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Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikais-

tarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti 

määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. Määräaikaistarkastuskohteet ovat 

painelaitteita, joista tässä diplomityössä keskitytään primääripiirin putkistoihin ja niissä 

olevien päittäishitsien tarkastukseen. Ainetta rikkomattomista aineenkoetusmenetelmis-

tä (Nondestructive Testing, NDT) päähuomio on kiinnitetty ultraäänitarkastukseen. On 

ydinturvallisuuden kannalta tärkeää, että määräaikaistarkastukset on kohdistettu oikein 

ja tarkastuksilla havaitaan ajoissa mahdolliset viat. 

Tarkastusten luotettavuus ydinvoimaloissa varmistetaan kvalitatiivisella pätevöin-

timenettelyllä. Teknistä perustelua ja käytännön kokeita yhdistelemällä annetaan lau-

sunto tarkastusjärjestelmän kyvystä saavuttaa hyvä suorituskyky määräaikaistarkastuk-

sessa. Määräaikaistarkastusten luotettavuuden kvantitatiivisesta mittaamisesta ollaan 

yhä enemmän kiinnostuneita. Ilmailuteollisuudessa on ollut pitkään käytössä NDT:n 

luotettavuuden mittaamisen työkaluna vikojen havaitsemisen todennäköisyyden (Proba-

bility of Detection, POD) määritelmä ja sen laskentamenetelmät. Jos vikakoon havait-

semisen todennäköisyys tunnettaisiin ydinvoimalan määräaikaistarkastuskohteessa, voi-

taisiin tietoa käyttää hyödyksi laskettaessa putkistomurtuman todennäköisyyttä. Murtu-

misen todennäköisyyden ja seurausvaikutusten tulo määrittää kvantitatiivisesti riskin, 

jonka perusteella määräaikaistarkastuksia voi kohdentaa riskitietoisesti.  

Ydinvoimalaitosympäristössä vikojen havaitsemisen todennäköisyyden tilastollises-

ti tarkka määritys on osoittautunut haasteelliseksi. Laskentaa varten saatavilla oleva 

aineisto koostuu pätevöinnin käytännön kokeista. Pätevöintiaineisto ei sisällä määräl-

tään ja laadultaan riittävästi vikoja. Tiedossa on kuitenkin vaadittava suorituskyky, joka 

tarkastajan pitää saavuttaa vikoja tarkastaessaan. Jos tarkastajan suorituskyky ei ole 

tarpeeksi hyvä, hän ei saa tehdä määräaikaistarkastuksia ydinvoimalaitokselle. Diplomi-

työssä käytetään tutkimusmenetelmänä Qualification Helper -laskentatyökalua, jonka 

avulla voidaan kvantifioida pätevöintiä. Työkalun avulla voi määrittää luottamusvälin 

alaraja havaitsemisen todennäköisyydelle eri pätevöinneissä, eli voidaan määrittää mil-

lainen vian havaitsemisen todennäköisyys pätevöinnillä voidaan vähintään osoittaa. 

Alarajakäyrä on suorituskyky, jonka omaava tarkastaja ei erittäin todennäköisesti pääsi-
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si pätevöintikokeesta läpi. Tulokset esitetään porrasfunktiona, jossa havaitsemisen to-

dennäköisyys on määritetty havaitsemistavoitteen suuruisille ja sitä suuremmille vioille. 

Aineistona on käytetty käynnissä olevien ydinvoimalaitosten primääripiirin putkistojen 

ja Olkiluoto 3 paineistimen yhdyslinjan päittäishitsien tarkastusten pätevöintejä. Käyrä 

muodostetaan pelkkien sokkokokeiden perusteella, joten avoimet kokeet ja tekninen 

perustelu nostavat lopullista havaitsemisen todennäköisyyttä suuremmaksi.  
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The objective of this thesis is to get familiar with non-destructive testing procedures 

used in nuclear power plant in-service inspections in Finland and to determine how reli-

ably the inspections detect of various sizes. In-service inspection is an important part of 

safety functions in nuclear power plants. It ensures the safe and reliable operation of 

structures, systems and components bearing pressure. The inspection procedure consists 

of non-destructive testing (NDT), leakage testing and pressure testing. The main pur-

pose is to detect and define crack like flaws before they grow and lead to failure. The 

best NDT-technique for finding and characterizing that kind of flaws is ultrasonic test-

ing. 

The inspections are executed during plant outage. To ensure that the inspection sys-

tem is capable of achieving reliable and required performance on the plant site, every 

inspection system has to be qualified. The objectives for the inspection are given in in-

put information. One objective is to define the size of such flaw that is reliably detected. 

The detection target size is determined as being smaller than the critical size that could 

cause failure. The reliable detection can be determined as the probability to find suffi-

cient number of flaws when many flaws are searched.  

If it was possible to know what is the probability of finding of specific sized flaws 

in the inspection location, for example in piping butt welds, the information could be 

used in failure probability calculations. Knowing the probability of failure and the con-

sequence of failure, the risk can be assessed quantitatively. Inspection efforts should be 

concentrated on high-risk locations. In Finnish nuclear power plants the in-service in-

spection locations have to be chosen in a risk-informed way.  

A NDT-reliability analysis tool called probability of detection (POD) can be used. 

It is used especially in aero and space industry. The traditional way to determine a POD 

is to produce a sufficient amount of test pieces with a sufficient amount of artificial 

flaws that reflect real inspection components. Producing many mock-ups with 40-60 

flaws altogether is very expensive and time consuming. Mock-ups are used in the Finn-

ish qualification procedures but not to that large extent. To ensure that the inspection 

system achieves the objectives, the Finnish qualification consists of technical justifica-

tion, open test piece trial and blind test piece trial. One test piece trial consists of about 

5-10 flaws. The output is a qualitative statement on whether the inspection system can 

achieve its objectives or not.  

In this thesis the possibilities to quantify the qualification in terms of POD, was as-

sessed. While it is not possible to make many mock-ups, one way is to produce simulat-

ed flaws to supplement the collected inspection data. There is relatively quite a lot going 

on concerning simulating the NDT-response in relation to different flaw characteristics. 

Simulations can be viable in the near future. 
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In this thesis it was decided to use a research method called Qualification Helper to 

quantify the Finnish qualifications. The tool uses the Monte Carlo method to analyze the 

probability necessary for an inspector to get qualified with some performance. The per-

formance is compared to the requirements of the qualification blind test. The perfor-

mance level with which an inspector cannot become qualified anymore with low proba-

bility (5%) is found and set as the lower limit confidence bound for a POD. The results 

are quite low, but it is because only the blind test is counted for and because there are 

too few test flaws. With technical justifications and open trials the calculated POD can 

be assessed to be higher.  
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TERMIT, LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 
 

Avoin koe Pätevöintiin kuuluva käytännön koe, jossa tarkastajalla on 

ennakkoon tietoa koekappaleessa olevista vioista. 

Deterministinen Perusteltu, pääteltävissä oleva, suoran syy-seuraussuhteen 

omaava. 

Fysikaalinen perustelu Laadullisia syitä, joilla tarkastustekniikan valinta perustel-

laan. On osa teknistä perustelua. 

Keinotekoinen vika Erikseen valmistettu lovi tai särö, joka eroaa fysikaalisesti 

todellisesta viasta. 

Luvanhaltija Voimayhtiö tai loppusijoituksesta vastaava yhtiö. 

Oleellinen muuttuja Muuttuja pätevöinnin lähtötiedoissa tai tarkastusohjeessa, 

jonka arvon muuttuessa ei pätevöinnillä osoitettuja tavoit-

teita pystytä saavuttamaan.  

Painelaite  Säiliö, putkisto ja muu tekninen kokonaisuus, jossa on tai 

johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaami-

seksi tarkoitettu tekninen kokonaisuus.  

Putkistolohko Sellainen putkiston osa, jossa kaikkialla esiintyy samat vau-

riomekanismit ja vauriolla on samat seuraukset. 

Primääripiiri Ydinreaktorin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat painetta 

kantavat osat. 

Pätevöintielin Riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka järjestää päte-

vöintikokeen ja myöntää pätevöintitodistuksen.  

Pätevöinti Toimenpiteet ja arviointi, joilla varmistetaan järjestelmälle 

asetettujen vaatimusten täyttyminen. 

Riskitietoiset menetelmät Rakenteiden vaurioitumismekanismeja ja vaurioiden seura-

uksia arvioidaan todennäköisyysperusteisella riskianalyysil-

lä. 

Sokkokoe Pätevöintiin kuuluva käytännön koe, jossa tarkastajalla ei 

ole ennakkoon tietoa koekappaleessa olevista vioista. 

Syvyyssuuntainen  

turvallisuusajattelu Suojaustasot, joilla estetään radioaktiivisten nuklidien va-

pautuminen. 

Särö Havaittu vikanäyttämä, joka on määritetty säröksi. 

Tarkastusjärjestelmä  Tarkastusohje, -laitteisto ja -henkilöstö. 

Tekninen perustelu Perustelut, joiden avulla osoitetaan tarkastusjärjestelmän 

suorituskyky. 

Vika Epäjatkuvuus tarkastuskohteessa, jota ei ole vielä määritetty 

esimerkiksi säröksi. 

 

ASME The American Society of Mechanical Engineers 

ENIQ European Network for Inspection and Qualification 
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NDT Nondestructive Testing, Rikkomattomat aineenkoetusmenetemät; 

Ultraääni, Tunkeumaneste, Magneettijauhe, Pyörrevirta 

PFM Probabilistic Failure Models. Todennäköisyysperäiset murtumis-

mekaaniset luotettavuusmallit 

POD   Probability of detection. Vikojen havaitsemisen todennäköisyys. 

PRA   Probabilistic Risk Assessment. Todennäköisyysperusteinen  

riskianalyysi (eurooppalainen) 

PSA Probabilistic Safety Assessment, Todennäköisyysperusteinen 

turvallisuusanalyysi (amerikkalainen) 

RI-ISI   Risk-Informed In-Service Inspection eli riskitietoinen  

   määräaikaistarkastusohjelma. Tarkastusohjelma, jossa  

   tarkastusten kodentamisprosessi perustuu riskitietoisten  

   menetelmien käyttöön 

STUK   Säteilyturvakeskus 

VTT   Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

YVL   STUK:n laatimat ohjeet ydinvoimalaitoksille 

 

a  Epäjatkuvuuden (vian) fysikaaliset mitat. Syvyys, pituus, hal-

kaisija tai säde 

â NDT-menetelmällä mitattu signaalivaste viasta a 

âdec â:n kynnysarvo, jonka yläpuolella signaalivaste tulkitaan havain-

noksi 

âth Pienin arvo â, jonka tarkastusjärjestelmä kykenee havaitsemaan 

0 Regressioyhtälön vakiotermi, suoran ja y-akselin välinen leikka-

uspiste 

1  Kulmakerroin 

t   Seinämän paksuus 

x  Jatkuva ennustemuuttuja 

y  Binäärinen vastemuuttuja 

Φ  Normaalijakauman tiheysfunktio 

λ                               Aallonpituus 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä tehdään katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkas-

tuksissa tehtäviin ainetta rikkomattomiin tarkastuksiin (Non-Destructive Testing, NDT) 

ja selvitetään miten luotettavasti tarkastuksissa havaitaan eri kokoisia vikoja.  Yleisim-

piä määräaikaistarkastustekniikoita ovat visuaalinen tarkastus, tunkeumanestetarkastus, 

magneettijauhetarkastus, pyörrevirtatarkastus sekä ultraäänitarkastus. Tarkastusten pää-

tehtävä on havaita ajoissa viat, jotka voivat kasvaessaan aiheuttaa rakenneosan murtu-

misen.  

Tarkastusten luotettava kyky havaita ajoissa vikoja todistetaan Suomessa pätevöin-

timenettelyllä, johon kuuluvat käytännön kokeet ja tekninen perustelu. Pätevöinti tarjo-

aa kvalitatiivisen arvion määräaikaistarkastusten luotettavuudesta. Sitä ei ole suunniteltu 

arvioimaan tarkastusten luotettavuutta kvantitatiivisesti. Kiinnostus NDT:n luotettavuu-

den kvantitatiivista mittaamista kohtaan on kasvanut. Kvantitatiivinen arvio tarkastusten 

luotettavuudesta esitetään tyypillisesti vikojen havaitsemisen todennäköisyytenä (Pro-

pability of Detection, POD). Perusoletuksena on, että vian havaitsemisen todennäköi-

syys kasvaa vikakoon kasvaessa, jolloin kasvaa myös vian merkitys rakenteen eheydel-

le.  

Jos vikakoon havaitsemisen todennäköisyys tunnettaisiin tyypillisessä määräaikais-

tarkastuskohteessa, kuten putkiston päittäishitsissä, tietoa voitaisiin käyttää hyödyksi 

laskettaessa putkistomurtuman todennäköisyyttä. Määräaikaistarkastus vaikuttaa laitok-

sen rakenteelliseen luotettavuuteen lisäämällä tietoa tarkastettujen rakenneosien kunnos-

ta. Luotettavalla menetelmällä suoritettu tarkastus laskee putkistomurtuman riskiä ver-

rattuna huonolla luotettavuudella tarkastettuun tai tarkastamattomaan putkistoon.  

Suomalaisissa ydinvoimaloissa putkistojen määräaikaistarkastuskohteiden valinta 

tulee tehdä riskiperusteisesti (Riski Informed In Service Inspection, RI-ISI). Vaatimus 

on tullut voimaan ennen Olkiluoto 3 rakentamisprojektin alkamista. Havaitsemisen to-

dennäköisyyden määritelmä edustaa yhteyttä riskitietoisten määräaikaistarkastusohjel-

man ja NDT:n luotettavuuden välillä. Paras lopputulos saataisiin jos tarkastus, jonka 

toimintavarmuus on suuri, on kohdistettu kohteelle, jonka turvallisuusriski on suuri.  

Laskentamenetelmiä havaitsemisen todennäköisyyden laskemiseksi on ollut käytös-

sä erityisesti ilmailuteollisuudessa [1], mutta ydinvoimateollisuudessa sen määritys on 

osoittautunut haasteelliseksi. Datan keräämistä varten olisi tehtävä suuri määrä määräai-

kaistarkastuskohteita vastaavia koekappaleita ja valmistaa niihin keinotekoisesti vikoja. 

Täysimääräisen koekappalesarjan teko jokaisesta määräaikaistarkastuskohteesta on kal-

lista. Pätevöinnin käytännön kokeiden koekappaleiden vikamäärä ei ole riittävä eikä 

jakauma oikeanlainen täyttääkseen ilmailuteollisuuden laskentamallien tilastolliset vaa-

timukset.  

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia pätevöinnin kvantifi-

oimiseksi. Työssä hyödynnetään saatavilla olevaa kokeellista materiaalia, sekä selvite-
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tään uusien teoreettisten mallien käyttömahdollisuuksia. Kokeellinen materiaali on pä-

tevöinneistä kerääntynyttä aineistoa, joka sisältää muun muassa julkisuudelta salassa 

pidettävät sokkokoeaineistot. Tämän diplomityön puitteissa salainen sokkokoeaineisto 

on ollut mahdollista saada käyttöön. Diplomityö liittyy määräaikaistarkastusohjelmien 

kehittämiseen ja tukee siten ydinvoimalaitosten käytön turvallisuuden parantamista. 
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2 YDINVOIMALOIDEN MÄÄRÄAIKAISTAR-

KASTUKSET 

Ydinvoimalaki määrittää suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisen toiminnan päävaa-

timukset, jonka perusteella ydinturvallisuusviranomainen (Säteilyturvakeskus, STUK) 

antaa tarkemmat toimintaohjeet. Ydinvoimalaitosten painelaitteille tehdään vaatimusten 

mukaan säännöllisesti määräaikaistarkastuksia, joiden tavoitteena on ydinvoimaloiden 

kunnon tarkkailu. Viat painelaitteissa ovat turvallisuusriski, jos ne pääsevät kasvamaan 

huomaamatta. Painelaitteita ovat reaktoripainesäiliö sekä primääripiirin putkistot. Paine-

laitteet ovat ydinvoimaturvallisuuden kannalta tärkeitä laitteita, sillä niiden toimintahäi-

riö voisi aiheuttaa radioaktiivisen päästön. 

Määräaikaistarkastussuunnitelmat on perinteisesti laadittu Suomessa standardin 

ASME XI Boiler and Pressure Vessel Code sisältämään ohjeistukseen perustuen. [2, 9] 

Nykyaikaisissa ydinvoimalaitoksissa sovelletaan määräaikaistarkastuksia kohdistettaes-

sa perinteisen deterministisen arvioinnin lisäksi todennäköisyysperusteista riskianalyy-

siä (Probabilistic Risk Analysis, PRA). Määräaikaistarkastukset tulee kohdistaa putkis-

tolohkoille, jotka on arvioitu riskiluokituksen perusteella tärkeiksi ydinturvallisuuden 

kannalta. Tätä riskitietoista tarkastusten kohdentamista kutsutaan riskitietoiseksi määrä-

aikaistarkastukseksi (Risk Informed In-service Inspection, RI-ISI). [2] 

Suomalaiset ydinvoimalat ovat reaktorityypiltään kevytvesireaktoreita LWR (Light 

Water Reactor). Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 3 ovat painevesireaktoreita PWR (Pressu-

rized Water Reactor). Olkiluoto 1 ja 2 ovat kiehutusvesireaktoreita BWR (Boiling Wa-

ter Reactor). Käynnissä olevat suomalaiset ydinvoimalat alkavat olla jo iäkkäitä, jolloin 

niiden ikääntymisilmiöiden seuraaminen määräaikaistarkastuksilla on erityisen tärkeää. 

[3] 

Ydinvoimaloissa määräaikaistarkastuksia suoritetaan pääasiassa ultraäänimenetel-

millä, sillä se on hyvä tapa havaita kolmiulotteisia vikoja. Se on myös tehokas tapa ha-

vaita särömäisiä vikoja, jotka ovat ydinturvallisuuden kannalta vaarallisimpia. Ultraää-

nitarkastuksessa vian havaitsemiseen vaikuttavat useat muuttujat. Sellaisia ovat vian 

syvyys, pituus, sijainti, kallistuma, kulma, muoto ja karheus. Vian oikein havaitseminen 

ja mittaaminen ovat tärkeitä, sillä väärin määritelty vika voi johtaa vääriin toimenpitei-

siin tai pahimmillaan ei toimenpiteisiin ollenkaan.  

2.1 Turvallisuus on ydinasia 

Ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmien päätehtävinä on estää reaktorisydämen vau-

rioituminen, estää radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön sekä lieventää 
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onnettomuuden seurauksia. Tavoitteena käytetään ALARA-periaatetta (As Low As 

Reasonably Achievable), jonka tarkoituksena on minimoida säteilyaltistus ja päästöt 

niin optimaalisesti kuin mahdollista. Turvallisuustason tulee olla myös niin korkealla 

kuin mahdollista SAHARA-periaatteen mukaan (Safety As High As Reasonably Ac-

hievable). [3] 

Radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön estetään peräkkäisillä esteillä, 

joita ovat polttoainetabletin keraaminen rakenne, polttoaineen suojakuori, primääripiiri, 

paineenkestävä suojarakennus sekä ulompi suojarakennus. Jokaiselle leviämisesteelle 

on määritetty suunnitteluperusteonnettomuudet ja laskettu niitä vastaavat kuormitukset. 

Laitoksen turvallisuusjärjestelmät on mitoitettava näiden suunnitteluperusteisten onnet-

tomuuksien mukaan. Suunnitteluperusteonnettomuudet ovat reaktiivisuuden hallintaan 

liittyvä onnettomuus (RIA) tai jäähdytteenmenetysonnettomuus (LOCA). Jäähdytyksen 

heikkeneminen voisi johtua esimerkiksi putkirikosta, joten laitosten turvallisuusjärjes-

telmiä suunniteltaessa otetaan huomioon primääripiirin suurimman putken katkeamisen 

aiheuttama onnettomuus. [3] 

Perinteinen deterministinen lähestymistapa turvallisuussuunnittelussa arvioi mah-

dollisia onnettomuuksia asiantuntija-arvioinnin sekä kokemuksen kautta. Suunnittelu 

perustuu tapahtumien syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen. Rakenteiden ja järjestel-

mien mitoitus lasketaan tapahtumista aiheutuvien kuormitusten ja rasitusten mukaan. 

Epävarmuus otetaan huomioon herkkyystarkasteluilla, eli selvitetään lähtötiedoista tai 

laskentamenetelmistä aiheutuvan vaihtelun vaikutus. [3] Pienistäkin vioista alkunsa 

saavat tapahtumaketjut vaikuttavat ydinvoimalaitosten turvallisuuteen. 

2.2 Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu 

Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu tarkoittaa ydinvoimalaitoksen kokonaisturvalli-

suuden jatkuvaa parantamista. Apuna käytetään riskien hallintaa ja riskien mittausta. 

