 1987 

palo-osastointi,  
paloeristys 

r   x  x x x   suuri 

turvallisuusjärjestelmien kaapelien uudelleenreititys  
ja palosuojaus 1987 

palo-osastointi,  
paikallinen palosuojaus, 
palokuorman minimointi 

r x  x  x x    
keski- 

määräinen 

kantavien teräsrakenteiden palosuojaus 1987 paloeristys r   x   x x   _ 
laitospalokunnan perustaminen 1987 operatiivinen palontorjunta a  x x  x x x x  1,83* 

generaattoreiden typensyöttöjärjestelmän uusiminen 1988 
paikallinen palosuojaus, 
palokuorman minimointi 

a x  x  x x    
erittäin  

pieni 

lisäotto valvomon hätäilmastoinnille 1988 
valvomo-olosuhteet, 
ilmastointi, uusi redundanssi 

a    x  x x   _ 

savunpoistoluukkujen asennus 1989 savukaasujen poisto a   x   x x   _ 

lisäeste katolle B-linjan kohdalle palojen  
leviämisen estämiseksi 1989 paikallinen palosuojaus 

r   x  x x    _ 

varahätäsyöttövesijärjestelmä 1990 uusi redundanssi r    x  x x   42,6 
uusi paloauto laitospalokunnalle 1990 operatiivinen palontorjunta a  x x    x x  1,83* 

instrumentaatiohuoneiden  
jäähdytysjärjestelmän muokkaus 1991 

uusi redundanssi, 
syttymislähteiden minimointi 

a x   x x x x   _ 

uudet hydrauliputket ja paikallinen  
sammutusjärjestelmä  
turbiinin ohitusjärjestelmän toimilaitteille 1992 

paikallinen palosuojaus, 
sammutusjärjestelmät 

r/a x x x  x x    3,78 

instrumenttitilojen ilmastoinnin voima- ja  
I&C-kaapeleiden paloeristys 1992 paloeristys r x  x  x x x   _ 

uudet palopostit turbiinihallin katolle 1994 sammutusjärjestelmät a  x x  x x    _ 
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Turvallisuusparannus Vuosi Vaikutusmenetelmä Rak.  
/  

Akt. 

Palontorjunnan  
syvyyspuolustuksen  

taso 

Ydinturvallisuuden  
syvyyspuolustuksen  

taso 

RIF 

        a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   

eristysventtiilit palovesipiiriin 1995 
tulvasuojaus, 
sammutusjärjestelmät 

a  x  x x x x x  _ 

uusi palovesipumppaamo 1995 
uusi redundanssi, 
sammutusjärjestelmät 

a  x x  x x x x  1,83* 

sprinklerijärjestelmä turbiini- ja dieselrakennuksen väliseen  
kaapelitunneliin 1996 

sammutusjärjestelmät,   
palon havaitseminen 

a  x x  x x    _ 

venttiilien korvaus palovesipiirissä 1996 sammutusjärjestelmät a  x   x x x   _ 

sprinklerijärjestelmä joihinkin kaapeli- ja öljyputkitunneleihin  1999 sammutusjärjestelmät 
a  x   x x    _ 

halonisammutusjärjestelmien korvaaminen ja sprinklerien 
toimilaitteiden vaihto manuaalisiksi valvomon alapuolisten 
tasojen kaapelitiloissa 1999 

sammutusjärjestelmät, 
palon havaitseminen, 
tulvasuojaus 

a  x   x x x   _ 

juomavesijärjestelmän erotus palovesijärjestelmästä 1999 sammutusjärjestelmät a  x   x x x   _ 
alkuperäisen palovesipumppaamon uusiminen 1999 sammutusjärjestelmät a  x   x x x x  _ 

vetysäiliöiden siirto bunkkereihin kauemmas  
turbiinirakennuksesta 2001 

etäisyyden 
kasvattaminen 

r   x  x     _ 

paloilmaisin- ja -hälytysjärjestelmien korvaus 2001 palon havaitseminen a  x   x x x   _ 

turbiinihallin sprinklereiden modernisaatio 2005 
sammutusjärjestelmät,  
palon havaitseminen 

a  x   x x    pieni 

kaikkien kaapeliläpivientien uusiminen 2006 palo-osastointi r   x  x x    _ 

uusi laitospaloasema 2006 
operatiivinen 
palontorjunta a  x x  x x x x  1,83* 

palo-ovien muuraus 2008 palo-osastointi r   x  x x    
keski- 

määräinen 
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Turvallisuusparannus Vuosi Vaikutusmenetelmä Rak.  
/  

Akt. 

Palontorjunnan  
syvyyspuolustuksen  

taso 

Ydinturvallisuuden  
syvyyspuolustuksen  

taso 

RIF 

        a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5.   

joidenkin muuntajien korvaaminen kuivilla ja loppujen  
palosuojaus uusin paloilmaisimin ja sprinklerein 2009 

sammutusjärjestelmät,  
palon havaitseminen, 
palokuorman minimointi 

r/a x x   x x    _ 

varahätäsyöttövesijärjestelmälinjat loppuihinkin höyrystimiin 2010 uusi redundanssi 
r    x  x x   _ 
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LIITE 2 Palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmät 
Diplomityössä esitellään uutena käsitteenä palotorjuntajärjestelyn vaikutusmenetelmä. 
Tämän avulla kuvataan palontorjuntajärjestelyn todellista vaikutusta 
paloturvallisuuteen. Näin saadaan ryhmiteltyä samankaltaisia palontorjuntajärjestelyitä 
yhteen ja varmistuttua siitä, että paloturvallisuuden eteen on tehty monipuolisia 
ratkaisuja. Eri vaikutusmenetelmät voivat sijoittua useammalle palontorjunnan 
syvyyspuolustuksen tasolle.  
 
Alla on listattu tärkeitä palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmiä. Lista ei ole 
täydellinen. 
 
 

 
 
 

Palontorjuntajärjestelyiden vaikutusmenetelmiä 
etäisyyden maksimointi 
henkilöturvallisuus 
ilmastointi 
materiaalin valinta 
operatiivinen palontorjunta 
paikallinen palosuojaus 
paloeristys 
palokuorman minimointi 
palon havaitseminen 
palo-osastointi 
paloriskiä aiheuttavien laitteiden luotettavuus 
paloriskiä aiheuttavien laitteiden valvonta 
sammutusjärjestelmät 
savukaasujen poisto 
syttymislähteiden minimointi 
tulityöohjeet / valvonta 
tulvasuojaus 
turvajärjestelmien luotettavuus 
uusi turvajärjestelmän redundanssi 
valvomo-olosuhteet 
vuodonkeruu 
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