Onnettomuuksien estäminen, lieventäminen ja vähentäminen ovat syvyyssuuntaisen 

turvallisuusajattelun pääperiaatteet. Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu on jaettu vii-

teen toisiaan varmentavaan toiminnalliseen tasoon. Vaikka yksi turvallisuustaso pettäisi, 

toinen turvallisuustaso on edelleen takaamassa turvallisuutta. Turvallisuustasot on koh-

distettu tietyille riskitekijöille. Tärkeimmiksi arvioidut riskit ovat sydänvaurion riski tai 

radioaktiivisen aineen vapautumisen riski. [4] 

Syvyyssuuntaisessa turvallisuusajattelussa ennaltaehkäisevä taso estää vaurion syn-

tymisen, suojaava taso havainnoi vaurioita ja lieventävä taso kontrolloi vauriota turva-

järjestelyin. Laitoksen normaali toiminta itsessään toimii ennaltaehkäisevänä tasona eli 

estää vaurioiden syntymisen. Määräaikaistarkastukset edustavat suojaavaa tasoa syvyys-

suuntaisessa turvallisuusajattelussa osana kunnossapitoa. Jos vaurioiden havaitseminen 

epäonnistuu NDT-menetelmillä, ovat turvallisuutta turvaamassa estävä taso eli laitoksen 

luotettava ja laadukas käyttö sekä lieventävänä tasona turvallisuustoiminnot. Kaksi 

muuta turvallisuustasoa ovat onnettomuuden hallinta sekä pelastustoiminnot. [4] 



 5  

 

 

 

Ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet luokitellaan turvallisuusluok-

kiin niiden toimintojen merkityksen perusteella. Turvallisuusluokitukset vaikuttavat 

suunnittelun ja valvonnan vaatimuksiin. [3] Turvallisuusluokittelua varten ydinvoima-

laitos jaetaan järjestelmiin, jotka ovat rakenteellisia tai toiminnallisia kokonaisuuksia. 

Esimerkiksi primääripiiriin kuuluva rakenneosa voidaan luokitella omaksi järjestelmäk-

si. Turvallisuusluokkaan 1 kuuluvat järjestelmät, joiden vaurioituminen vaikuttaisi reak-

torisydämen toimintaan. [5] 

2.3 Määräaikaistarkastukset 

Valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 26 §:n [6] mukaan ydinvoimalaitoksella on olta-

va kunnonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelma ydinlaitosten painelaitteiden turvallisuu-

den varmistamiseksi. Ydinenergialain (990/1987) [7] ja ydinenergia-asetuksen 

(161/1988) [8] mukaan Säteilyturvakeskus STUK asettaa itsenäisenä viranomaisorgani-

saationa vaatimukset turvallisuuden varmistamisen toimenpiteille ja menettelyille. Kun-

nonvalvonta- ja kunnossapito-ohjelmassa on määritetty tarkastukset, joilla ydinvoima-

loiden käyttökuntoa ja käyttöympäristön vaikutuksia tarkkaillaan. STUK valvoo ydin-

voimaloiden tarkastusten toimeenpanoa. [2] 

Suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksia suunniteltaessa on käy-

tettävä standardia ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, Rules for Inser-

vice Inspection of Nuclear Power Plant Components. Momentti IWB esittää toimintaoh-

jeet turvallisuusluokan 1 rakenneosien ja IWC turvallisuusluokan 2 rakenneosien tarkas-

tuksille.[9] Täydentävänä ohjeistuksena voi lisäksi käyttää Kansainvälisen atomiener-

giajärjestö IAEA:n ohjeita. [10] 

Määräaikaistarkastukset, valvonta ja kunnossapito ovat tärkeitä osa-alueita ydin-

voimaloiden turvallisen toiminnan varmistamisessa ja ne kohdistuvat tärkeisiin laittei-

siin ja rakenteisiin. Tarkoituksena on varmistaa, että laitos toimii suunnitelmien mukaan 

ja sääntöjä noudatetaan. Heikentymiset ja viat tulee havaita ajoissa, ennen kuin ne pää-

sevät vaikuttamaan laitoksen turvallisuuteen.  Vaurioiden syntyminen tulee ehkäistä ja 

puutteet korjata. [10]  

Määräaikaistarkastukset koostuvat rikkomattomista aineenkoetusmenetelmistä sekä 

paine- ja vuototesteistä. Kiinnostuksen kohteina ovat putket, hitsaussaumat ja taivutetut 

osat. [4] Määräaikaistarkastuksia on tehtävä ydinturvallisuuden kannalta tärkeille lait-

teille, kuten painelaitteille, jotka kuuluvat turvallisuusluokkiin 1 ja 2. Tällaisia rakenne-

osia ovat primääripiirin putkistot, joiden rikkoutumisella olisi vakavat seuraukset. [2]  

Yleisiä määräaikaistarkastuskohteita ovat muun muassa austeniittiset ja ferriittiset 

primääripiirin putkistojen hitsisaumat, yhteiden sisäpuoliset pyöristykset, reaktori-

painesäiliön yhteen ja vaipan väliset hitsisaumat sekä reaktoripainesäiliön hitsisaumat. 

Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksella on noin 50 turvallisuusluokkaan 1 kuuluvaa määräai-

kaistarkastuskohdetta. [11] 

ASME määrittää mitkä rakenteet tulee tarkastaa, miten luoksepäästävyyteen tulee 

varautua, millaista pätevyyttä vaaditaan tarkastajilta, miten tarkastukset jaksotetaan, 
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miten tulokset raportoidaan, miten tarkastustuloksia arvioidaan sekä miten annetaan 

ohjeet korjaustoimenpiteille. [9] Luvanhaltijan tekee määräaikaistarkastussuunnitelman. 

Lisäksi tarvitaan selvitys tarkastavasta testauslaitoksesta ja selvitys tarkastettavista koh-

teista. Tarkastuskohteesta tulee esittää piirustukset, valintaperuste riskitietoisesti koh-

dennettuna, tarkastusohjeet sekä tarkastuslaitteistojen tiedot. Mahdolliset poikkeamat 

standardista ASME Code Section XI tulee perustella.[2] Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalai-

toksilla käytetään ASME Code, Section XI:n IWA-2432 mukaista 10 vuoden tarkastus-

jaksoa. Joillakin tarkastuskohteilla on jännityskorroosioalttiuden vuoksi 3 tai 5 vuoden 

tarkastusjaksotus.  

Viranomainen tarkastaa, että kaikkiin ASME:n vaatimuksiin vastataan määräaikais-

tarkastusohjelman suunnitelmassa. Kun suunnitelma on hyväksytty, määräaikaistarkas-

tus voidaan aloittaa. Perustarkastukset ydinvoimaloiden painelaitteille tehdään ennen 

voimalan käyttöönottoa ensimmäisen painekokeen jälkeen. Käytönaikaiset tarkastukset 

tehdään vuosihuoltoseisokkien aikana. [2, 10] 

Perustarkastukset antavat vertailupohjaa käytönaikaisille tarkastuksille antamalla 

informaatiota tulevien tarkastuskohteiden alkuperäisestä kunnosta. Perustarkastusten 

suorittaminen on edellytys STUKin tekemässä ydinvoimalaitoksen turvallisuusarvioin-

nissa ennen laitoksen käyttöönottolupaa. Käytönaikaisten määräaikaistarkastusten suo-

rittaminen on edellytys seisokin jälkeen annettavalle käynnistysluvalle.[2, 10] 

2.4 Riskitietoisuus 

Nykyaikaisissa ydinvoimalaitoksissa sovelletaan deterministisen, syy-

seurausperusteisen turvallisuusarvioinnin lisäksi todennäköisyysperusteista riskiarvioin-

tia (Probabilistic Risk Analysis, PRA tai Probabilistic Safety Assessment, PSA). Riski-

analyysissä riski määritellään vian todennäköisyyden ja vian seurauksen tulona seuraa-

vasti: 

 

  
 

Todennäköisyysperusteinen riskiarviointi on tehokas tapa osoittaa suunnittelussa ja 

turvajärjestelmissä olevia heikkouksia. Sen avulla toteutetaan kvantitatiivisia laskelmia 

riskeistä yhdessä laitoksen kunnossapidon ja toiminnanohjauksen kanssa. Todennä-

köisyysperusteisen turvallisuusajattelun kehityksen on mahdollistanut kasvanut ymmär-

rys materiaalien heikentymismekanismeista ja ydinvoimaloista saatu kokemusperäinen 

tieto vuosikymmenien ajalta.[16]  

Taso 1 todennäköisyyspohjaisessa turvallisuusarvioinnissa tarkoittaa sydänvaurion 

riskiä, joka esitetään yleensä sydänvauriotaajuutena (CDF, Core Damage Frequency). 

Useille ydinvoimalaitoksille maailmalla on määritetty sydänvaurion riski todennä-

köisyysperusteinen riskiarvioinnin avulla. Taso 2 tarkoittaa radioaktiivisen aineen ym-

päristöön vapautumisen riskiä, ja se esitetään taajuutena (LERF, Large Early Release 

Frequency). Taso 2 on tärkeä reaktoreissa, joissa primääripiirin painelaitteet eivät ole 
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täysin suojattu suojarakenteilla. Tällaisia ovat muun muassa kiehutusvesireaktori (BWR 

Boiling Water Reactor). [4] Olkiluoto 1 ja 2 ovat kiehutusvesireaktoreita. 

Murtumat tai vuodot jäähdytysputkistoissa ovat turvallisuusriski. Riskiä pienenne-

tään lisäämällä turvallisuusjärjestelmiä tai lisäämällä olemassa olevien järjestelmien 

luotettavuutta. Riskiä voi pienentää myös vähentämällä vuodon tai vaurion todennäköi-

syyttä rakenteessa. Todennäköisyyttä voidaan pienentää korjaamalla, uudelleen suunnit-

telemalla, rakenneosia vaihtamalla, olosuhteita muuttamalla tai suorittamalla NDT-

tarkastuksia. Vuodon havaitsemista varten voidaan asentaa myös erillinen laite. [12] 

Särön kasvusta johtuva murtuma on dominoivin vaurioitumismekanismi voimalai-

toksien rakenteissa. Vaurion tai vuodon todennäköisyys voidaan laskea käyttämällä 

apuna todennäköisyysperusteisia murtumismekaanisia malleja (Probabilistic Fracture 

Mechanics, PFM). Laskelmilla ennustetaan särön kasvua ja niissä voidaan huomioida 

myös tarkastuksen vaikutus. Riskitaso laskee periaatteessa aina, kun tarkastus on tehty. 

NDT-tarkastuksen tehokkuuden arviointi on tärkeää todennäköisyysperusteisen riskiar-

vioinnin kannalta. Vian oikein havaitseminen ja mittaaminen ovat tärkeitä, sillä väärin 

määritelty tai havaittu vika johtaa vääriin toimenpiteisiin. Tarkastuksen tulee olla luotet-

tava. [13] 

2.5 Riskitietoinen määräaikaistarkastusohjelma (RI-ISI) 

Ottamalla huomioon laitoskohtaiset riskianalyysit pystytään tunnistamaan tarkastuskoh-

teet, joiden riskiluokitus on korkea. Määräaikaistarkastukset voidaan tällöin keskittää 

näihin suuren riskin omaaviin kohteisiin. Suunniteltaessa suomalaisissa ydinvoimaloissa 

putkistojen määräaikaistarkastusten riskitietoisia kohdentamisia perusvaatimuksena on 

ASME Code, Section XI Nonmandatory Appendix R, Risk-Informed Inspection Re-

quirements for Piping ja sen liitteet. Suomessa käytetään osiota Supplement 2. Laaditta-

essa tarkastusohjelmia turvallisuusluokkien 1, 2, 3, 4 ja EYT -luokan (ei ydinturvalli-

suusmerkitystä) putkistoille on käytettävä hyväksi riskitietoisia menetelmiä. [2]  

Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 ydinvoimalan määräaikaistarkastukset on kohden-

nettu kokonaan riskitietoisin menetelmin. Käynnissä olevilla ydinvoimalaitoksilla on 

myös päivitetty määräaikaistarkastusohjelmia riskitietoisiksi. Muutettaessa deterministi-

set määräaikaistarkastusohjelmat riskitietoisiksi laitoksen turvallisuustaso ei saa las-

kea.[2] Ohjeistusta riskitietoisiin määräaikaistarkastuksiin esittää European Network for 

Inspection and Qualification (ENIQ) puiteasiakirjassaan European Framework Docu-

ment for Risk-informed In-service Inspection [16] ja erillisissä käytännön ohjeissa (Re-

commended Practices) 9 [14] ja 11 [15].  

Riskitietoisessa määräaikaistarkastuksessa koko järjestelmää tarkastellaan kokonai-

suutena riskitietoisia menetelmiä käyttäen. [2, 16] Riskitietoisella kohdentamisella vali-

taan putkistolohkot ja niiden rakenneosat tarkastuskohteiksi perustarkastuksiin ja käy-

tönaikaisiin määräaikaistarkastuksiin. Kohdentamisprosessiin kuuluvat seuraavat vai-

heet:  
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1. Valitaan analysoitavat järjestelmät. 

2. Järjestelmät jaotellaan putkistolohkoihin samanlaisen vaurioitumispotentiaalin ja 

vaurioitumisseurausten mukaan. Järjestelmät luokitellaan riskiluokkiin.  

3. Riskin kannalta merkityksellisimmät putkistolohkot valitaan tarkastuskohteiksi. 

4. Tarkastuslaajuus ja -menetelmä määritetään vaurioitumismekanismin perusteel-

la. 

5. Dokumentoidaan riskitietoinen kohdentamisprosessi. [2, 16]  

 

Riskitietoisessa ajattelussa pyritään tunnistamaan laitoksen käytön ja käyttöolosuh-

teiden kannalta mahdolliset vaurioitumismekanismit. Samalla arvioidaan erilaisin mene-

telmin mahdollisten vaurioiden aiheuttamat seuraukset. Huomioimalla sekä vaurioitu-

misten todennäköisyyksien että seurausten vaikutukset etsitään kokonaisriskin kannalta 

tärkeät tarkastuskohteet.  Tämän tiedon avulla pyritään parantamaan ydinvoimaturvalli-

suutta ja kohdistamaan tarkastukset tehokkaammin. [18]  

Yksittäistä komponenttia tai kokonaista systeemiä voidaan arvioida riskiperustei-

sesti. Arvion tuloksia voidaan käyttää optimoidessa riskin pienentämistä ja tarvittavia 

toimenpiteitä. Menetelmällä voidaan laskea sekä turvallisuutta koskevia että rahallisia 

vaikutuksia. Turvallisuusvaatimukset ja kustannustehokkuuden maksimointi ovat johta-

neet riskiperusteisten menetelmien käyttöön. [12]  

Riskitietoisen lähestymistavan soveltaminen on useissa tapauksissa aiheuttanut 

merkittäviä muutoksia määräaikaistarkastusohjelmiin. Tarkastuskohteiden lukumäärä on 

saattanut pienentyä huomattavastikin, kun matalan riskin kohteita on jätetty pois. Toi-

saalta on myös eräissä tapauksissa havaittu riskin kannalta merkittäviä kohteita, jotka 

ovat jääneet perinteisten tarkastusohjelmien ulkopuolelle. Riskitietoisella kohdentami-

sella saadaan myös NDT-tarkastajien säteilyannoksia pienennettyä. [4] 

Riskitietoista määräaikaisohjelmaa kehitettäessä lähestymistapa voi olla kvalitatii-

vinen tai kvantitatiivinen, mutta useimmiten niiden yhdistelmä Kvantitatiivinen analyysi 

voi olla puutteellinen saatavilla olevan vähäisen aineiston vuoksi, eikä tarpeeksi yksi-

tyiskohtainen tarvittavaan määräaikaistarkastustasoon nähden. [16] Kvantitatiivista tar-

kastelua auttaa tieto NDT -tarkastusten tehokkuuden ja luotettavuuden kvantitatiivisesta 

vaikutuksesta. Paras tehokkuus saataisiin, jos tarkastus, jonka toimintavarmuus on suuri, 

on kohdistettu kohteelle, jonka riski on suuri.  

Riskien laskeminen auttaa päättämään, miten resurssit tulisi kohdentaa tarkastus-

systeemin suunnittelussa ja pätevöinnissä. On esimerkiksi tärkeämpää saada pienennet-

tyä murtumisen riskiä 50 % suuria vikoja sisältävän hauraan materiaalin kohdalla kuin 

saada pienennettyä murtumisen riskiä 99 % pieniä vikoja sisältävän sitkeän materiaalin 

kohdalla. [17] Riskien arviointia voidaan hyödyntää myös arvioidessa, kuinka paljon 

tarkastuskohteita on järkevää sisällyttää tarkastusohjelmaan. Esimerkiksi jos tarkastettu-

jen kohteiden vaurioitumisen riski on suurempi kuin tarkastamattomien kohteiden, on 

syytä harkita, kannattaako enää uusia kohteita sisällyttää tarkastusohjelmaan. [18] 
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2.6 Ydinvoimalaitoksen painelaitteet 

Painelaitteeksi määritellään laite, jonne voi kehittyä ylipainetta. Painelaitteita ydinvoi-

maloissa ovat muun muassa reaktoripainesäiliö sekä primääripiirin putkistot. Painelait-

teet ovat ydinvoimaturvallisuuden kannalta tärkeitä rakenneosia, sillä niiden toiminta-

häiriö voisi aiheuttaa radioaktiivisen päästön. Painelaitteiden eheyden varmistus on tär-

keää ja hitsausliitokset ovat tarkastuksen kannalta kriittisiä kohtia.[19] Kuva 2-1 esittää 

periaatekuvan Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen toiminnasta. Kuvassa jokainen päätoi-

minto on numeroitu.  

 

 

Kuva 2-1 Olkiluoto 3 toiminnot esitettynä numeroina [20]  

Olkiluoto 3 on painevesilaitos, kuten ovat myös Loviisa 1 ja 2. Painevesilaitoksessa 

primääripiirin (3) vesi kulkee reaktoripainesäiliöstä (4) pääkiertoputkia pitkin höyrysti-

melle (7), josta höyry siirtyy lämmönsiirtoputkia pitkin sekundääripiirille (5) ja edelleen 

turbiinille (8). Jäähtynyt vesi palaa takaisin reaktoriin. Jäähdytysveden virtausta pitävät 

yllä pääkiertopumput (2). Olkiluoto 3 on painevesireaktori, eli paineistin (1) pitää reak-

torin paineen 155 baarissa, jolloin booripitoinen vesi pysyy nestemäisenä reaktorissa 

eikä pääse kiehumaan reaktorisydämen läpi virratessaan. [20]  

Paineistin on valmistettu taotusta ferriittisestä teräksestä ja se on yhdistetty yhdys-

linjan kautta yhteen primääripiirin kuumahaaraputkista. Reaktoripainesäiliö ja sen kansi 

on myös taottu niukkahiilisestä ferriittisestä teräksestä, ja se on pinnoitettu sisältä ruos-

tumattomalla teräksellä. Reaktoripainesäiliössä on kahdeksan putkiyhdettä, jotka liitty-

vät neljään eri primääripiiriin. Jokaisessa piirissä on kuumahaaraputki painesäiliöstä 

höyrystimelle, välihaara höyrystimestä pääkiertopumpulle sekä kylmähaara pääkierto-

pumpulta reaktoripainesäiliöön. [20] Pääkiertoputket ovat useimmin austeniittista ruos-

tumatonta terästä. Höyrystimen teräskuori on hitsattu taotuista osista ja sisäosista pin-

noitettu ruostumattomalla teräksellä. Höyrystimen putket on tehty jännityskorroosiota 

kestävästä nikkelipohjaisesta superseoksesta Inconel 690. [21] 
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Kuva 2-2 esittää havainnollisesti Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksikköjen toi-

mintaperiaatteet. Kyseiset ydinvoimalaitokset ovat kiehutusvesireaktoreita.  

 

 

Kuva 2-2 Olkiluoto 1 ja 2 kiehutusvesireaktoreiden toiminnot numeroituna. [22] 

 

Kiehutusvesireaktorissa vesi kiehuu noin 300 °C:n lämpötilassa kulkiessaan poltto-

ainesauvojen (1) välissä. Säätösauvoilla (2) ja pääkiertopumpuilla (3) reaktorin tehoa 

voidaan säädellä. Reaktorissa muodostunut höyry kulkee päähöyryputkia pitkin korkea-

paineturpiinille (4). Korkeapaineturpiinin jälkeen höyry kuivataan ja lämpötilaa noste-

taan välitulistimilla (5). Tämän jälkeen höyry johdetaan matalapaineturpiineille (6). 

Turpiinit pyörittävät samalla akselilla olevaa generaattoria (7). Turpiineilta höyry johde-

taan lauhduttimeen, jossa se tiivistyy vedeksi (8) meriveden (9) jäähdyttämänä. Vesi 

pumpataan syöttövesipumppujen (10) avulla takaisin reaktoriin. Lämmennyt merivesi 

johdetaan lauhduttimesta mereen. [22] 

 

2.6.1 Vaurioitumismekanismit 

Ydinvoimalassa rakenneosat altistuvat suurille lämpötilan muutoksille ja paineen vaih-

teluille. Jäähdytysvesi sisältää korroosiota aiheuttavia aineita, vaikka vesikemiaa tulee-

kin kontrolloida ja tarkkailla. Veden virtausnopeudet vaihtelevat putkistoissa ja pyörtei-

tä voi muodostua. Huomiota tulee kiinnittää myös säteilyn aiheuttamaan haurastumi-

seen. Materiaalien vaurioitumismekanismien tuntemus on tärkeää määräaikaistarkastus-

ten oikean kohdistamisen kannalta. Varsinkin ydinvoimaloiden ikääntyessä tulee huo-

mioida erilaisia vaurioitumismekanismeja, joista tärkeimmät ovat erilaiset korroosio-

muodot, väsyminen, kuluminen, eroosio, jännityskorroosio ja vanheneminen. [3] 

Potentiaalisimmat vaurioitumismekanismit määritellään valmistustietojen, suunnit-

telutietojen, rasitusten, ympäristöolosuhteiden ja vanhojen määräaikaistarkastustulosten 

perusteella. Mahdollisuuksien puitteissa voidaan tehdä myös vertailua maailmalla toi-

siin samantyyppisiin ydinvoimalaitoksiin. Suomalaisten ydinvoimaloiden tehonnostot 
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lisäävät muun muassa massavirtaa putkistoissa, joka voi lisätä väsymissäröjen synty-

mistä. 

Vanheneminen aiheuttaa fysikaalisten ominaisuuksien muuttumista, mutta se voi 

tarkoittaa myös laitteiden teknistä vanhanaikaistumista. Suomalaiset ydinvoimalat ovat 

suhteellisen vanhoja. Ne on otettu käyttöön vuosina 1977–1981. Voimalaitokset suunni-

teltiin aluksi operoimaan 40 vuotta, mutta laitosten käytölle voidaan antaa jatkolupa, 

mikäli STUK arvioi tarkastusohjelmien ja käyttöiän hallinnan perusteella sille olevan 

perusteet. Osa ydinvoimalaitoksen rakenteista vaihdetaan uusiin suunnitellusti vuosi-

huoltojen aikana, jolloin laitos pysyy lähes uuden veroisessa kunnossa. Esimerkiksi re-

aktoripainesäiliötä ei vaihdeta laitoksen elinkaaren aikana, vaan se on suunniteltu kes-

tämään koko laitoksen käyttöiän. [3]  

Reaktoripainesäiliön merkittävimmät vaurioitumismekanismit ovat säteilyhauras-

tuminen ja vaihtelevista jännityssykleistä johtuva väsyminen. Säteilyhaurastuminen 

alentaa teräksen plastista muodonmuutoskykyä, jolloin siinä olevat viat voivat edetä 

haurasmurtuman mekanismilla jännityksen vaikutuksesta. Loviisassa säteilyhaurastumi-

nen on akuutimpaa kuin Olkiluodossa, sillä säteilyn annosnopeus on suurempi. [3] 

Kokemus ydinvoimaloiden kunnossapidosta antaa ymmärtää, että suurin osa vioista 

havaitaan yleensä hitsisaumoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Toisaalta tarkas-

tuksia on aina kohdennettu pääasiassa hitsisaumoihin, joten säröjä on voitu niistä löytää. 

Ydinvoimaloiden hitsejä ajatellen sekä alkuvialla että kuormituksella on suuri merkitys 

heikentymispotentiaalin ja vaurioitumisen seuraukseen. Merkittävin kuormitus tulee 

yleensä itse hitsaustapahtumasta syntyvistä jäännösjännityksistä. Hitsien jäännösjänni-

tykset riippuvat materiaaliominaisuuksista, hitsausparametreista ja kappaleen geometri-

asta, materiaalin kutistumasta, karkenevuudesta ja hitsauksessa tapahtuvista faasimuu-

toksista. Näihin voidaan vaikuttaa jälkilämpökäsittelyillä ja jännitystenpoistolla. Jään-

nösjännitykset vaikuttavat varsinkin jännityskorroosioon. [23] 

Ydinvoimaloiden vikaantumisesta kertyneet tiedot sisältävät yleensä tietoa vain 

kasvaneista säröistä eivätkä sisällä tietoa jo ydintyneiden vikojen jakaumasta laitoksella. 

Joitain tutkimusarvioita rakenteeseen ydintyneiden vikojen todennäköisyysjakaumasta 

ydinvoimaloissa on tehty. Kirjallisuudesta löytyvää tietoa käytetään hyväksi todennä-

köisyysperäisissä murtumismekaanisissa malleissa. [23] 

2.6.1.1 Jännityskorroosio 

Primääripiirin vesi voi aiheuttaa materiaaleille monenlaisia korroosiovaurioita. Korroo-

sio voi olla tasaista, pistekorroosiota, rako- ja piilokorroosiota, galvaanista korroosiota 

ja jännityskorroosiota. Jännityskorroosio tarvitsee esiintyäkseen staattisen vetojännitys-

tilan kappaleen pintaan, joka aiheutuu yleensä hitsauksesta tai epätasaisesta kylmä-

muokkauksesta, nopeasta jäähdytyksestä tai faasimuutoksista joihin liittyy tilavuuden 

muutoksia. Jännityskorroosio vaatii lisäksi esiintyäkseen herkistyneen materiaalin ja 

hapettavan ympäristön. Yhden osatekijän eliminointi tai kontrollointi estää periaatteessa 

jännityskorroosion esiintymisen. [24] Esimerkiksi jännityksenpoistohehkutus voi eh-

käistä jännityskorroosiota. 
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Jännitykorroosiomurtuma etenee yleensä rakeiden läpi (TGSCC, Transgranular 

Stress Corrosion Cracing) tai raerajoja pitkin (IGSCC, Intergranular Stress Corrosion 

Cracking). Raerajoille muodostuu hitsauksen yhteydessä hiilen ja kromin muodostamia 

kromikarbideja, jolloin toiset alueet köyhtyvät kromista. Tilannetta kutsutaan herkisty-

miseksi. Kromiköyhä alue on anodi, jonka pinta-ala on pieni verrattuna korkeakromi-

seen katodiin. Sähkökemialliset edellytykset täyttyvät särömäisen korroosion etenemi-

seksi. Jännityskorroosiosärö etenee hyvinkin nopeasti ja yllättäen sekä yleensä koh-

tisuorassa suunnassa vaikuttavaan vetojännitykseen nähden. Murtuma voi tapahtua pal-

jon myötölujuutta pienemmillä jännityksillä. Jännitys saa korroosion syövyttämät sy-

vennykset repeämään.  

Austeniittinen ruostumaton teräs on erityisen altis herkistymiselle, mutta jännitys-

korroosiota on esiintynyt myös herkistymättömillä materiaaleilla. Nikkeliseoksillakin 

on taipumusta jännityskorroosioon. Maailmalla reaktoripainesäiliön läpivienneissä ja 

putkiyhteissä käytetyssä nikkelivaltaisissa seoksissa on havaittu jännityskorroosiovaara. 

[24] Olkiluoto 1 ja 2 laitoksilla rakenneosia on vaihdettu vähähiilisimmiksi jännityskor-

roosiovaaran vuoksi. 

 

 

Kuva 2-3 Raerajoja pitkin etenevä jännityskorroosiosärö. [24] 

 

Kuva 2-3 esittää jännityskorroosiosäröä HAZ-vyöhykkeellä lähellä hitsisaumaa. 

Jännityskorroosiosärö sijaitsee yleensä hitsisauman juuressa HAZ-vyöhykkeellä, sillä 

sen alueella on kovuusvaihteluja ja jäännösjännityksiä. Sijainti on tarkastuksen kannalta 

haastava, sillä hitsisauma voi heijastaa analysointia häiritseviä kaikuja. Särö voi olla 

myös haaroittunut, jonka vuoksi särön kärjestä ei saada ultraäänellä tarpeeksi voimakas-

ta kaikua. Haaroittuneen särön kärjessä voi vaikuttaa puristusjännitys, joka vaikuttaa 
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osaltaan särön havaittavuuteen päästämällä ääntä läpi. Vaikutusta on myös vedellä, joka 

täyttää pintaan avautuvat säröt. [25] Pääasiassa kiehutusvesilaitosten määräaikaistarkas-

tuksissa etsittävät viat ovat jännityskorroosiosäröjä.  

2.6.1.2 Väsymissäröt 

Ydinvoimaloissa väsytyskuormitusta aiheuttavat rakenneosille pääasiassa lämpötilan 

muutokset ja lämpötilan epätasainen jakautuminen, jotka voivat johtaa termiseen väsy-

miseen. Putkiston sekoittumiskohdissa, kuten esimerkiksi T-haarassa, lämmin ja kylmä 

aine kohtaavat. Lämpötilaeroista aiheutuu materiaalin pintaan jännitystila, joka myötö-

rajan hetkittäin ylittäessään aiheuttaa plastista muodonmuutosta. Lämpötilaerojen ta-

saantuessa syntyy vetojännitystila. Toistuva lämpötilavaihtelusta aiheutuva kuormitus 

johtaa vikojen ydintymiseen. Aineen virtauksesta aiheutuva kuormitus määrittää, minne 

terminen särö ydintyy. Esimerkkiä termisen väsymissärön ydintymisestä putkiston T-

haaraan esittää Kuva 2-4. 

 

 

Kuva 2-4 Virtausnopeuden vaikutus termisen väsymissärön ydintymispaikkaan. [26] 

 

Pikasuluista ja määräaikaiskokeista johtuvien ylös- ja alasajojen lämpötilaerojen 

muutokset aiheuttavat kuormitusvaihtelua metalleissa.  Terminen väsyminen on ollut 

ongelmana Olkiluodon reaktoripainesäiliön putkiyhteissä. [3] Austeniittinen teräs on 

varsin altis termiselle väsymiselle, sillä se johtaa lämpöä huonommin, kuin rakenneteräs 

ja hitsin jäähtyminen kestää pidempään. Austeniittisen teräksen lämpölaajenemiskerroin 

on myös puolet suurempi, kuin hiiliteräksellä, mikä johtaa voimakkaisiin kutistumisiin 

ja laajenemisiin. 
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Painevesilaitoksien määräaikaistarkastuksissa päähuomio on mekaanisten tai ter-

misten väsymissäröjen etsimisessä. Termiset väsymissäröt ovat ennen kasvuvaihetta 

pieniä ja matalia, jolloin niiden havaitseminen voi olla vaikeaa. Väsymissäröt kasvavat 

usein yllättäen ja nopeasti ja vika havaitaan usein vasta vuodon perusteella. 

2.6.1.3 Eroosiokorroosio 

Eroosiokorroosio johtuu aineen virtauksesta ja kemikaalien yhteisvaikutuksesta. Varsin 

alttiita ovat metallit, joiden korroosionkesto perustuu suojaavaan oksidikalvoon. 

Eroosiokorroosio kuluttaa oksidikalvoa pois ja jättää perusaineen hetkittäin alttiiksi kor-

roosiolle. Oksidikalvon puuttuessa korroosio pääsee etenemään. Kulumisnopeuteen 

vaikuttavat virtauksen nopeus, pyörteisyys, lämpötila, pH, happipitoisuus ja materiaalin 

kemiallinen koostumus. Eroosiokorroosion kohteena ovat varsinkin niukkaseosteiset 

ferriittiset teräkset sekä rakenneteräkset. Oikeastaan kaikki metalliseokset ovat jossain 

määrin alttiita eroosiokorroosiolle. Teräksen kromipitoisuutta kasvattamalla voidaan 

ehkäistä eroosiokorroosiota.  

Eroosiokorroosio on sekundääripiirin painelaitteiden haitallisin ikääntymisilmiö. Se-

kundääripiirissä käytetään vähän seosaineita sisältäviä ferriittisiä teräksiä ja tavallisia 

rakenneteräksiä. Putkiston muotoilulla voidaan vaikuttaa virtauksen nopeuteen ja pyör-

teisyyteen. Loviisan ydinvoimalaitoksella katkesi eroosiokorroosion vuoksi syöttö-

vesiputki vuosina 1990 ja 1993. [3].  

 Virtaavan aineen eroosiokorroosiovaikutus kasvaa, jos siinä on mukana partik-

keleita tai kuplia. Eroosiokorroosio on yleisintä varsinkin putkiston mutkissa, kaarissa, 

halkaisijan muutoskohdissa eli paikoissa, joissa neste muuttaa suuntaa tai virtaus muut-

tuu pyörteiseksi. Venttiilit ja pumput ovat myös alttiita eroosiokorroosiolle. Eroosiono-

peus kasvaa laitoksen tehoa nostettaessa. Eroosiokorroosion aiheuttamaa syöpymistä 

etsitään ultraäänellä paksuusmittauksena. 

 

2.6.2 Rakenteiden eheys 

Putkiston murtuma on satunnaisilmiö, sillä tapahtumat ovat todellisuudessa harvoin 

ennustettavissa. Murtumisen todennäköisyyteen vaikuttavat erilaiset tapahtumat, kuten 

vian ydintyminen, vian alkupituus, murtumisen aiheuttava kuormitus ja särön kasvu. 

Myös määräaikaistarkastusten luotettavuus vaikuttaa murtumisen todennäköisyyteen. 

Määräaikaistarkastuksia tehtäessä saadaan tietoa laitoksen tilasta. Vaurioiden löytyessä 

rakenneosat korjataan tai vaihdetaan, jolloin vaurion tapahtumisen todennäköisyys pie-

nenee. Rakenneosan murtumisen todennäköisyys kasvaa sen ikääntyessä ja laitoksen 

tehoa nostettaessa. 

Perinteisesti putkistojen eheyden varmistamiseksi on sovellettu vuoto ennen mur-

tumaa (Leak-before-break, LBB) -periaatetta. Se tarkoittaa, että väsymissärön kasvu tai 

jännityskorroosiosärö havaitaan putkistovuotona ennen vakavan murtuman tapahtumis-

ta. Osa voidaan tällöin korjata tai vaihtaa ajoissa ennen vakavampaa onnettomuutta. 
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Turvallisempaa on tietysti havaita säröt ennen kuin murtuma havaitaan vuotona. Jos 

tunnetaan NDT-tarkastusten luotettavuuden kvantitatiivinen arvo samalle tarkastuskoh-

teelle kuin mille vuoto ennen murtumaa periaatetta sovelletaan, voitaisiin tiedon avulla 

osoittaa LBB-tarkastajien ja tarkastusmenetelmien luotettavuus.  

Rakenteissa oletetaan olevan aina jonkin verran vikoja. Vikojen annetaan olla ra-

kenteessa, jos ne ovat selvästi kriittistä vikakokoa pienempiä eivätkä ne kasva vaurioon 

johtavaan kokoon. Kriittiselle vikakoolle määritetään turvamarginaali, joka määrittää 

rakenteessa siedettävän vikakoon. Mikäli vika kuitenkin etenee ja kasvaa, se ehditään 

havaita tarkastusohjelman puitteissa ennen sen kasvamista kriittiseen kokoon. Tarkas-

tusten havaitsemisrajaksi määritetään isoin vika, joka saattaa jäädä NDT-tarkastajalta 

havaitsematta. [27] Sellaiseksi määritellään esimerkiksi vikakoko, joka on havaittavissa 

90 % todennäköisyydellä ja 95 % varmuudella eli a90/95. [47] Jos vikoja ei löydy, voi-

daan rakenneosan käyttöä jatkaa taas seuraavaan tarkastukseen asti.  Kuva 2-5 esittää 

periaatteen havaitsemistavoitteesta suhteessa tarkastusohjelman jaksoon.  

 

 

Kuva 2-5  Havaitsemistavoitteen suhde tarkastusjaksoon. 

Rakenteen eheys on edellytys sen turvalliselle käytölle. Jos vika jätetään rakentee-

seen, tulee vian kasvua seurata tihennetyin tarkastusvälein, määrittää toimenpiteet kas-

vun estämiseksi sekä esittää mahdolliset täydentävät tai laajemmat tarkastukset. Voi-

daan esittää myös riskianalyysi, joka sisältää murtumismekaanisen tarkastelun siitä, 

voidaanko vika jättää turvallisesti rakenteeseen. [2]  

2.6.3 Todennäköisyysperusteiset murtumismekaaniset luotettavuusmal-

lit 

Ydinvoimaloiden putkistojen vikaantumista voidaan analysoida rakenteellisten luotetta-

vuusmallien (Structual Reliability Model) ja todennäköisyysperusteisen murtumisme-

kaaniset luotettavuusmallien (Probabilistic Failure Models, PFM) avulla. Näihin mene-

telmiin liittyy jonkin verran epätarkkuutta. Laskentamallit edustavat olemassa olevia 

heikentymismekanismeja vain rajallisesti, ja siksi laskennan sanotaan olevan semi-
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kvantitatiivista. [23] Todennäköisyysperusteisen murtumismekaniikan avulla voidaan 

laskea vaurion todennäköisyys, jos rakenteessa on yksi tai useampia vikoja ja vaikuttava 

jännitystaso tunnetaan. Jos vikojen määrä rakenteessa on tuntematon, mallinnetaan vi-

kapopulaatiota todennäköisyysjakauman avulla. 

VTT on tehnyt putkistojen murtumisriskeihin liittyvää tutkimusta muun muassa 

suomalaisen ydinturvallisuuden SAFIR -tutkimusohjelmissa. [28] VTT:llä on putkisto-

jen murtumismekaanista vaurioitumisarviointia varten PFM-työkalu nimeltään 

VTTBESIT ja putkistolohkoihin liittyvän rikin laskentaan Markovin ketjuihin pohjau-

tuva analyysityökalu. [13] VTT:n menetelmällä tehtävät laskelmat kohdistetaan putkis-

ton päittäishitsin poikkileikkaukselle. Tarkasteltava hitsisauma valitaan putken koon ja 

vauriomekanismin mukaan. Laskentamenetelmän vaurioitumistyyppi on särön kasvu ja 

vauriomekanismi jännityskorroosio tai väsyminen.  Särönkasvun mallinnus tapahtuu 

VTTBESIT -ohjelmalla.  

Laskennassa tarvitaan putken ulkohalkaisija ja seinämänvahvuus, materiaaleista 

hitsin viereisten perusaineiden laadut, vaikuttavat jännitykset, niiden tyyppi ja esiinty-

mistaajuus. Vaurioitumismekanismiksi määritellään putkiston oletettu tai tunnettu vau-

rioitumismekanismi, eli jännityskorroosio tai väsyminen. Jännityskorroosion tapaukses-

sa tarvitaan tieto vaikuttavasta paineesta ja lämpötilasta käyttötilassa sekä arvio hitsauk-

sen jäännösjännityksistä. Väsymisen tapauksessa tarvitaan paineen ja lämpötilan muu-

tostiedot ajan funktiona. Vaikuttavien kuormitusten perusteella lasketaan jännitykset 

hitsiseinämän läpi. Tarkastushistorian perusteella tiedetään materiaaliin jo ydintyneiden 

säröjen kokojakauma ja tyyppi, joka voi olla esimerkiksi valmistuksesta johtuva vika. 

Lisäksi tarvitaan tiedot menneistä ja tulevista tarkastuksista, kuten tarkastusjaksoista ja 

tarkastusten laadusta. [13] 

 

Taulukko 2-1 Särön kasvun mukaan  [23] 

 

10 heikentymisasteesta tulee 10x10 vaurioitumismatriisi. Jokainen solu matriisissa 

vastaa todennäköisyyttä sille, että särö kasvaa kohti seuraavaa heikentymisastetta. Solu 

vastaa myös havaitsemisen todennäköisyyttä ja korjaustoimenpiteitä, jotka johtavat ta-

kaisin tilaan 1. Tässä mallissa vain särön syvyys on huomioitu, joten särön syvyys tulee 

huomioida myös vian havaitsemisen todennäköisyyttä arvioitaessa.  
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Jotta POD-arvot ovat käyttökelpoisia syötettäväksi diskreettiin Markov prosessiin 

perustuvaan laskentatyökaluun, täytyy ne muuttaa matriisimuotoon. Matriisissa särön 

kasvu eli vaurioituminen otetaan huomioon joka vuosi. Tarkastukset vaikuttavat vain 

niinä vuosina, kun ne on tehty. Tilan arvo on 1, jos tarkastusta ei ole tehty ja 0, jos tar-

kastus on tehty. Tarkastusmatriisia esittää Kuva 2-6. [23] 

 
Kuva 2-6 Esimerkki tarkastusmatriisista, jossa jokainen pystyrivi vastaa yhtä heikenty-

misastetta ja vaakarivi tarkastusvuotta.  [23] 

Putkistomurtuman seuraukset määritellään todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin 

avulla. Eri tarkastusstrategioita vertaillaan vuotuisen murtumisriskin ja vuotuisen sy-

dänvaurioriskin kannalta koko laitoksen käyttöiän aikana. Vertailun perusteella valitaan 

optimaalisin määräaikaistarkastusohjelma. [13]  

 

 

Kuva 2-7 Esimerkki tarkastusjaksojen vaikutuksesta vuotuiseen murtumistodennäköisyy-

teen.[29] 

Tarkastusjaksojen vaikutusta vuotuiseen murtumistodennäköisyyteen esittää Kuva 

2-7. Tarkastusjaksojen pituudet ovat 3 ja 10 vuotta. Vertailun vuoksi mukana on myös 

tilanne, jolloin tarkastuksia ei ole tehty ollenkaan. Kuvasta nähdään myös alkusäröesti-

maattien vaikutus. Sinisten käyrien tapauksessa alkusäröt on estimoitu hieman suurem-

miksi, kuin vihreiden käyrien tapauksessa. 
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2.7 NDT 

NDT-tarkastuksen tärkeimpiä tehtäviä ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksissa ovat 

epäjatkuvuuksien havaitseminen, niiden paikantaminen sekä tyypin, koon ja muodon 

määritys. Ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksissa päätavoitteena on havaita särö-

mäiset viat. [2] Ydinvoimalaitoksilla on tarkka kirjanpito määräaikaistarkastuksista ja 

niiden tuloksista. Tarkastushistorian, materiaalin laadun, ympäristön olosuhteiden, kap-

paleen valmistusmenetelmän ja murtumismekaanisten laskelmien avulla voidaan antaa 

valistunut arvaus mahdollisten epäjatkuvuuksien luonteesta.  

Ensisijainen ja yksinkertaisin tarkastusmenetelmä on silmämääräinen tarkastus. 

ASME XI ei vaadi ultraäänen käyttöä, mutta ultraäänitekniikka soveltuu parhaiten kol-

miulotteisten vikojen etsintään. Täydentävinä testausmenetelminä käytetään pyörrevir-

tatarkastusta, magneettijauhetarkastusta sekä tunkemanestetarkastusta.  

2.7.1 Ultraäänitarkastuksen fysiikka 

Ultraäänitarkastus havaitsee hyvin erilaisia vikoja, ja siksi sitä käytetään paljon ydin-

voimaloiden määräaikaistarkastuksissa. Menetelmä sopii mainiosti varsinkin särömäis-

ten vikojen etsintään, jollaiset ovat myös turvallisuuden kannalta vaarallisimpia. Ultra-

äänitarkastus perustuu äänen etenemiseen materiaalissa ja äänen heijastumiseen materi-

aalin epäjatkuvuuskohdista. Kuva 2-8 esittää yksinkertaistettua vian havaitsemista ultra-

äänilaitteistolla. 

 

Kuva 2-8 Vikakaiku ja takaseinäkaiku kuvapinnalla [31] 

 

Äänipulsseja lähetetään pietsosähköisen kiteen avulla, joka myös vastaanottaa hei-

jastuksen ja muuntaa sen sähköiseksi pulssiksi. Epäjatkuvuuden etäisyys pinnasta on 

äänen kulkema matka. Ultraäänitarkastusta tehdään taajuusalueella 0,5-25 MHz, joka on 
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ihmiskorvan kuuloalueen ulkopuolella. [31] Taajuutta muutettaessa muuttuu äänen aal-

lonpituus. Tätä yhteyttä esittää myös seuraava kaava: 

     

       
      

v = äänennopeus  

f = taajuus  

λ = aallonpituus 

 

Materiaalilla on suuri vaikutus äänen nopeuteen, eli eri materiaaleissa ääni kulkee 

eri nopeudella. Äänennopeuden kasvaessa äänen tunkeutuminen huononee. Epäjatku-

vuuden erottaminen paranee taajuuden kasvaessa eli aallonpituuden pienentyessä. Epä-

jatkuvuuden tulee puolet äänen aallonpituudesta, jotta se voidaan erottaa epäjatkuvuu-

deksi. Pienin löydettävä vikakoko määrittää käytettävän taajuuden. Epäjatkuvuuden 

erottamiskykyä kuvataan termillä herkkyys. Voimakkaasti vaimentavat materiaalit vaa-

tivat matalien taajuuksien käyttöä. Alhainen taajuus soveltuu vikojen etsintään, sillä 

laaja äänikeila kattaa suuremman alueen materiaalista. Kapea äänikeila soveltuu särön 

mitoitukseen. [30] 

 

Kuva 2-9 Luotaus normaaliluotaimella. Kolmiulotteisen epäjatkuvuuden luotaus (A) ja 

vinon tasomaisen heijastajan luotaus (B) [31] 

 

Kuva 2-9 on esittää äänen heijastumista tilavuusviasta ja tasomaisesta epäjatkuvuu-

desta. Ultraäänitarkastuksessa murtumapinnan pinnankarheus vaikuttaa aaltojen heijas-

tumiseen. Pinnan karheuden kasvaessa heijastuvan aallon amplitudi pienenee ja energia 

jakautuu laajasti. Aaltojen vaiheet vaihtelevat, eikä takaisin heijastunut aalto ole kohe-

renttia [13]. Rakenteen geometria, äänen absorptio materiaaliin sekä äänen sironta epä-

jatkuvuuksista vaimentavat ääntä. Absorptio voimistuu korkeita taajuuksia käytettäessä. 

Karkealle raekoolle ei sovi korkean taajuuden käyttö, vaan ison raekoon materiaaleja 
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luodatessa käytetään matalia taajuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi austeniittinen terästä 

ja valumateriaalit, joiden luotaukseen käytetään taajuuksia väliltä 1-5 MHz. Austeniitti-

sessa teräksessä ja valumateriaalissa on suuri kiderakenne.  Rakeiden pinnoilta ääni an-

taa selvästi erottuvan kaiun, sillä ääni heijastelee varsin helposti 1/6 λ suuremmista epä-

jatkuvuuksista. 

Austeniittinen hitsin ominaisuudet ovat lisäksi anisotrooppisia, mikä vaikeuttaa ult-

raäänitarkastusta muuttamalla äänen nopeutta eri suunnissa. Ongelmallisia ovat hitsin 

suuntautuneet denriittikiteet ja karkearakeinen HAZ-vyöhyke, joka vaimentaa ääntä. 

Muita ongelmallisia epäjatkuvuuksia heijastumisen kannalta ovat huokoset ja sul-

keumat. Laitoksen käytön aikana säröön kohdistunut vetojännitys voi muuttua vuosi-

huoltoseisokin aikana puristusjännitykseksi. Tällöin särön seinämät puristuvat vastak-

kain eikä säröä ei välttämättä havaita ultraäänellä.  

Ultraäänitekniikassa täytyy ottaa huomioon taustakohinan vaikutus. Ympäröivästä 

materiaalista saatava signaali määritellään kohinaksi. Kohinaa aiheuttaa myös muut 

materiaalin epäjatkuvuudet ja geometrisista muodoista saatavat indikaatiot. Jos viasta 

saatava signaali ja perusaineen kohina erotellaan selkeästi toisistaan, pystytään vikoja 

havaitsemaan helpommin. Varsinkin austeniittinen mikrorakenne on kohinan suhteen 

haastava materiaali.  

 

Kuva 2-10 Havainnollistava kuva signaalikohinasuhteesta [32] 

 

Luotaimen erottelukyky paranee taajuuden kasvaessa. Resoluutiolla tarkoitetaan 

kykyä havaita lähekkäin olevia epäjatkuvuuksia. Kun vian koko pienenee, signaali peit-

tyy helposti taustakohinaan. Taustakohinan voi tällöin vahingossa laskea viaksi, jolloin 

kyseessä on valenäyttämä (False Call). Kuva 2-10 esittää signaalikohinasuhteen toden-

näköisyysjakauman tiheysfunktiota. Havaitsemisen määrittävä taso on merkitty kuvaa-

jaan katkoviivalla. Jos signaalikäyrä ja kohinakäyrä lähenevät toisiaan eli niiden leikka-

us kuvaajassa kasvaa, tuloksena on huono erottelukyky ja samalla huono luotettavuus.  

Selkeästi erillään oleva signaalikäyrä ja kohinakäyrä antavat selkeää informaatiota. 

Luonnehdittaessa tarkastuksen luotettavuutta tarkastaja tarkastaa koekappaleen, jossa on 
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vikoja. Jokaiselle tarkastuksen tapahtumalle arvioidaan todennäköisyys. Tarkastuksen 

luotettavuuden luonnehdintaan tarvitaan kahta tapahtumaa, jotka ovat todellisen vian 

määritteleminen havainnoksi (hit eli true positive) ja väärä vikahavainto (false call eli 

True Negative). Muut tapahtumat ovat todellisen vian jättäminen havaitsematta (miss eli 

false negative) sekä kohinan määrittäminen kohinaksi (blank eli true negative).  

 

Kuva 2-11 ROC-kuvaaja. [32] 

 

Vian havaitsemisen tapahtuma ja väärä vikahavainto muodostavat Receiver Opera-

ting Characteristics-kuvaajan. Tätä ROC-kuvaajaa esittää Kuva 2-11. Kuvaajan avulla 

analysoidaan signaalikohinasuhdetta. Katkoviiva esittää tilannetta, jossa signaaliko-

hinasuhteella on huono erottelukyky. Signaali-kohinasuhteen avulla voidaan määrittää 

tarkastusohjeisiin havaitsemisen arvioimisrajat. Viat havaitaan parhaiten, kun signaa-

li/kohina-suhde on suuri. STUK:n hyväksymien tarkastusohjeiden mukaan signaa-

li/kohina-suhde tulee olla 6 dB, jotta signaali voidaan määritellä viaksi. Signaalin tulkit-

seminen luotettavasti voi riippua monesta syystä, kuten luotaimen kulmasta, käytetystä 

taajuudesta, aaltomuodosta, heijastajan geometriasta, heijastajan suuntautuneisuudesta 

tai heijastajan suhteesta hitsin juurikupuun.  

2.7.2 Luotaimet 

Epäjatkuvuuksien havaitseminen tehostuu, kun luotaimen kulma on sopiva. Suurin kai-

ku saadaan, kun ääni osuu epäjatkuvuuteen kohtisuorassa suunnassa. Normaaliluotai-

men lisäksi on kulmaluotaimia sekä vaiheistettuja luotaimia. Tandemluotaimella luo-

taamisessa käytetään eri luotainta ultraäänipulssin lähettämiseen ja vastaanottamiseen.  

Luotaimia on erilaisia eri tarkoituksiin. Niitä käytetään vikojen havaitsemiseen, 

paikantamiseen ja koon mittaamiseen. Kulmaluotainta käytetään hitsisauman tarkasta-

miseen sauman molemmilta puolilta. Puhuttaessa hitsisaumojen perinteisestä manuaali-

sesta ultraäänitarkastuksesta, tarkoitetaan yleensä kulmaluotaimen käyttöä.  
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Vaiheistetussa luotaimessa on useita eri kiteitä, joista voidaan lähettää äänipulssi eri 

aikoihin. Äänikeilalla saadaan katettua suuri alue tarkastettavassa materiaalissa ilman 

luotaimen liikuttamista. Vaiheistetulla luotaimella saatu tieto voidaan myös tallentaa 

myöhempää analysointia varten. Kuva 2-12 esittää luotaamisen kulmaluotaimella ja 

tandemluotaimella. 

 

 

 

Kuva 2-12 Luotaus kulmaluotaimella (A) ja Tandemluotaus (B)[31]  

Ultraäänitarkastusta voidaan tehdä manuaalisesti, mekanisoidusti sekä automatisoi-

dusti. Mekanisoidussa tarkastuksessa käytetään manipulaattoria, joka avulla voidaan 

käydä läpi ennalta määritetty alue. Rakenteen geometria asettaa rajoituksia tarkastuksel-

le, mutta muodoltaan yksinkertaiset ja säännölliset kappaleet ovat tarkastettavissa mani-

pulaattorin avulla. Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksella joihinkin määräaikaistarkastuskoh-

teisiin on asennettu pysyvät rakenteet manipulaattorin kiinnittämistä varten.  

 

 

Kuva 2-13 Ultraäänimanipulaattori yhdyslinjalle [11] 

Kuva 2-13 esittää putken säteen mukaan manipulaattoria, joka mahdollistaa yhdys-

linjan päittäishitsien mekanisoidun ulkopuolisen tarkastuksen. Tarkastusta ohjataan 

kauko-ohjauksella ja dataa kerätään myöhempää analysointia varten. Manipulaattori 

mahdollistaa tarkastuksen hyvän toistettavuuden, joka on yksi NDT -tekniikan luotetta-
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vuutta määrittävä mitta. Vaativien kohteiden tarkastus pyritään yhä useammin tekemään 

mekanisoidusti, sillä mekanisoitu tarkastus lisää tarkastuksen toistettavuutta. Manipu-

laattorin voi ajatella myös vähentävän tarkastajan säteilyannosta, mutta toisaalta itse 

asennustapahtuma voi viedä paljon aikaa. Käsivaraista tarkastusta tehdään silloin, kun 

rakenteen geometria ei salli mekanisoitua tarkastusta. Käynnissä olevissa ydinvoimalai-

toksissa on varsin paljon määräaikaistarkastuskohteita, joiden tarkastus on tehtävä kä-

sin.  
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3 TARKASTUSTEN LUOTETTAVUUS 

NDT tarkastusten kyvyssä havaita ja mitoittaa vikoja huomattiin maailmalla puutteita 

muutama vuosikymmen sitten. Silloisen ASME standardin (ASME Code Section V) 

mukaan tehdyt tarkastukset tuottivat huonoja tuloksia tutkimusohjelmissa, jollaisia oli-

vat muun muassa PISC. [33] Tähän asti oli luotettu NDT-tarkastuksiin kiinnittämättä 

juurikaan huomiota niiden suorituskykyyn. Todellisuudessa särömäisten vikojen havait-

seminen osoittautui muita epäjatkuvuuksia vaikeammaksi. Tilanteen parantamiseksi oli 

tehtävä uudistuksia. Pyrittiin siihen, että tekniikan tulisi olla tehokkain havaitsemaan 

rakenteessa todennäköisimmin esiintyviä vikoja. Ratkaisevaa oli tavoitevikojen ja nii-

den ominaisuuksien määrittely. Tähän analyysiin tarvittiin käytönaikaisten vaurioitu-

mismekanismien tuntemusta. Paremmin suunniteltu tekniikka ja tarkastusten menettely-

tapojen parannus johtivat lopulta hyvään suorituskykyyn. PISC projektit auttoivat tun-

nistamaan NDT:n luotettavuuteen eniten vaikuttavat muuttujat. ASME XI-standardiin 

lisättiin uudet liitteet ja Euroopassa perustettiin ENIQ (European Network for Inspecti-

on Qualification) johtamaan eurooppalaista pätevöintimetodologiaa. [34] 

Suomessa ydinvoimaloiden määräaikaistarkastukset tulee tehdä pätevöidyn mene-

telmän mukaan. Pätevöinti koskee koko tarkastusjärjestelmää eli tarkastusohjetta, lait-

teistoa ja henkilöstöä.  Eurooppalaisen pätevöintimetodologian mukaan pätevöinti koos-

tuu käytännön kokeista ja teknisestä perustelusta. Pätevöinnissä tuloksena on yleensä 

lausunto siitä, kykeneekö kyseinen tarkastus saavuttamaan tarvittavan tehokkuuden to-

dellisessa määräaikaistarkastuskohteessa. Pätevöintielin arvioi pätevöinnin tavoitteiden 

saavuttamista ja myöntää pätevyystodistuksen.  Eurooppalaista pätevöintimetodologiaa 

ei ole suunniteltu luonnehtimaan tarkastusten luotettavuutta kvantitatiivisesti. Tarkastus-

ten luotettavuutta olisi hyödyllistä pystyä luonnehtimaan myös kvantitatiivisesti, jolloin 

voitaisiin laskennallisesti arvioida tarkastusten vaikutusta putkiston murtumistodennä-

köisyyteen.  

Ilmailuteollisuudessa pitkään käytetty tarkastusten luotettavuutta luonnehtiva kvan-

titatiivinen mitta on vikojen havaitsemisen todennäköisyys (Probability of Detection, 

POD). Havaitsemisen todennäköisyys ilmaisee, millä todennäköisyydellä tietyn kokoi-

nen vika havaitaan. Havaitsematta jäävien vikojen todennäköisyys on havaitsemistapah-

tuman komplementti. Ilmailuteollisuuden laskentamenetelmissä käytännön havaitsemis-

kyky määritetään koekappaleiden avulla, joihin on valmistettu keinotekoisia mutta to-

dellisuutta vastaavia vikoja. Koekappaleessa ja vioissa tulee olla läsnä kaikki mahdolli-

nen vaihtelu, joka saattaa vaikuttaa tarkastuksen kykyyn havaita vikoja. Koekappaleet 

tarkastetaan vakiintuneella ja todellista tarkastusta jäljittelevällä NDT-menetelmällä. 
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Tarkoituksena on saavuttaa jokaisessa tarkastuksessa identtiset olosuhteet riippumatta 

siitä kuka tai milloin tarkastuksia suoritetaan.  

3.1.1 Posiva 

Sekä Suomessa että Ruotsissa ovat käynnissä tutkimukset ydinjätteen loppusijoitukses-

ta. Suomessa loppusijoituksesta vastaa Posiva. Loppusijoituskapselin sulkeminen hit-

saamalla on kapselin valmistuksessa kriittinen vaihe. Loppusijoitukseen liittyvien riski-

en laskennassa on otettava huomioon kapselin rakenteeseen tai hitsiin mahdollisesti 

jääneet epäjatkuvuudet. Hitsisaumat tarkastetaan ultraäänellä, röntgenillä, pyörrevirralla 

ja visuaalisesti. NDT -tarkastusten luotettavuus on määritettävä, jotta voidaan tehdä 

johtopäätöksiä havaitsematta jääneistä valmistusvirheistä. [45] 

Posiva on tehnyt vikojen havaitsemisen todennäköisyyden tutkimusta yhdessä sak-

salaisen materiaalitestauslaitos BAM:n (Bundesanstalt für Materialforschung und -

prüfung) kanssa. Kokeellisen datan keräämiseksi Posiva on valmistuttanut tarkastetta-

vasta kohteesta koekappalesarjan, joissa on tilastolliset vaatimuksen täyttävä määrä vi-

koja niiden havaitsemisen todennäköisyyden määrittämiseksi. Kokeiden valmistuttua 

kappaleet voidaan rikkoa, jolloin varmistutaan vikojen todellisesta koosta. Koekappale-

sarjan lisäksi lisätodisteita saadaan simuloimalla joidenkin vikojen havaitsemista, joiden 

havaitseminen on kriittistä vian muodon tai sijainnin vuoksi. [35] 

Kuparikanisterien NDT-tutkimuksen luotettavuudesta on tehty tutkimusta myös 

Ruotsissa. Kuparikanisterin hitsausmenetelmä ja kanisterin konfiguraatio poikkeavat 

Posivan kuparikanisterista, joten ruotsalaisia luotettavuustuloksia ei voi suoraan käyttää 

Posivan laskelmissa. Yhden tarkastusjärjestelmän tarkastusaineiston perusteella piirretty 

POD-käyrä ei ole käytettävissä toisen, erilaisen tarkastusmenettelyn luotettavuuden ar-

vioimisessa. Vaikka pitkään kerättyä aineistoa POD-käyrän piirtämiseksi olisikin tarjol-

la maailmalla, täytyy olla varma, että aineisto vastaa täysin tarkastuskohdetta, jolle POD 

halutaan määrittää. 

3.2 NDT:n luotettavuuden tärkeys 

Ydinturvallisuuden kannalta on tärkeää tietää, miten luotettavasti rakenteissa mahdolli-

sesti olevat viat löydetään ja mitoitetaan. Isojakin säröjä on jäänyt huomaamatta määrä-

aikaistarkastuksissa maailman ydinvoimalaitoksilla. Säröt on lopulta havaittu vuotona 

putkistossa. 

NDT-menetelmän pitää havaita luotettavasti tarkastuskohteessa mahdollisesti ole-

vat viat. Tärkeää olisi tietää, mikä on isoin vika, joka jää havaitsematta. Voi olla helppo 

ajatella, että mitä pienemmän vian menetelmä löytää, sitä tehokkaampi se on. Pienten 

vikojen löytäminen on välttämätöntä millä tahansa NDT-menetelmällä, mutta sitä ei voi 

käyttää menetelmän tehokkuuden mittana. [1]  

NDT:n luotettavuutta arvioidaan sen perusteella, miten hyvin se arvioi vian ominai-

suuksia, miten toistettava tekniikka (reproducibility) on kalibroituvuuden tai signaali-

vasteen suhteen, kuinka riippumaton tekniikka on esimerkiksi käyttäjästä sekä miten 
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hyvä suorituskyky tekniikalla on. Väärä vikahavainto voi tulla kalliiksi jos se johtaa 

työläisiin korjaustoimenpiteisiin. Turhat korjaustoimenpiteet ovat myös turvallisuuden 

kannalta riski. Vian havaitsematta jääminen on turvallisuusriski, jos vika pääsee kasva-

maan huomaamatta.  

NDT-tarkastuksen luotettavuuteen vaikuttaa NDT-tekniikan toimivuus, laitteiston 

ominaisuudet, ohjelmistojen helppokäyttöisyys, menetelmän toistettavuus, tarkastajan 

ammattitaito ja inhimilliset seikat. Mitä paremmin tarkastettava kohde tunnetaan esi-

merkiksi kuormitusten, vikaantumismekanismien, materiaalin ja valmistusmenetelmien 

suhteen, sitä helpompi kohde on tarkastaa ja samalla tarkastuksen luotettavuuskin para-

nee. Kolme NDT:n luotettavuuteen vaikuttavaa osatekijäteemaa ovat saksalaisen mate-

riaalitutkimus- ja testauslaitos BAM:n mukaan esitetty kuvassaKuva 3-1. 

 Fysikaalinen ja tekninen perusta (IC –Intrinsic Capability) 

 Sovelluksen ja ympäristön muuttujat (AP-Application Parameters) 

 Inhimilliset tekijät (HF-Human Factor) [36] 

 

 

 

Kuva 3-1 Modulaarinen luotettavuusmalli[36] 

NDT:n luotettavuus on moniparametrinen ongelma. BAM:n modulaarinen luotetta-

vuusmalli auttaa ymmärtämään, mitkä kaikki seikat vaikuttavat luotettavuuteen. Otta-

malla huomioon kaikki tarkastuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan löytää 

määräaikaistarkastuksen ja tarkastuksen pätevöinnin välisen yhteys eli niin sanottu del-
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ta-muuttuja. NDT-menetelmän luotettavuuteen vaikuttavat tärkeimmät muuttujat on 

listattu taulukkoon Taulukko 3-1.  

 

Taulukko 3-1 NDT-menetelmän suorituskykyyn vaikuttavat muuttujat 

 
 

Tekniikan kehittyminen edesauttaa tarkastusten luotettavuutta. Uudella ja vanhalla 

tekniikalla saadut tulokset voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi vaiheiste-

tun ultraäänitekniikan tultua käyttöön määräaikaistarkastuksissa saatiin laitoksilla seu-

rannassa olleiden säröjen koon mittauksessa uudenlaisia tuloksia.  

3.2.1 Inhimilliset tekijät 

BAM on tutkinut inhimillisten tekijöiden vaikutusta ottamalla huomioon tarkastajan 

henkilökohtaiset ominaisuudet, sosiaalisen ympäristön, fyysisen työskentely-

ympäristön, organisatoriset tekijät ja tarkastajan ammattitaidon. Inhimillisten tekijöiden 

ajatellaan usein olevan suurin syy havaitsemisen epäonnistumiseen. Periaatteena on 

pyrkiä vähentämään inhimillisten seikkojen vaikutusta mahdollisimman paljon, jolloin 

päästään tehostuneeseen tarkastuksen suoritukseen, parempiin tarkastusolosuhteisiin ja 

yksittäiselle tarkastajalle annettavien tarkastusohjeiden parantamiseen. 

Jos tekninen menetelmä osoitetaan tehokkaaksi eli se havaitsee kaikki tunnetut viat, 

riippuu tarkastusmenetelmän suorituskyvyn luotettavuus silloin periaatteessa siitä, miten 

hyvin tarkastaja seuraa tarkastusohjetta. Tarkastusohjetta seuraamalla ammattitaitoisen 

tarkastajan tulisi pystyä suunniteltuun suorituskykyyn. Tarkastusohjeen seuraamiseen 

voi tulla ongelmia inhimillisistä seikoista johtuen. Tekniikan pienetkin vaihtelut, esi-

merkiksi +/-2° vaihtelu käytettävässä kulmassa, voivat vaikuttaa vian havaittavuuteen. 

Tarkastusohjeet voivat olla myös puutteellisia ja vaikeasti ymmärrettävissä.  

Ydinvoimalaitoksella työskentelyaika on rajattu ALARA-periaatteella, jotta tarkas-

tajien säteilyannokset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Huoltoseisokin aikataulut voi-

vat olla tiukkoja ja työskentelyajat sijoittua yöaikaan. Ajallinen paine voi vaikuttaa tar-

kastajan työskentelyyn. Tarkastajan huono työpäivä voi tuoda vaihtelua suorituskykyyn, 
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vaikka kyseessä olisi ammattitaitoinen ja kokenut tarkastaja. Tarkastusyhtiön organisaa-

tiossa vaikuttavat johtamisongelmat voivat vaikuttaa työntekijän motivaatioon.  

Mahdolliset vaihtelut tekniikkaan liittyvissä muuttujissa ovat paremmin kontrolloi-

tu mekaanisessa tarkastuksessa kuin käsivaraisessa tarkastuksessa eli sen toistettavuus 

on parempi. Mekaanisen tarkastuksen voisi kuvitella antavan havaitsemisen todennäköi-

syydelle tilastollisesti korkeamman luottamustason kuin käsivaraisen tarkastuksen. 

Suomalaisissa ydinvoimaloissa on edelleen hyvin paljon määräaikaistarkastuskohteita, 

joiden tarkastus on käytännöllisistä syistä tehtävä käsin, sillä manipulaattorin asennus ei 

ole aina mahdollista. Kokonaan automatisoitu tarkastus ei rajaa pois inhimillisen vir-

heen mahdollisuutta. Automatisoidunkin tarkastuksen taustalla on ihmisen toiminta. 

Ohjelmistot ovat ihmisten tekemiä, ja laitteiston asennukset tekevät joka tapauksessa 

ihmiset. Automaatio ei aina vähennä virheitä vaan niitä voi syntyä uusia ja erilaisia. 

NDT-tarkastajan ammattitaito ja tekniikkakohtainen henkilösertifiointi osoittavat, 

että tarkastajan suorituskyky kentällä on taattu. Ammattitaitoisemmankin tarkastajan 

tarkastukseen voi tulla virheitä, ja joskus geometria asettaa rajoituksia vikojen löytämi-

selle. Ultraäänitarkastajien henkilösertifiointitilastoista on nähtävissä, että uudet tarkas-

tajat pääsevät todennäköisemmin läpi ultraäänitekniikan peruspätevyyskokeesta kuin 

pidempään ammattia harjoittaneet tarkastajat. Se voi johtua kokeen luonteesta, joka uu-

sitaan vain 10 vuoden välein. Uudet tarkastajat ovat juuri harjoitelleet koetta vastaavilla 

koekappaleilla, kun taas pitkään alalla oleva tarkastaja ovat päässeet käsittelemään koe-

kappaleita viimeksi 10 vuotta sitten tehdyssä kokeessa. Koe ei siis välttämättä korreloi 

todellisen ultraäänitarkastajan työnkuvan kanssa.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että henkilöt suoriutuvat eri tavalla päte-

vöinnissä kuin oikeassa tilanteessa. [12] Varsinkin pieniin vikoihin kiinnitetään päte-

vöintitilanteessa enemmän huomiota kuin todellisessa tarkastuksessa. On myös helpom-

pi havaita keinotekoiset väsymissäröt kuin aidot rakeiden sisäiset jännityskor-

roosiosäröt. Todellisuudessa ydinvoimaloiden rakenteissa on hyvin vähän vikoja. Viko-

ja ei aina löydetä laitoksen määräaikaistarkastuksessa ollenkaan. Jotkut viat saattavat 

olla tarkkailussa, jos ne on havaittu edellisessä määräaikaistarkastuksessa. NDT -

tarkastajan määräaikaistarkastusuran aikana hän ei välttämättä löydä koskaan yhtään 

vikaa. Joissain määräaikaistarkastusraporteissa on maininta, että tarkastuksessa ei löy-

detty vikoja, mutta on mainittu samalla, että niiden olemassaolo rakenteessa on silti 

mahdollista. 

3.3 Havaitsemisen todennäköisyys 

Havaitsemisen todennäköisyys (Probability of Detection, POD) on tapa arvioida NDT-

tarkastusten luotettavuutta laskennallisesti. Vian havaitsemisen todennäköisyys määrit-

telee, kuinka tehokkaasti tarkastusmenettely havaitsee tietyn tyyppiset ja kokoiset viat. 

POD-käyrien käyttö NDT-tarkastuksen luotettavuuden arvioinnissa on ollut yleistä il-

mailuteollisuudessa, mutta ei ydinvoimalaitoksilla. Ilmailuteollisuudessa vikojen ha-

vaitsemisen todennäköisyyteen liittyvää tutkimusta on tehty jo 60 ja 70 – luvuilla. Mo-
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nissa uudemmissa vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä käsittelevissä julkaisuissa 

viitataan vanhoihin perusteoksiin. Vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä on laskettu 

ensimmäisiä kertoja NASA:n ja Yhdysvaltain ilmavoimien tutkimuksissa. [37] Kiinnos-

tus vikojen havaitsemisen todennäköisyyden määritystä kohtaan on kasvanut myös 

ydinvoimateollisuudessa. Vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä käsittelevien julkai-

sujen määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina, kuten nähdään kuvastaKuva 3-2.  

 

 
Kuva 3-2 Vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä käsittelevien julkaisujen määrän kas-

vu [38] 

 

Vikojen havaitsemisen todennäköisyydestä saatavan tiedon erilaisia käyttökohteita on 

taulukoitu taulukkoon Taulukko 3-2. 

 

Taulukko 3-2 Vian havaitsemisen todennäköisyydestä saatavan tiedon käyttökohteet 

 
 

Jos tunnettaisiin vikakoon havaitsemisen todennäköisyys jossain tyypillisessä tar-

kastuskohteessa, voitaisiin riskien arviointia ja tarkastusten kohdentamista parantaa. 

Tietoa voitaisiin käyttää rakenteellisissa luotettavuusmalleissa ja optimaalisten tarkas-
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tusvälien määrityksessä. Vikojen havaitsemisen todennäköisyydestä saatavaa tietoa voi-

si käyttää apuna NDT -tarkastuksissa, Leak Before Break -arvioinneissa, tarkastuksen 

pätevöinnissä ja pätevöintien vertailussa. NDT-menetelmien tehokkuuden kehitystä 

voisi seurata kvantitatiivisesti.  

Havaitsemisen todennäköisyyttä verrataan särön syvyyteen materiaalin paksuuden 

suunnassa. Särön syvyys on merkittävin yksittäinen särön havaittavuuteen vaikuttava 

tekijä, ja särön syvyys määrittää myös vaurion vakavuuden. Pitkä ja lyhyt särö ovat ha-

vaitsemisen todennäköisyyden määritelmän kannalta samanarvoiset, jos niillä on sama 

syvyys. [42] Ultraäänitarkastuksessa on paljon muuttujia särön syvyyden lisäksi.  Särön 

pituus, sijainti, kallistuma, kulma, muoto, karheus vaikuttavat särön havaitsemiseen 

ultraäänitekniikalla. Vaikuttavia tekijöitä ovat myös tarkastettavan materiaalin ominai-

suudet, hitsisaumojen laatu, tarkastuspinnan tasaisuus sekä määräaikaistarkastuskohteen 

geometria. [17] Inhimilliset tekijät aiheuttavat vaihtelua vikojen havaittavuuteen. Sa-

mankokoisilla vioilla on erilaiset prosentuaaliset havaitsemisosuudet. Samankokoisilla 

vioilla on siis erilainen havaitsemisen todennäköisyys ja POD- käyrä on keskiarvo eri 

havaitsemisen todennäköisyyksistä. KuvassaKuva 3-3 näkyvä kaava ilmaisee, että to-

dellinen POD-funktio on käyrä, joka kulkee yksittäisten havaitsemisen todennäköisyyk-

sien tiheysfunktioiden läpi. [39] 

 

 
Kuva 3-3 Havainnollistava esimerkki havaitsemisen todennäköisyyden jakautumisesta 

vikakoolle a [40] 

Helposti saattaa ajatella, että tarkastusjärjestelmän vikojen havaitsemisen todennä-

köisyys on 100 % jos tarkastuksessa havaitaan kaikki viat koekappaleista. Koekappa-

leissa olevat viat ovat vain otos, joten kaikkia vikojen mahdollisia muuttujia ei ole huo-

mioitu yhdessä kokeessa. Vikojen havaitsemiset ovat lisäksi toisistaan riippumattomia. 

Toisen vian havaitseminen ei vaikuta toisen vian havaitsemiseen. Todennäköisyys ha-

vaita kaikki viat on tulo jokaisen yksittäisen vian havaitsemisen todennäköisyydestä. Eli 



 31  

 

 

 

jos oletetaan yhden vikakoon havaitsemisen todennäköisyyden olevan 90 %, silloin on 

noin 5 % mahdollisuus havaita kaikki 29 vikaa. 

    

     
 

Yhtä vikakokoa, jota on 29 kappaletta, tulee havaita kaikki, jotta saavutetaan vika-

koon 90 % havaitsemisen todennäköisyys, jos luottamustaso on 95 %. Voidaan olettaa, 

että 29 vikaa ovat normaalijakautuneet havaitsemisen todennäköisyyden odotusarvon 

ympärille. Normaalijakautuneen satunnaisotoksen tapauksessa 95 % vioista on kahden 

keskihajonnan pituisen alueen sisällä odotusarvosta. Vikakoon havaitsemisen todennä-

köisyys on siis 95 % varmuudella 90%. Tämä määritelmä ottaa eri otoksista johtuvan 

vaihtelun huomioon. 

29/29 määritelmä tuottaa yhden pisteen POD-käyrälle. Seuraavaa pistettä varten 

tarvitaan 29 kappaletta seuraavaa vikakokoa. [1] Mitä suuremmalla varmuudella halu-

taan vikakoon havaitsemisen todennäköisyyden kuuluvan jollekin arvovälille, sitä laa-

jemmaksi muodostuu luottamusväli. Jos halutaan vikakoon havaitsemisen todennäköi-

syyden olevan 99% varmuudella 90%, tarvitaan otoskooksi 59 vikaa (Kuva 3-4).  

 

 

Kuva 3-4 Otoskoon vaikutus luottamusväliin [39] 

 

Esimerkki: Koekappaleissa on 10 samankokoista vikaa ja tarkastajan havaitsemisen 

todennäköisyys tälle vikakoolle on 90%. Todennäköisyys, että tarkastaja löytää kaikki 

viat on 
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eli 35% tarkastajista löytää kaikki viat vaikka todellinen havaitsemisen todennäköisyys 

on 90%. Voidaan sanoa, että mikäli tarkastaja havaitsee kaikki 10 vikaa, on hänen ha-

vaitsemisen todennäköisyytensä 95 % varmuudella 75%.  

Klassisessa (frekventistisessä) tilastomatematiikassa vian a havaitsemisen todennä-

köisyys p on tämän vian a havaitsemisen prosenttiosuus eli havaittujen vikojen osuus 

kaikista havaittavissa olevista vioista, kun kaikkien havaittavien vikojen määrä lähestyy 

ääretöntä. 

      
 

P:n approksimaatio saadaan tekemällä kokeita eli tarkastusteknisesti tarkastetaan 

vikoja koekappaleissa. Matemaattisesti ilmaistuna otetaan sopivan kokoinen otos, jonka 

avulla voidaan päätellä asioita koko populaatiosta. P:n approksimaatio on siis p:n piste-

estimaatti. [41] 

     
 

Havaitsemisen todennäköisyys tietyllä vikakoolla on keskiarvo sen vikakoon ha-

vaitsemisesta eli se on tietyn vikakoon havaitsemisen todennäköisyyden piste-

estimaatti. Lopullinen havaitsemisen todennäköisyys on approksimaatio kyseisen vika-

koon havaitsemisen todennäköisyydestä. [13]  

 

 

Kuva 3-5 POD-käyrän luottamusalaraja [47] 

Vikojen erilainen havaitseminen aiheuttaa hajontaa, joten POD-käyrä täytyy sovit-

taa havaintoihin jollain sopivalla menetelmällä. POD-funktion muoto ei ole yksiselittei-

nen asia. Alkuperäisissä vikojen havaitsemisen todennäköisyystutkimuksissa 1980-

luvulla tutkittiin erilaisia funktiomalleja POD-käyrän sovittamiseksi datapisteille. Tul-

tiin siihen tulokseen, että log-logistic-malli tarjoaa parhaimman tuloksen, mutta se ei 

tarkoita, että se olisi paras malli. [47, 40] 
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Kaikki mahdolliset vikakoon havaitsemisen mahdollisuudet muodostavat tilastolli-

sen luottamusvälin. Kapea luottamusväli on tilastollisesti tarkempi kuin laaja. Luotta-

musrajat ovat luottamusvälin ylä- ja alarajat. Vikakoon havaitsemisen todennäköisyy-

delle määritetään yleensä 95 % luottamusalaraja suhteessa keskiarvoon. Luottamusrajo-

jen määritys on POD-käyrän piirtämisessä tärkeää. Vian havaitsemisen todennäköisyyt-

tä verrataan yksinkertaistetusti ainoastaan särön syvyyteen materiaalin paksuuden suun-

nassa, jolloin muut vian havaitsemiseen vaikuttavat muuttujat aiheuttavat hajontaa to-

delliseen havaitsemisen todennäköisyyteen. Silloin luottamusväli laajenee ja alaraja-

käyrä laskee. Luottamusvälit voidaan määrittää tekemällä peräkkäin useita eri tarkastuk-

sia. Eri tarkastuksista ja säröjen muuttujista aiheutuva vaihtelu muodostaa tilastollisen 

luottamusvälin. Luottamusvälin alaraja on esitetty katkoviivana kuvassaKuva 3-5. 

POD-käyrän piirtämiseksi täytyy tutkia suuri määrä vikoja samalla NDT-

menetelmällä. Havainnot varmistetaan oikeiksi ja havaitsemisaste määritetään vikakoon 

funktiona. Ideaalinen havaitsemisen todennäköisyyskäyrä on porrasfunktio (Kuva 3-6). 

Kyseinen tekniikka havaitsee kaikki viat tietyn vikakoon yläpuolella. Todellisuudessa 

havaitsemisen todennäköisyys lähestyy nollaa pienillä vikakooilla ja ykköstä suurilla 

vikakooilla. Perusoletuksena on, että havaitsemisen todennäköisyys kasvaa verrannolli-

sesti särön syvyyteen nähden. 

Ideaalitapauksessa funktio saadaan piirrettyä äärettömästä määrästä kokeita. Todel-

lisuudessa kokeiden määrä on rajallinen. Aineiston vähäisyys aiheuttaa tilastollista epä-

varmuutta. Vaadittavaa tilastollista varmuutta POD-käyrään tuova vikojen määrä on 

epärealistinen toteuttaa ydinvoimalaitosrakenteen koekappaleisiin. Koekappaleiden teko 

on hyvin kallista. Tavoitteena onkin pystyä muodostamaan realistinen havaitsemisen 

todennäköisyyskäyrä mahdollisimman vähäisestä informaatiomäärästä. 

 

 

Kuva 3-6 Todellinen ja ideaalinen POD-käyrä. 

Jos halutaan määrittää vikojen havaitsemisen todennäköisyys tarkastuskohteelle, jo-

ta tarkastavat useat tarkastajat, tulee havaitsemistodennäköisyyden määrityksessä ottaa 

huomioon tarkastajista aiheutuva vaihtelu. Pätevöidyssä tarkastuksessa ydinvoimalai-

toksella tarkastusta tekevät tarkastajat on erikseen sertifioitu kyseiseen tarkastukseen. 

Tällöin voisi olla mahdollista odottaa tarkastukselta hyvää laatua eikä suurta vaihtelua 
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laadussa. Useista tarkastuksista muodostetaan omat POD-käyrät, joita voi käyttää muo-

dostamaan luottamusraja koko tarkastusjärjestelmän vikojen havaitsemisen todennäköi-

syydelle.  

Vanhan tarkastusdatan ja särön kasvuteorioiden avulla voitaisiin myös teoriassa 

päätellä, mikä on vikakoon havaitsemisen todennäköisyys. Kun uusi särö havaitaan, 

voidaan laskea sen syvyys (a) edellisellä tarkastuskerralla, kun sitä ei vielä havaittu. 

Tarpeeksi suuren vikapopulaation avulla voidaan muodostaa tilastollisesti luotettava 

havaitsemisen todennäköisyyskäyrä.  

3.3.1 Hit/miss 

Jos NDT tarkastuksessa saatava tulos on joko havainto (hit) tai ei havaintoa (miss), 

NDT-tarkastuksen tuloksena saatava data on tällöin binääristä. Ensimmäiset POD-

analyysit perustuivat binomijakaumaan, sillä binomijakauma soveltuu kahtia jakautuvan 

toistokokeen tulosten jakautumisen esittämiseen. Tällainen toistokoe on muun muassa 

tunkeumanestetarkastus, joka on ollut ensimmäisiä maailmalla käytettyjä NDT-

tarkastustekniikoita. Myös ultraäänitarkastuksesta saatavia tuloksia voi ajatella hit/miss 

toistokokeen tuloksina, mikäli vaatimukset havainnolle on määritetty riittävän tarkasti. 

Binomitodennäköisyyden perusteella POD saadaan jakamalla havaitut viat kokei-

den kokonaismäärällä. Tämä tekniikka ei kuitenkaan huomioi sitä, että havaitsemisen 

todennäköisyyden oletetaan kasvavan särön syvyyden funktiona. Niinpä havainnot jae-

taan särön syvyyden mukaisiin ryhmiin ja lasketaan havainnot suhteessa näihin ryhmiin. 

Tähän laskentatapaan liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Tarvitaan matemaattinen 

funktio, joka yhdistää binääriset tulokset särön koon muutoksiin. Tähän tilanteeseen 

sopii hyvin binäärinen regressio, joka kuvaa jatkuvien muuttujien ja binääristen tulosten 

välistä suhdetta. [42] 

 

      
 

x= Jatkuva ennustemuuttuja 

0= Regressioyhtälön vakiotermi, suoran ja y-akselin välinen leikkauspiste 

1= Kulmakerroin 

y= Binäärinen vastemuuttuja  
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Binäärinen regressio voidaan kirjoittaa log-normal funktiona. Log-normal funktio on 

käytetyin tapa sovittaa käyrä datapisteille.  

 

 
 

 

    

0 ja 1= Tässä materiaaliin ja tarkastukseen liittyviä vakioita 

Φ= Normaalijakauman kertymäfunktio 

a = Särön syvyys 

t (myös d) = Seinämän paksuus 

 

Määrittämällä lukuarvot 0:lle ja 1:lle, voidaan kuvata edistyneellä laatutasolla, 

huonolla laatutasolla ja hyvän käytännön mukaisilla menetelmillä tehtyjä tarkastuksia. 

Hyvää laatua kuvaava käyrä kertoo mitä voidaan olettaa normaalilta ja luotettavalta 

tarkastukselta. Lukuarvot 0:lle ja 1:lle määritettiin muun muassa PISC III-projektissa. 

KuvassaKuva 3-7 on esitetty NUREG/CR-3869 raportissa [43] vuonna 1984 esitetty 

POD-funktio.  

 

 

Kuva 3-7 POD-funktio NUREG/CR-3869 raportin mukaan [23] 

 

Kuvassa Kuva 3-8 nähdään vuodelta 2003 laskettu POD-käyrä manuaalisen ultra-

äänitarkastuksen YVL-kokeen koeaineiston perusteella. Käytetty aineisto on sisältänyt 

YVL-kokeessä käytettyjen koekappaleiden särökoot ja se miten säröjä on kokeessa pro-

sentuaalisesti havaittu. Yksittäisen pätevöinnin havaitsemisen todennäköisyyttä ei ole 

pyritty tässä arvioimaan vaan eri tarkastajien suorituksia ja tarkastusten tietoja on yhdis-

telty. Käyrän sovittamiseksi datapisteille on käytetty NUREG/CR-3869- raportissa mää-
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ritettyä hyvää tarkastusta vastaavaa funktiota. Kuvasta nähdään, miten havaitsemisen 

todennäköisyys vaihtelee suuresti eri vikakooilla. Käyrän sovittaminen datapisteille ei 

välttämättä anna oikeaa kuvaa tietyn vikakoon havaitsemisen todennäköisyydestä, jos 

vikamäärä jää alhaiseksi. Jos vikojen havaitsemisessa on paljon vaihtelua, muodostuu 

käyrän luottamusväli hyvin laajaksi. Alle 60 säröllä luottamusrajoista tulee laajat ja ku-

vasta saatava informaatio jää huonoksi. Eri pätevöintejä yhdistelemällä voisi ajatella, 

että särömäärää saadaan kasvatettua, mutta todellisuudessa saadaan lisättyä vain tarkas-

tusten määrää samoille säröille. Tämän kuvaajan piirtämiseksi käytetyssä aineistossa 

ovat mukana sekä hylätyt että hyväksytyt koesuoritukset.[18] 

 

 
Kuva 3-8 YVL-tarkastajakokeen särökokojen havaitsemisprosentit NUREG/CR-3869-

raportin [18] 

 

 

Kuva 3-9 Eriparihitsien tarkastuksen pätevöintien POD. [44] 

 

EPRI (Electric Power Research Institute) ylläpitää Yhdysvalloissa ASME:n mukai-

sia pätevöintikokeita. EPRI on pyrkinyt määrittämään vikojen havaitsemisen todennä-
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köisyyttä pätevöintien perusteella. EPRI:lle on kertynyt vuosien aikana tietoa hylätyistä 

ja hyväksytyistä pätevöinneistä. KuvassaKuva 3-9 on esitetty paineistimen yhdyslinjan 

eriparihitsien hyväksyttyjen henkilöpätevöintien perusteella piirretty POD-käyrä. Käy-

rän piirtämiseksi käytetty aineisto on sisältänyt kaikkien kyseisen tarkastuksen pätevöi-

miseksi käytettyjen koekappaleiden särökoot ja niiden havaitsemisprosentit hyväksytty-

jen pätevöintien perusteella. Tässäkään ei ole pyritty määrittämään vikojen havaitsemi-

sen todennäköisyyttä yksittäiselle pätevöinnille.  

Yllä mainituissa POD-funktioissa vikakoko on ilmaistu suhteessa materiaalipaksuu-

teen a/t. Tässä diplomityössä POD-funktiot pyritään muodostamaan absoluuttisen särö-

koon funktiona. Vertailun vuoksi särökoot ovat muokattavissa tarvittaessa myös muo-

toon a/t.  

3.3.2 â vs a  

Pyörrevirtatarkastuksessa data saadaan signaalista, joka on laskennallinen suure. Myös 

ultraäänitekniikassa saatavia tuloksia voi ajatella laskennallisina suureina. Stimulantti 

on ultraääni ja vastaus heijastunut kaiku eli amplitudi. Vastauksen amplitudi ilmaistaan 

kirjaimella â. Kun tarkastettavasta kohteesta saadaan heijastuksena kaiku â, verrataan 

sitä oletettuun vikakokoon a. Vaste on kvantitatiivinen amplitudi (dB). Oletettu vikako-

ko a mitataan rikotusta kappaleesta mahdollisuuksien mukaan. Näin saadaan verrattua 

oletettua vikaa todellisuuteen. Mikäli vikakoon määritystä ei arvioida ainetta rikkovasti, 

todellisesta vikakoosta ei voida olla periaatteessa koskaan täysin varmoja.  

 

 

Kuva 3-10 POD:n määritys ”â versus a”-datasta[45] 

KuvassaKuva 3-11 tiheysfunktion alanpuolen viivoitettu alue kuvaa vian havaitse-

misen todennäköisyyttä. Signaali on havaitsemisrajan yläpuolella, joten se voidaan hy-

väksyä havainnoksi. Havaitsemisraja täytyy määritellä tapauskohtaisesti. Yleensä ha-
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vaitsemisrajaksi on sovittu 6dB. Jos signaali on 6dB häiriöäänten yläpuolella, se määri-

tetään viaksi. 

Jos tarkastusjärjestelmä tuottaa laskennallista signaalivastedataa â vs a, pitää koe-

kappaleessa olla vähintään 40 viallista aluetta. Määrä on selvästi pienempi, kuin 

hit/miss dataa analysoitaessa. â vs a antaa menetelmästä enemmän informaatiota, kuin 

hit/miss. [1] Signaalivasteen tarjoava tarkastustekniikka antaa kvantitatiivisen mitan 

vian koosta eli vasteen â suhde todelliseen kokoon a. POD määritetään a:n ja â:n välisen 

suhteen avulla, joka voidaan esittää lineaarisena regressiona.  

 

   
 

Tämä kaava esittää keskimääräistä arvoa havaitulle vikakoolle â oletettua vikako-

koa a kohden. Havaittu vian koko â kuitenkin vaihtelee samaa a:n arvoa kohden johtuen 

havaitsemisen liittyvistä muista muuttujista.  Havaittu vikakoko â on siis satunnaismuut-

tuja, ja sitä voi kuvata normaalijakauman avulla. Jakauma pysyy samansuuruisena vika-

koon kasvaessa. Nämä ovat regressioanalyysin kaksi taustalla olevaa oletusta.[42] 

 

 

 

Kuva 3-11 Esimerkki POD:n määrityksestäi â -a-datasta [25] 

 

Kun signaalista saatava vaste â ylittää tietyn kynnysarvon âdec, voidaan vaste määri-

tellä havainnoksi. Kyseessä on niin sanotusti päätökseen johtava kynnysarvo (decision). 

POD(a)-funktio voidaan määrittää â:n ja a:n suhteesta. Samasta datasta saadaan erilaiset 

tulokset riippuen siitä, sovelletaanko hit/miss vai laskennallista signaali-analyysitapaa. 
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Ensinnäkin hit/miss analyysissä täytyy päättää kriteerit hit ja miss – indikaatioille. Jo-

tain tiettyä signaalin kynnysarvoa voidaan käyttää määrittämään sitä, mikä määritellään 

havainnoksi. Esimerkiksi Suomalaisissa pätevöinneissä havaitseminen voidaan määrit-

tää varmaksi 6dB signaali/kohinasuhteella. Tässä diplomityössä ei oteta huomioon vian 

koon mitoitusta, vaan havaitsemisen todennäköisyyden määritys perustuu dataan, jonka 

informaatio on binääristä. 

3.3.3 MIL-Handbook 

Käytetyin tapa tehdä vikojen havaitsemisen todennäköisyysanalyysiä on käyttää Yhdys-

valtain puolustusministeriön käsikirjan laskentatapaa. Tämä MIL 1823-ohjekirja on 

kehitetty Yhdysvaltojen armeijan käyttöön kaasuturbiinimoottoreiden sekä muiden ra-

kenneosien rakenteellisen eheyden tutkimiseksi. [1] Käsikirjan ohjeistukset on myös 

standardisoitu.[46]  

Käsikirja antaa yksityiskohtaisen kuvauksen tilastollisista menetelmistä NDT datan 

analysoimiseksi. Käsikirjan laskentatyökalun avulla voidaan muodostaa POD(a)-käyrät 

ja niille 95 % luottamusrajat. Koekappaleisiin kohdistuvat vaatimukset ovat samanlaiset 

kuin pätevöinnin käytännön kokeissa. Koekappaleiden pitää vastata määräaikaistarkas-

tuksessa tarkastettavaa kohdetta. Koekappaleissa tulee olla vähintään 40 säröä, jos NDT 

-tarkastuksesta saadaan â-dataa. Tarvitaan 60 vikaa, jos tekniikka tuottaa hit/miss dataa. 

[1] 

MIL-Handbookin keskeisenä vaatimuksena hit/miss-dataa analysoitaessa on oletus, 

että vikojen havaitsemisen todennäköisyyden voidaan olettaa olevan pienillä säröillä 

minimiarvossaan 0 ja suurilla säröillä maksimiarvossaan 1. Tämä pitää todistaa ennen 

kuin analyysia voidaan jatkaa. Käsikirjan mukaista vikojen havaitsemisen todennä-

köisyysanalyysia tehtäessä on tärkeää, että sitä käytetään sellaisen datan analysointiin, 

joka vastaa ohjekirjan vaatimuksia. Vasta vaatimusten täytyttyä voidaan arvioida, mikä 

on a90/95.[1]  

Suomalaisista pätevöinneistä saatavilla oleva data ei täytä käsikirjan asettamia vaa-

timuksia. Kyseistä laskentamenetelmää ei voi käyttää tämän diplomityön käytössä ole-

van aineiston käsittelyyn.  

3.3.4 Bayesilainen lähestymistapa 

Bayesin teoreema on subjektiivinen teoreema, eli se riippuu saatavilla olevan informaa-

tion määrästä. Bayesin kaava kirjoitetaan yksittäiselle satunnaismuuttujalle seuraavasti: 

 

    

 

P(y) = Todennäköisyys tapahtumalle y eli tapahtuman y prioritodennäköisyys.  

P(y|Θ) = Tapahtuman y todennäköisyys ehdolla Θ eli tapahtuman y posteriori.  

P(Θ|y) = Tapahtuman Θ todennäköisyys ehdolla y. 
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P(Θ) = Todennäköisyys tapahtumalle Θ eli tapahtuman Θ prioritodennäköisyys. Se on 

oletus parametrista Θ ennen kuin yhtään dataa tai uutta tietoa on saatu. Prioritieto voi 

olla historiaa tai asiantuntija-arvioita. Sen lukuarvoa kuvataan priorijakaumana. Jos etu-

käteistietoa ei ole tarjolla, valitaan ei-informatiivinen priori.  

Informaation lisääntyessä tai tarkentuessa päivittyy priorijakauma Bayesin teoree-

man avulla. Lopullista jakaumaa kutsutaan posteriori-jakaumaksi. Bayesin kaava ikään 

kuin yhdistää prioritiedon ja otoksesta saatavan tiedon. Esimerkiksi NDT-tarkastuksen 

luotettavuuskokeen koekappaletulokset ovat otanta binomijakaumasta parametrilla Θ. 

Bayesin teoreemaa voidaan käyttää yhdistämään todellisista kokeista saatavaa prioritie-

toa ja simuloinneista saatavia tuloksia.  

Bayesin teoreemaa voisi periaatteessa käyttää pätevöintien kvantifiointiin. Teoree-

maa voi hyödyntää yhdistämään teknisestä perustelusta saatavaa prioritietoa ja hit/miss 

kokeesta saatavaa dataa. Menetelmällä pyritään estimoimaan POD:ta. Teoreeman avulla 

saataisiin muun muassa suositusarvot vikojen määrälle sekä vikakoille koekappaleissa. 

[41] Bayesilainen lähestymistapa on osoittautunut suhteellisen vaikeaksi toteuttaa käy-

tännössä. Menetelmä vaatii asiantuntija-arviota, mutta asiantuntija-arviot voivat vaih-

della. Arviointi suhteuttaa teknisen perustelun käytännön kokeen koekappaleiden ja 

vikojen määriin. Käytännössä on vaikea saada kvantitatiivista kokonaisarviota, jonka 

oikeellisuus voitaisiin todistaa. [47]  

3.3.5 MAPOD 

Täysimittaiset koekappalekoesarjat ovat kalliita ja aikaa vieviä. Asian helpottamiseksi 

on alettu tutkimaan erilaisia NDT-tarkastuksen simulointimahdollisuuksia. Jos tunne-

taan tarkastukseen liittyvät eri muuttujat, voidaan mitata niiden vaikutusta lopulliseen 

tarkastukseen. Tarkastuksen mallintaminen antaisi tietoa koko tarkastusjärjestelmästä, 

taustakohinasta ja vikojen havaitsemisen kriteereistä. Mallintamisen etuna on, että tu-

loksia saadaan vähäisellä vaivalla ja rahalla. Vian havaitsemisen todennäköisyyden mal-

linnuksen avulla (MAPOD, Model Assisted POD) empiirisiin kokeisiin voitaisiin yhdis-

tää tietoa fysikaalisista malleista ja laboratoriotesteistä. Saadut POD-käyrät ovat tällöin 

yhdistelmä kokeellista ja simuloitua dataa. Yhdistäminen voi tapahtua esimerkiksi 

Bayesilaisella menetelmällä, jossa empiiristä ennakkotietoa täydennetään simuloiduilla 

tuloksilla.  

Koska POD saadaan tuloksena kaikista mahdollista NDT:n luotettavuuteen vaikut-

tavista tekijöistä, voi näiden kaikkien tekijöiden huomioonottaminen olla haastavaa mal-

lintamalla. Kuten edellä on todettu, NDT:n luotettavuuteen vaikuttavat vika- ja materi-

aaliominaisuuksien lisäksi laitteisto ja tekniikka, operaattori itse sekä muut prosessi-

muuttujat. Täysin automatisoidun tarkastuksen mallinnus voi olla mahdollista kokonai-

suudessaan, sillä lopullinen analyysi tehdään myös automatisoidusti. Mikäli analyysin 

tekee ihminen, tarvitsee vain tulkittavan datan olla simuloitua ja itse inhimillinen vaiku-

tus tulee ottaa huomioon empiirisesti. Materiaali, vian ominaisuudet, geometria ja sig-

naalin käyttäytyminen voidaan helposti mallintaa, sillä kyseisten muuttujien taustalla on 

selkeät fysikaaliset perusteet. [48] 
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Parhaimmillaan simulaatiolla saadaan aikaan niin paljon datapisteitä, että vikojen 

havaitsemisen todennäköisyyskäyrän luottamusrajat kaventuvat lähes olemattomiin. 

Simulaatioon liittyvät epävarmuudet tulee arvioida ennen kuin mallinnettu POD voi olla 

käyttökelpoinen.  Mallinnuksessa on muistettava, että tulos on juuri niin hyvä kuin sen 

lähtötiedot. Jos lähtötiedot ovat vääriä, myös tulos on väärä. Jos lähtötiedot ovat oletta-

muksia ja arvioita, silloin myös tulos on arvio. Simulaatiot perustuvat fysikaalisiin mal-

leihin, jotka ovat aina sovelluskohtaisia. 

Eurooppalaisen pätevöintimenetelmän mukaan pätevöinnin teknisessä perustelussa 

voidaan käyttää pätevöinnin luotettavuuden arvioinnissa matemaattisia malleja. Mikäli 

mallintamalla saadaan simuloitua luotettavasti NDT:n käyttäytymistä määräaikaistar-

kastuskohteessa tai niissä olevien vikojen havaitsemisessa, voidaan tulla tulokseen, että 

viat pystytään havaitsemaan suurella varmuudella. 

3.3.6 POD-porrasfunktio 

Jos putken murtumisen todennäköisyyttä ei arvioida todennäköisyysperusteisten mur-

tumismekaanisten luotettavuusmallien kautta, vaan se perustuu asiantuntija-arvioon tai 

kokeellisesta datasta saatuihin tilastoihin, voidaan käyttää yksinkertaistettua lähestymis-

tapaa vikojen havaitsemisen todennäköisyyden arviointiin. Tällöin riittää 1 arvo vikojen 

havaitsemisen todennäköisyydelle. [32] 

 

 

Kuva 3-12 Yksinkertainen POD -porraskäyrä [17] 

Kuva 3-12 esittää porrasfunktiota, jossa vikakokoa 8 mm suuremmat viat havaitaan 

80 % todennäköisyydellä. Vikojen havaitsemisen todennäköisyys on 0 tämän vikakoon 

alapuolella. On todettu, että yksinkertaistettu havaitsemisen todennäköisyyskäyrä voi 

olla tarpeeksi hyödyllinen käytettäväksi riskitietoisissa analyyseissä. Havaitsemisen 

todennäköisyyskäyrän yksinkertaistaminen ei juuri vaikuta riskiin verrattuna käyrään, 

joka sisältää enemmän informaatiota. [49] Yksittäisen POD-arvon käyttö voi tuntua 

lähestymistapana melko karkealta, mutta myös hyvin yksityiskohtaisten lähestymistapo-
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jen käyttöä voi kyseenalaistaa, jos yksinkertaisemmallakin mallilla saa riittäviä tuloksia. 

[17] 

Porrasfunktion käyttö voisi olla mahdollinen suomalaisten pätevöintien arvioinnis-

sa. Suomalaisissa pätevöinneissä osoitetaan, että havaitsemisrajan ylittävät viat havai-

taan luotettavasti. Havaitsemisrajan alittavista vioista ei olla kiinnostuneita eikä myös-

kään siitä, mikä särökoko havaitaan kaikkein luotettavimmin. Porrasfunktiota käyttä-

mällä vältytään tekemästä oletusta, että isoimmilla särökooilla POD on 100%.  

3.4 Pätevöinti 

Suomessa ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksissa käytettävä tarkastusjärjestelmä on 

pätevöitävä määräaikaistarkastusta varten. Tarkastusjärjestelmän pätevöinnissä osoite-

taan, että tarkastukset toimivat niin kuin pitää ja ne pääsevät tavoitteeseensa. Tarkastuk-

set tulee olla oikein kohdistettu ja tarkastuksilla tulee ajoissa havaita mahdolliset viat, 

jotka voivat vaarantaa ydinteknistä turvallisuutta [2].  

3.4.1 Pätevöinnin vaatimukset 

Ydinvoimaloiden määräaikaistarkastukset suoritetaan STUKin vaatimusten mukaisesti 

pätevöidyillä tarkastusmenetelmillä. Pätevöintitoiminta keskittyy ydinvoimalaitoksiin 

johtuen niiden turvallisuusvaatimuksista. Pätevöinnin vaatimuksiin kuuluu, että tarkas-

tusjärjestelmä on pätevöitävä ja pätevöinti on tehtävä eurooppalaisen ENIQ-

organisaation laatiman pätevöintiasiakirjan vaatimalla tavalla. NDT – menetelmän päte-

vöinnissä on osoitettava, että NDT – tarkastusmenetelmä kykenee havaitsemaan raken-

teeseen käytön aikana mahdollisesti syntyneet viat, kuten säröt ja korroosiovauriot. 

NDT -menetelmän pätevöinnin lisäksi merkityksellistä on tarkastuskohteiden valin-

ta, tarkastusten laajuus ja niiden jaksotus. Laitteiston ja tekniikan sopivuutta on arvioi-

tava tarkastuskohdekohtaisesti, kuten myös tarkastajan työtä ja tuloksia.  Pätevöinti 

kohdistuu siis koko tarkastusjärjestelmään. NDT- testien kontrollointi pätevöinnillä on 

tärkeää ydinturvallisuuden takaamiseksi. Mitä vakavampi on määräaikaistarkastuskoh-

teen vaurioitumisen riski, sitä tiukemmat ovat vaatimukset myös pätevöinnille. Päte-

vöintitaso riippuu tarkastuskohteen riskiluokituksesta. [50] 

European Methodology for Qualification of Non-Destructive Testing [50] on asia-

kirja tarkastushenkilöstön ja koko tarkastusjärjestelmän pätevöinnistä. Sitä on käytettä-

vä suomalaisissa ydinvoimaloissa määräaikaistarkastusten tarkastusjärjestelmien päte-

vöinnin vähimmäisvaatimustasona [2]. Amerikkalainen ASME standardi määrittää pä-

tevöinnin käytännön kokeiden avulla.[9] Eurooppalainen käytäntö eroaa amerikkalaises-

ta vaatimalla käytännön kokeiden lisäksi pätevöintiin teknisiä perusteluja. Näin saadaan 

vähennettyä koekappaleiden/vikojen määrää pätevöinnissä.  

ENIQ on tutkinut vuosikymmenien aikana saatua tietoa tarkastuksista ja pätevöin-

neistä eurooppalaisista ydinvoimaloista. Toiminnan tarkoituksena on ollut alan säännös-

tön ja standardien harmonisointi ja sitä kautta ydinvoimaloiden turvallisuuden paranta-

minen. ENIQ antaa yleispäteviä ohjeita pätevöintiin, mutta pätevöinnin yksityiskohdat 
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päätetään kansallisella tasolla valtion lakien ja teknisten valmiuksien perusteella. Meto-

dologia-asiakirjan lisäksi ENIQ on julkaissut käytännön ohjeita eri pätevöinnin osa-

alueiden toteuttamiseksi.[50]  

Pätevöitävä tarkastusjärjestelmä koostuu tarkastusmenettelystä eli tarkastusohjees-

ta, tarkastuslaitteista ja tarkastushenkilöstöstä. Pätevöinti voidaan kohdistaa johonkin 

näistä kolmesta tai niiden yhdistelmään. Jotta voidaan arvioida järjestelmän osien heik-

kouksia, on laitteiston ja tarkastusohjeen pätevöinti tehtävä erillään tarkastajien henki-

löpätevöinnistä. [2] 

ENIQ:n mukainen pätevöinti koostuu käytännön arvioinneista ja teknisistä peruste-

luista, joita voi soveltaa tapauskohtaisesti. Käytännön arviointi tehdään tarkastuskohdet-

ta jäljittelevillä testikappaleilla sokkotestinä tai avoimena testinä. Pätevöinnissä ei ole 

yleensä mahdollista käyttää voimalaitoksella käytössä ollutta rakenneosaa, joten on 

erikseen valmistettava pätevöintikappale ja siihen on tuotettava hallitusti keinotekoisia 

vikoja. On ongelmallista todistaa tarkastusjärjestelmän pätevyys pelkästään koekappa-

leiden avulla. Koekappaleita pystytään tekemään suhteellisen vähän. Vähäisessä mää-

rässä koekappaleita on myös niin vähän vikoja, ettei vikojen havaitsemisesta tai mitoi-

tuksesta pystytä tuottamaan tilastollisesti luotettavia johtopäätöksiä. Koekappaleiden 

vähäisyydestä johtuen pätevöintiä täydennetään teknisellä perustelulla. [50] 

ASME:ssa vaaditaan, että määräaikaistarkastusta tekevän ultraäänitarkastajan tulee 

olla sertifioitu NDT-menetelmäkohtaisesti tasolla 2 tai 3. Pätevöintitutkinnot ja sertifi-

oinnit tehdään Nordtest pätevöintijärjestelmän mukaisesti, joka täyttää standardin SFS-

EN ISO 9712 [51] vaatimukset. Nordtest järjestelmä sisältää säännöt tutkinnoille ja nii-

den arvostelulle. Sertifiointi osoittaa, että tarkastaja on ammattitaitoinen, mutta se ei 

todista tarkastajan kykyä havaita tarkoin määritettyjä vikoja vaaditulla tarkkuudella tie-

tynlaisessa määräaikaistarkastuskohteessa. [52] 

3.4.2 Pätevöinnin tavoitteet 

Pätevöinnin lähtötiedoista tulee ilmetä ne tavoitteet, joihin pätevöinnillä vastataan. Ta-

voitteet tulee olla määritetty yksityiskohtaisesti. Tarkastettava kohde ja siinä mahdolli-

sesti esiintyvien vikojen ominaisuudet tulee määritellä tarkasti. Tavoitteet asetetaan tar-

kastustilavuudelle, havaitsemistavoitteelle, koonmääritykselle sekä paikannukselle. 

Vaatimukset esitetään tarkastusmenetelmälle, laitteistolle ja tarkastushenkilöstön päte-

vyydelle.[53] Tarkastuksen suorituskyvylle voidaan asettaa vaatimuksia. Vaatimukset 

on usein helpommin määritettävissä kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti. Esimerkiksi 

erittäin tarkan mitoitustarkkuuden saavuttaminen voi olla epärealistista.  

Pätevöinnin lähtötiedoissa tulee esittää tavoiteltava havaitsemiskyky. Kaikki ha-

vaitsemistavoitteen suuruiset tai sitä suuremmat viat on havaittava. Mikäli havaitsemis-

kyvylle on jokin muu tavoite, tulee se perustella. [2] Avoimella käytännön kokeella ja 

laboratoriotesteillä osoitetaan, että kaikki havaitsemistavoitteen kokoiset viat löydetään. 

Teknisessä perustelussa argumenttina voidaan pitää hyvää signaali/kohinasuhdetta tai 

helppoa tarkastuskohteen geometriaa. Olkiluoto 3 pätevöinneissä myös sokkokokeessa 

vaatimuksena on kaikkien vikojen löytäminen. Mikäli sokkokoe arvioidaan ASME:n 
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mukaan, ovat läpipääsykriteerit hieman helpommat. Pätevöinnin käytännön kokeisiin 

sisältyy rajallinen määrä keinotekoisia vikoja ja koekappaleita. Virheet vähäisten vika-

määrien löytämisessä voivat antaa huonon kuvan tarkastuksen suorituskyvystä. [54] 

Vikojen havaitsemisen todennäköisyysvaatimuksen asettaminen pätevöinnin lähtö-

tiedoksi määrittää tavoitteena olevan tarkastuksen suorituskyvyn.  Vian havaitsemisen 

todennäköisyys tulisi määritellä aina kvantitatiivisesti. Havaitsemisvarmuuden saavut-

tamiseksi voidaan vaatia korkeaa havaitsemisen todennäköisyyttä yhdelle vikakoolle ja 

pienempää havaitsemisen todennäköisyyttä sitä pienemmille vioille. Kvalitatiivisessa 

tapauksessa voidaan vaatia vain luotettavaa vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä. 

[54] 

3.4.3 Koekappale ja viat 

Koekappaleet tehdään laboratoriokokeita, avoimia kokeita ja sokkokokeita varten. Päte-

vöinnin lähtötiedoissa määritellään millaisen koekappaleen pätevöintielin teettää. Koe-

kappaleen tulee vastata määräaikaistarkastuskohdetta mahdollisimman hyvin, ja vikojen 

täytyy muistuttaa todellisia epäjatkuvuuksia. Perinteisesti koekappaleissa vikatyyppinä 

on käytetty kipinätyöstettyjä lovia. Ne eivät vastaa havaittavuudeltaan jännityskor-

roosiosäröjä, joten niiden käyttöä on kritisoitu. Materiaalin, tarkastettavan kappaleen 

muotojen ja mittojen sekä muiden ominaisuuksien tulee vastata todellista kohdetta, mi-

käli ne vaikuttavat tarkastuksen luotettavuuteen. 

 

 

Kuva 3-13 Särön pituuden, syvyyden ja leveyden määritelmät[55] 

Koekappaleen valmistusta varten pätevöitävästä tarkastuskohteesta tarvitaan mur-

tumismekaniikan kannalta oleellisia tietoja, kuten vikakoko, materiaali, vauriotyypit, 

vian orientaatio ja sijainti sekä karheus. Tavoitevikakoon määrittää luvanhaltija arvioi-

malla laitoksen vaurioitumismekanismeja ja ikääntymisen myötä mahdollisesti esiinty-

viä vikoja. Pätevöinnin tavoitevikakoko perustuu murtumismekaniikkaan ja särön kas-

vunopeuteen. Tavoitevikakoko lasketaan ASME XI taulukosta IWB 3510-1 saatavan 

vian syvyyden (a) ja pituuden (l) suhteen a/l =0,3 mukaan. Kuva 3-13 esittää havainnol-

listavat määritelmät särön leveydestä, syvyydestä ja pituudesta.  



 45  

 

 

 

Pätevöinnin lähtötiedoissa tulee määritellä rakenteissa mahdollisesti esiintyvät viat. 

Tyyppivika on rakenteelle tyypillinen vika, jollaisia on havaittu vastaavissa rakenteissa 

maailmalla. Tyyppivian ominaisuudet ja niistä saatavat vastineet ultraäänitekniikassa 

ovat yleensä myös parhaiten tiedossa. Oletusvika on vikatyyppi, jollaisia rakenteeseen 

voidaan olettaa syntyvän, mutta niitä ei ole välttämättä havaittu juuri tässä kohteessa. [1, 

52] Määrittelemätön vika on mahdollisesti rakenteeseen syntyvä vika, jota ei tarkemmin 

pystytä määrittelemään. Vian ominaisuudet eivät ole tarkkaan tunnettuja, mutta niistä 

voidaan saada tietoa muunlaisesta käyttöympäristöstä. Tarkastuksia tehdään tarkkaillen 

mahdollisesti syntyviä tuntemattomia vikaantumismekanismeja. [2, 54]  

Pätevöinnissä keskitytään yhteen vikaantumismekanismiin, joka on yleensä joko 

väsyminen tai jännityskorroosio. Volumetriset viat ja paksuuden vaihtelut seinämissä 

eivät ole pätevöinnin kannalta merkittävimpiä. Lisäksi pätevöidyssä tarkastuksessa kes-

kitytään tiettyyn rakenneosaan, esimerkiksi putkiston hitsisaumaan.  

Koska koevikojen valmistus pätevöintikappaleita varten on resurssien suhteen rajal-

lista, keskitytään koekappaleissa yleensä niin sanottuihin pahimman tapauksen vikoihin. 

Ääritapauksia ovat sellaiset viat, jotka parametreiltaan aiheuttavat suurimman haasteen 

tarkastusjärjestelmälle. Voisi olla houkuttelevaa maksimoida vikojen määrä koekappa-

leessa resurssien säästämiseksi. Jotta koekappale vastaisi todellista tarkastuskohdetta 

mahdollisimman hyvin, tulee vikojen olla jakautuneina koekappaleeseen hajanaisesti ja 

epätasaisesti. [56] Eurooppalaisen pätevöintimetodologian mukaan viallisten ja viatto-

mien alueiden suhde tulee olla 1:3. 

ASME:n ohjeistuksen mukaan putkistohitsistä tarvitsee tarkastaa vain 1/3 ainepak-

suudesta sisäpinnalta laskettuna. Koko tilavuutta ei tarvitse tarkastaa, jos rakenteen ole-

tetaan olevan sisäisesti ehjä. Putkiston pätevöinnissä rakenteen oletetaan olevan yleensä 

sisäisesti ehjä, sillä putkistoissa vika ydintyy todennäköisimmin putken sisäpinnalle.  

3.4.4 Tekninen perustelu 

Teknisellä perustelulla perustellaan, miksi valittu tarkastusjärjestelmä soveltuu päte-

vöinnin lähtötiedoissa määritellyn määräaikaistarkastuskohteen tarkastukseen. Teknisen 

perustelun avulla hyödynnetään pätevöinnin kannalta olennaisia tietoja tarkastuksen 

suorituskyvyn perusteluiksi. Lähteenä voidaan käyttää esimerkiksi muita tulosaineistoja 

tai käytännön kokemuksia aiemmista tarkastuksista. Tarkastuksen suorituskykyyn ja 

tarkastustekniikan toimivuuteen liittyvää tietoa voi käyttää hyväksi. Pätevöintiä ja todel-

lista määräaikaistarkastusta voi verrata keskenään tulosten ja kokemusten perusteella. 

[18] 

Tekninen perustelu voi itsestään olla riittävä ilman käytännön kokeita, jos sovellus 

on yksinkertainen tai kokeellista dataa on entuudestaan käytössä. Tekninen perustelu 

voi olla riittävä, jos tarvittava pätevöinnin taso ei ole korkea. Tällöin tarkastajan perus-

pätevyys voi olla riittävä osoitus tarkastajan suorituskyvystä.  

Esimerkki teknisen perustelun väitteestä: Ultraäänitekniikkaa käyttävä tarkastus-

järjestelmä kykenee havaitsemaan väsymissäröt, joiden koko on suurempi kuin 5 mm 

(syvyys) x 15 mm (pituus) signaali/kohinasuhteella 6 dB. Materiaalina austeniittinen 
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ruostumaton teräs ja rakenneosina putket, joiden säde on välillä 100 mm – 200 mm. 

Seinämänpaksuus välillä 20 mm – 60 mm. 

Tekninen perustelu tarkoittaa muun muassa matemaattisten mallien käyttöä, ko-

kemusperäisiä todisteita, laboratoriokokeita, fysikaalisia perustelujan ja kirjallisuudesta 

saatuja tietoja. Laboratoriokoe on avoimen kokeen kaltainen, ja sen avulla voidaan to-

distaa tarkastustekniikan toimivuus. Fysikaalisella perustelulla perustellaan luotauskul-

mien, aaltomuotojen ja taajuuksien valinta.  

Teknisen perustelun erityinen piirre on määrittää millaisia vikoja on vaikein ha-

vaita ja mitoittaa kussakin pätevöintitilanteessa tietyllä tarkastusjärjestelmällä. Jos pys-

tytään perustelemaan, että tarkastusjärjestelmä kykenee havaitsemaan ja mitoittamaan 

nämä pahimmat viat (worst case defects), voidaan päätellä, että tarkastusjärjestelmä 

kykenee havaitsemaan ja mitoittamaan myös muunlaiset viat rakenteessa. [50] Näin 

pystytään vähentämään vikamäärää koekappaleissa. 

Teknisessä perustelussa voidaan perustella oleellisten muuttujien vaihtumisesta ai-

heutuva vaikutus. Voidaan todistaa, että jonkin oleellisen muuttujan muuttuminen ei 

vaikuta tarkastusjärjestelmän kykyyn havaita vikoja luotettavasti. [57] Teoriassa jokai-

selle tarkastuskohteelle tulee tehdä omat avoimet koekappaleet ja sokkokoekappaleet. 

Perusteluissa voi kuitenkin esittää kohteen sokkokokeen korvaamista jonkun toisen koh-

teen sokkokokeella.  

3.4.5 Avoin koe ja sokkokoe 

Tekniikalla on suuri merkitys epäjatkuvuuden luotettavassa havaitsemisessa. Tekniikan 

ja toimintaohjeiden toimivuus varmistetaan pätevöinnissä avoimella kokeella. Jos tekni-

sellä perustelulla väitetään määräaikaistarkastuskohteessa esiintyvät viat havaittavan 

6dB signaali/kohinasuhteella, todistetaan väitteen paikkansapitävyys avoimella kokeel-

la. Avoimessa kokeessa tarkastajalle on ennakkoon annettu tietoa tarkastettavan koe-

kappaleen vioista. Kokeella osoitetaan, että käytetyllä tekniikalla kyetään havaitsemaan 

viat vaaditulla tarkkuudella. Avoimessa kokeessa tarkoituksena on havaita kaikki koe-

kappaleen viat, jotka on koekappaleeseen tuotettu. Jos epäjatkuvuuksien havaitsemises-

sa on puutteita, muutetaan tekniikkaa. 

Teknisellä perustelulla ja avoimella kokeella varmistetaan vikojen havaitseminen ja 

mitoitus tietyt olennaiset muuttujat sisältävässä tarkastuskohteessa. Henkilöstön päte-

vöinti toteutetaan erikseen sokkokokeella. Sokkokokeessa on tarkoituksena testata tar-

kastajan kykyä suoriutua tarkastuksesta, jonka tekninen suorituskyky on jo todistettu 

teknisellä perustelulla ja avoimella kokeella. Teoriassa tarkastajan suorituskyky määräy-

tyy tarkastusohjeen seuraamisen perusteella. Tarkastajan tulee olla tietysti ammattitai-

toinen ja sertifioitu, jotta hän on pätevä seuraamaan tarkastusohjetta.  

Tarkastusohjeen toimivuus on todistettu avoimella kokeella, jossa kaikki säröt on 

havaittu. Jos säröjen havaitseminen on onnistunut avoimessa kokeessa, pitäisi sen toi-

mia myös sokkokokeessa. Mikäli tarkastaja ei kykene saavuttamaan vaadittua suoritus-

kykyä, ei tarkastaja saa pätevyyttä määräaikaistarkastuskohteen tarkastamiseen.  
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Sokkokokeessa tarkastaja ei tiedä vikojen määrää eikä sijaintia. Koekappale jaotel-

laan viallisiin ja viattomiin alueisiin. ASME:n mukaan viallisia alueita tulee olla yhdes-

sä koekappaleessa 5-10 kappaletta. Viattomia alueita tulee olla kaksinkertainen määrä 

viallisiin verrattuna. Valevikoja (False Positive /False Call) ei saa havaita kokeessa 

ASME:n tai muun lähtötiedoissa esitetyn tason ylittävää määrää.  

Viat tulee löytää riittävällä tarkkuudella. Riittävä tarkkuus tarkoittaa vian sijoitta-

mista vika-alueelle toleranssien puitteissa. Sokkokokeen havaitsemisen hyväksymiskri-

teerit voivat olla ASME:n taulukon VIII S2-1 mukaiset. Kyseistä taulukkoa käytetään 

käyvien laitosten pätevöintien sokkokokeiden arvioinnissa. ASME:n käyttö perustuu 

historiallisiin syihin, sillä vanhemmat laitokset on rakennettu standardiin perustuen. 

Myöhemmin on kehitetty lisäksi kansallisia ohjeistuksia. ASME:n taulukko on esitetty 

kuvassa Kuva 3-14. 

 

 

Kuva 3-14 Sokkokokeen hyväksymisvaatimukset ASME:n mukaan [9] 

Esimerkki: Sokkokokeessa on 10 vikaa ja siten 20 tyhjää aluetta (Blanks). Tarkasta-

ja ei pääse läpi sokkokokeesta, jos hän löytää alle 8 vikaan tai havaitsee yli 3 valevikaa. 

Havaitsemistavoite voi olla myös jokin muu kuin ASME.n mukainen lähtötiedoista 

riippuen. Vaatimuksena voi olla myös, että kaikki tavoitevikakokoa isommat viat tulee 

löytää jollain tarkkuudella. [63] Esimerkiksi Olkiluoto 3 pätevöinneissä vaatimuksena 

on, että kaikki tavoitevikakokoa suuremmat viat tulee löytää, jotta tarkastaja pääsee läpi 

pätevöintikokeesta.  

ASME:n kriteerit on suhteutettu pätevöintikokeen läpipääsyn todennäköisyyksiin. 

Tarkastajan, jolla on vaadittava suorituskyky, tulisi päästä läpi pätevöinnistä suurella 

todennäköisyydellä. Tarkastajan, jonka suorituskyky on vaadittua huonompi, tulisi tulla 

hylätyksi suurella todennäköisyydellä. [58]  
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Kuva 3-15 esittää valevikaprosentin vaikutusta sokkokokeen läpipääsyn todennä-

köisyyteen suhteessa tarkastajan suorituskykyyn. Valevika tarkoittaa, että tarkastaja 

tekee väärän havainnon. Tarkastaja voi havaita myös todellisen vian niin sanotusti va-

hingossa. Esimerkiksi tarkastaja havaitsee 90 % koekappaleissa olevista vioista ja vale-

vikojen (false call) havaitsemisaste on 10 %. Tarkastajan todennäköisyys päästä läpi 

pätevöinnistä on silloin 90 %. 10 % havaitsemistaan säröistä hän havaitsee vahingossa, 

mutta useimmiten vahingossa havaittu vika on todellinen. Jos tarkastaja havaitsee 50 % 

koekappaleissa olevista vioista valevikojen havaitsemisasteen ollessa 30 %, on hänen 

läpipääsyn todennäköisyytensä silloin vain 1 %. [52]  

 

 
Kuva 3-15 Valevikaprosentin vaikutus sokkokokeen läpipääsyn todennäköisyyteen suh-

teessa tarkastajan suorituskykyyn. [58] 

Pätevöinnin tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan. Arvioinnissa selvitetään, tarjo-

aako pätevöinti riittävänvarmuuden tarkastusjärjestelmän luotettavuudesta. Teknisessä 

perustelussa tulee olla riittävästi todisteita tarkastusjärjestelmän kyvystä saavuttaa asete-

tut tavoitteet. Tarkastusjärjestelmän rajoitukset tulee olla myös selvästi esillä. Käytän-

nön kokeiden merkitys asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tulee perustella. Olen-

naisten muuttujien mahdollisen muuttumisen vaikutus käytännön kokeisiin ja tekniseen 

perusteluun tulee arvioida.[59] Pätevöinti on kvalitatiivinen lausunto siitä, päästäänkö 

kyseisellä tarkastusmenettelyllä tavoitteeseen. Pätevöinti ei anna kvantitatiivista arviota 

tarkastusten luotettavuudesta.  

3.5 Yhteenveto NDT:n luotettavuudesta 

Määräaikaistarkastus tarvitsee kvantitatiivista määritelmää sen tehokkuuden arvioimi-

seksi. Perusoletus on, että tarkastus pienentää tarkastettavan komponentin vaurioitumi-

sen todennäköisyyttä (Probability of Failure). Jos tarkastukset kohdistetaan suuren ris-

kin omaaviin rakenteisiin, niiden murtumisriski pienenee. Tarkastuksia tehtäessä saa-

daan tietoa laitoksen tilasta. Vaurioiden löytyessä rakenneosat korjataan tai vaihde-

taan.[17] POD-käyrän ajatellaan olevan vastaus tähän tarpeeseen. Vikojen havaitsemis-

todennäköisyys muodostaa yhteyden tarkastusten luotettavuuden ja riskitietoisen tarkas-
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tusohjelman välillä, sillä POD-arvolla on paikka rakenteiden murtumismekaanisissa 

luotettavuusmalleissa.  

Vikojen havaitsemisen todennäköisyyden laskemista käytetään onnistuneesti tällä 

hetkellä varsinkin ilmailuteollisuudessa. Ydinvoimalaitosympäristössä vikojen havait-

semisen todennäköisyyden määritys on osoittautunut vaikeaksi. Käytetyimpiä vian ha-

vaitsemisen todennäköisyyden määrittämisen menetelmiä ovat bayesilainen estimointi, 

tilastolliset menetelmät ja MIL-HDBK -1823 käsikirja. Tunnettuja laskentamenetelmiä 

ei pysytä hyödyntämään tässä diplomityössä, sillä menetelmät eivät sovellu pätevöinti-

aineiston analysointiin. Pätevöinnin käytännön kokeessa ei ole tarkoituksena etsiä pieniä 

vikoja, jolloin pienet vikakoot puuttuvat pätevöintiaineistosta. Pätevöintien koekappa-

leissa käytettävät vikamäärät ovat myös riittämättömiä. Tulevaisuudessa POD tullaan 

luultavasti määrittämään yhä enemmän simuloituun dataan perustuen. 

Ilmailuteollisuudessa etsittävät vikakoot ovat paljon pienempiä kuin ydinvoimalois-

sa, sillä ilmailuteollisuuden rakenteissa kriittinen vikakoko on paljon pienempi. Ilmailu-

teollisuudessa materiaali on ohuempaa, jolloin perusaineen häiriötekijät eivät häiritse 

ultraääntä niin paljon kuin paksummassa materiaalissa. Viat ovat ohuemmissa materiaa-

leissa useimmin myös pintavikoja, joita voidaan etsiä tunkemanestetarkastuksella. Ha-

vaitsemisen todennäköisyyden määritys tunkeumanestetarkastuksella on yksinkertai-

sempaa kuin ultraäänellä. Tunkeumanestetarkastuksessa tärkein vian havaitsemiseen 

vaikuttava tekijä on vian pituus. [39]  

Vikojen havaitsemisen todennäköisyyden ymmärtämiseen tarvitaan tietoa sekä 

NDT-menetelmistä että tilastomatematiikasta. Vian havaitsemisen todennäköisyyden 

laskeminen ilman ymmärrystä NDT-tarkastuksen kyvykkyydestä voi johtaa vääriin joh-

topäätöksiin NDT-tarkastusten luotettavuudesta. [42] 
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4 PÄTEVÖINNIN KVANTIFIOINTI 

Määräaikaistarkastusten pätevöintiä ei ole tarkoitettu tuottamaan dataa niin paljon, että 

havaitsemisen todennäköisyyskäyrän muodostamiseksi voitaisiin käyttää hyviksi havait-

tuja tilastollisia laskentamenetelmiä. Tällainen laskentamenetelmä on esitetty esimer-

kiksi Yhdysvaltain puolustusministeriön käsikirjassa, jota esiteltiin kappaleessa 3.3.3. 

Vikakoon havaitsemisen todennäköisyydestä voidaan varmistua muilla keinoin. 

lähtö-

tietoihin kuuluu määritellä havaitsemistavoite. Eli tiettyä vikakokoa suuremmat viat 

kuuluu havaita riittävällä tarkkuudella. Teknisen perustelun ja käytännön kokeiden teh-

tävä on vakuuttaa, että havaitsemistavoite saavutetaan myös todellisessa määräaikais-

tarkastuskohteessa. 

Sokkokokeilla varmistetaan, että huonon suorituskyvyn omaavat tarkastajat eivät 

pääse tarkastamaan todellisia kohteita laitokselle. Pätevöinnin sokkokokeen hyväksymi-

sen ja hylkäämisen rajat voi esimerkiksi laatia ASME XI:n taulukon VIII-S2-1 (Kuva 

3-14) mukaan. ASME:n kriteereissä on haettu kompromissia vikojen määrien ja osoitet-

tavan luotettavuuden välillä. Havaitsemisen todennäköisyydellä ja pätevöinnin läpi-

pääsyn todennäköisyydellä on yhteys. Jos tarkastaja pääsisi todennäköisesti läpi päte-

vöinnistä, vaikka hänen vian havaitsemisen todennäköisyytensä olisi huono, on päte-

vöinnissä silloin jotain vikaa.  

Suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuskohteiden pätevöintien sokko-

kokeista on kertynyt aineistoa parin vuosikymmenen ajalta. Pätevöinneistä saatava tar-

kastusaineisto on ainoaa suomalaista käyttökelpoista dataa määräaikaistarkastusten luo-

tettavuuden mittaamiseksi. Sokkokokeista kertynyt aineisto on salaista, mutta säteily-

turvakeskukselle tehdyn diplomityön puitteissa aineistoa on ollut mahdollista saada näh-

täville. Tuloksia esiteltäessä vikakoot ja joskus myös vikojen jakauma sokkokoekappa-

leissa tulee pitää salassa. YVL-pätevöintikokeen särökokoja ja niiden havaitsemispro-

sentteja on käytetty pätevöinnin arvioimiseen aiemminkin, kuten on kerrottu kappalees-

sa 3.3.1. Yksittäisen pätevöinnin perusteella ei ole kuitenkaan aiemmin pyritty arvioi-

maan vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä. 

4.1 Tutkimusmenetelmän määrittely 

Trueflaw on yritys, joka tuottaa asiakkaille testikappaleisiin keinotekoisia säröjä termis-

tä väsymistä hyödyntävällä patentoidulla menetelmällä. Särön paikkaa pystytään kont-

rolloimaan, kuten myös sen pituutta, syvyyttä ja avautumiskulmaa. Säröjä käytetään 

maailmalla NDT – tarkastustekniikan pätevöintikoekappaleissa.  
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Trueflaw on kehittänyt simulointimallin, jonka avulla pätevöintiä on mahdollista 

kvantifioida. Menetelmän avulla etsitään suorituskykyä, jolla tarkastaja pääsee suurella 

todennäköisyydellä (90%) tai pienellä todennäköisyydellä (5%) läpi pätevöintikokeesta, 

eli havaitsee viat hyväksytysti. Esimerkkiä suuresta ja pienestä todennäköisyydestä esit-

tää Kuva 4-1. Erilaisia tarkastuksen suorituskykyjä verrataan pätevöinnin vaatimuksiin. 

Vertauksessa arvioidaan, pääseekö kyseisellä suorituskyvyllä läpi pätevöinnistä.  

 

 
Kuva 4-1 Pätevöintityökalussa hyvää suorituskykyä kuvaava käyrä on vihreä ja sen 

alarajakäyrä punainen. [60] 

Laskentamalli perustuu Monte Carlo-simulaatioon, joka arvioi noin 100 000 kertaa, 

pääseekö kyseisellä suorituskyvyllä läpi pätevöinnistä ja antaa tulokseksi kokeen läpi-

pääsyn todennäköisyyden. Tavoitteena on etsiä paras mutta silti hylättävä suorituskyky, 

joka toimii samalla havaitsemisen todennäköisyyden alarajana. Mallista saadaan dataa 

riskitietoisten laskemien käyttöön. [61] Laskentatyökalun nimi on Qualification Helper. 

[60] 

Pätevöinnin hyväksymiskriteerit täydellisesti täyttävä suorituskyky on nimetty työ-

kalussa ”Upper Limit” -nimikkeillä. Luottamusvälin alaraja määräytyy etsimällä tarkas-

tuksen paras ei-hyväksyttävä suorituskyky, eli vikojen havaitsemisen todennäköisyys, 

jolla ei enää todennäköisesti pääse läpi pätevöinnistä. Tämä suorituskyky on nimetty 

työkalussa ”Lower Limit”– nimikkeillä.  

Vihreä käyrä esittää hyvää suorituskykyä ja punainen käyrä sen luottamusvälin ala-

rajakäyrää. Näiden kahden käyrän välille sijoittuvat kaikki mahdolliset suorituskyvyt, 

joilla on yli 5 % mahdollisuus päästä läpi pätevöinnistä. Läpipääseminen on mahdollis-

ta, vaikka suorituskyky ei olisi täydellinen. Se mitä halutaan tietää, on paras suoritusky-

ky, jolla ei enää erittäin todennäköisesti (5%) pääse läpi pätevöinnistä. Kyseisen suori-

tuskyvyn voi etsiä muun muassa valevikaprosenttia (FCR%) kasvattamalla.  
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Pätevöintityökalun lähtötiedoiksi asetetaan tiedot pätevöinnin sokkokokeesta. Läh-

tötiedoiksi tarvitaan koekappaleiden vikojen määrä sekä vikojen koot syvyytenä. Koe-

kappaleissa olevien tyhjien alueiden määrä (Blanks) on yleensä kaksinkertainen särö-

määrään verrattuna. Hyväksymiskriteereiksi kirjataan sallittu havaitsematta jäävien vi-

kojen määrä (Misses allowed) sekä sallittu valevikojen (False calls allowed) havaitsemi-

sen määrä. Esimerkkiä Qualification Helper-työkaluun syötettävistä lähtötiedoista ja 

niiden perusteella piirretystä havaitsemisen todennäköisyyskäyrästä esittää Kuva 4-2. 

 

 

Kuva 4-2 Esimerkki pätevöintityökaluun syötettävistä tiedoista ja niiden perusteella 

muodostetusta havaitsemisen todennäköisyyskäyrästä. [60] 

Esimerkkikuvassa pätevöinnin sokkokokeen koekappaleet sisältävät 8 vikaa, kooltaan 

3.0, 4.7, 6.4, 8.1, 9.9, 11.6, 13.3 ja 15.0 millimetriä. ASME:n taulukon (Kuva 3-14) mu-

kaan tyhjiä alueita on silloin 16 kappaletta, valevikoja saa havaita korkeintaan 2, ja oi-

keita vikoja saa jättää havaitsematta korkeintaan 1.  

Valevikojen prosentuaalinen määrä (FCR %) tarkoittaa valevikojen määrää suh-

teessa viattomien ja viallisten alueiden yhteismäärään, joka tässä tapauksessa on 

16+8=24 kappaletta. Tarkastaja voi teoriassa havaita kaikki vikansa vahingossa, mutta 

todennäköisyys havaita vahingossa juuri oikeat 8 vikaa 24 alueesta on hyvin pieni. Va-

levikaprosentti, jolla tarkastaja pääsee läpi pätevöintikokeesta erittäin pienellä todennä-

köisyydellä (5%) on tässä tapauksessa 7%. FCR%-luku kertoo tarkastajan ammattitai-

dosta havaita aidot viat oikeasti. Suuriin havaitsemisen todennäköisyyksiin voi tietyissä 
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tilanteissa päästä vain valevikaprosenttia kasvattamalla.  Se ei ole hyvä asia voimalai-

toksen kannalta. 

Avointen kokeiden, teknisen perustelun ja pätevöinnin vaatimusten perusteella voi-

daan väittää, että tarkastajat ovat ammattitaitoista ja tekniikka on optimoitu havaitse-

maan koekappaleessa olevat viat luotettavasti. Tarkastajat eivät siis perustellusti havait-

se vikoja vahingossa. Pätevöinnin tulosaineistojen perusteella tarkastajat kuitenkin te-

kevät valevikahavaintoja, ja ASME:n standardikin antaa siihen mahdollisuuden. Siksi 

tässä esimerkissä hyvän tarkastajan läpipääsyprosentiksi haetaan 90%, joka saadaan 

valevikaprosentin arvolla 7%.  

 

 

 

Kuva 4-3 Havaitsemistavoitteen suuruiset ja sitä suuremmat viat tulee havaita 80 % 

todennäköisyydellä. 

Usein pätevöintien havaitsemistavoitteena on havaita tietty vikakoko ja sitä suu-

remmat viat jollain varmuudella.  Joissain Loviisan pätevöinneissä on asetettu havait-

semistavoitetta suurempien vikojen havaitsemiselle 80% tarkkuus. Olkiluoto 3 päte-

vöinneille on asetettu vaatimus, että kaikki havaitsemistavoitteen suuruiset ja sitä suu-

remmat säröt tulee havaita.  Qualification Helper-työkalussa on mahdollista määrittää 

POD havaitsemistavoitteen suuruisille ja sitä suuremmille särökooille. Tulokseksi saa-

daan porrasfunktio.  

Esimerkki: Havaitsemistavoitetta (3 mm) suuremmat viat tulee havaita 80 % var-

muudella. POD-käyrän on pakko olla tässä tapauksessa porrasfunktio. 5 % läpipääsyn 

todennäköisyys saadaan vasta hyvin korkealla valevikaprosentilla. Alarajakäyrää etsies-

sä haetaan siis FCR %, jolla saadaan haluttu 5 %. Suoritus saa siis sisältää suhteellisen 

paljon vahingossa havaittuja vikoja. Silti vain puolet hyvistäkin tarkastajista pääsee läpi 

pätevöinnistä. Tätä porrasfunktioesimerkkiä esittää Kuva 4-3. 



 54  

 

 

 

Funktio, jolla oletetaan kiinteä POD pätevöintitason ylittäville vikakoille, on suh-

teellisen helppo määrittää. Pätevöintitasoa pienemmille vioille ei yritetä silloin määrittää 

havaitsemisen todennäköisyyttä. Tämä tapa on sitä helpompi, mitä pienempi POD tarvi-

taan.  

4.2 Tutkimusmenetelmän arviointi 

Qualification Helper-työkalu kvantifioi sen, mitä pätevöinnissä on osoitettu. Työkalua 

ei ole ennen käytetty suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastusten pätevöin-

tien sokkokokeiden arviointiin. Työkaluun syötetään tiedot ainoastaan sokkokokeesta ja 

sitä arvioidaan sokkokokeen hyväksymiskriteerien kautta. Sokkokoetta ennen on todis-

tettu, että käytetyllä tekniikalla pystytään havaitsemaan kaikki avoimessa koekappalees-

sa olevat viat ja tekninen perustelu todistaa omalta osaltaan korkean luotettavuuden.  

Pätevöinnin luotettavuutta voi arvioida suhteessa tarkastajan ja koko tarkastusjär-

jestelmän suorituskykyyn. Eri sokkokokeita voidaan arvioida tämän työkalun avulla. Jos 

esimerkiksi jossain muussa maassa tehdään pätevöinti melko samanlaisesta kohteesta, 

voitaisiin arvioida sitä, mikä tulisi olla tarkastajien läpipääsyprosentti pätevöinnissä. 

Voidaan päätellä, mitä voidaan odottaa tarkastajilta, jotka ovat päässeet läpi pätevöin-

nistä. Siten voidaan vertailla eri pätevöintejä keskenään.  

Mikäli osoitetulla vikojen havaitsemisen todennäköisyydellä ja voimalaitoksen vaa-

timuksilla on suuri ero, tarkoittaa se pätevöinnissä olevan paljon epävarmuutta. Jos suo-

rituskyvyltään huonon tarkastajan läpipääsyn todennäköisyys on esimerkiksi 50%, vai-

kuttaa se huolestuttavalta. Huonolla suorituskyvyllä ei saisi päästä läpi pätevöinnistä. 

Huonolla suorituskyvyllä läpipääsyn todennäköisyyden tulisi olla pieni. Jos pätevöinnis-

tä pääsee todennäköisesti läpi huonolla suorituskyvyllä, on se huolestuttavaa riskitietoi-

sen määräaikaistarkastuksen kannalta. Riskitietoisen määräaikaistarkastuksen tulisi oi-

keastaan kertoa, millaisia vikojen havaitsemisen todennäköisyysarvoja tarvitaan.  

4.3 Aineisto  

Suomessa pätevöintielin Inspecta Sertifiointi huolehtii pätevöintikokeiden järjestämises-

tä ja valvomisesta sekä myöntää pätevöintitodistukset. Inspecta Sertifioinnille on kerty-

nyt vuosien aikana tulosaineistoa tehdyistä pätevöinneistä ja niiden uusinnoista. Päte-

vöintiaineistoa on kertynyt pätevöintielimen arkistoihin jo lähes 20 vuoden ajalta. Päte-

vöintielin pitää huolta pätevöinnin riippumattomasta valvonnasta ja ohjeiden mukaisesta 

suorituksesta.  

Viranomaisen tehtävä on tarkastaa pätevöintiaineiston oikeellisuus, ja siksi viran-

omaisella oikeus nähdä sokkokoeaineisto. Silloin viranomaisella on mahdollisuus kiin-

nittää huomiota pätevöinnin vaatimuksiin. Salaiset tiedot tulee pitää diplomityössä sa-

lassa. Kriittistä tietoa ovat varsinkin kokeissa käytetyt vikakoot, jotka ovat salaisia. 

Myös säröjen määrä on salainen, jos on mahdollista päätellä, mikä koekappale on ky-

seessä.  
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Jotta pätevöintien kvantifioinnista olisi apua riskitietoisissa laskuissa, on käytettävä 

riskitietoisiin määräaikaistarkastuskohteisiin lukeutuvien tarkastuskohteiden tarkastus-

aineistoa. Tässä diplomityössä on keskitytty primääripiirin putkistojen päittäishitsien 

tarkastusten pätevöinteihin. VTT on laskenut Olkiluoto 1 ja 2 putkistoille murtumisen 

todennäköisyyksiä. Käyvien laitosten pätevöintien kvantifiointi on siis erityisen mielen-

kiinnon kohteena. Esimerkkiaineistona tässä diplomityössä käytetään seuraavia päte-

vöintejä. Käynnissä olevat laitokset: Primääripiirin putkistojen päittäishitsien manuaa-

lisesti suoritettava perinteinen ultraäänitarkastus sekä primääripiirin putkistojen päit-

täishitsien vaiheistetulla luotaimella mekanisoidusti suoritettava ultraäänitarkastus. Ol-

kiluoto 3: Paineistimen yhdyslinjan päittäishitsien ultraäänitarkastus. 

Tapaus 1  

Primääripiirin putkiston päittäishitsien manuaalinen ultraäänitarkastus  

Pätevöintiaineiston kohteet ovat putkiston putki-putki päittäisliitoksia. Materiaaliltaan 

ne ovat austeniittisia ja ferriittisiä. Ferriittiset putkistot ovat ulkohalkaisijaltaan 114-508 

mm ja ainepaksuudeltaan 7,1-26,2 mm. Austeniittiset putket ovat ulkohalkaisijaltaan 

114-406 mm ja ainepaksuudeltaan 6-21,4 mm. Kyseisiä putkistokohteita tarkastetaan 

silloin, kun tarkastus on tehtävissä hitsisauman molemmin puolin. Rakenteissa tyypilli-

sesti esiintyvä vika on jännityskorroosiosärö aksiaalisessa tai kehäsuunnassa. Tavoitevi-

kakoko on pienimmillään 0,7 mm syvä. 

Virallista sokkokoetta kyseisessä pätevöinnissä ei ole. Henkilöstön pätevyys todis-

tetaan niin kutsutulla YVL-kokeella. Pätevyys on pakollinen suoritettaessa testausta 

vuosihuoltojen aikana määräaikaistarkastusohjelman mukaisesti tietyille ruostumatto-

mille kohteille. YVL-koe koostuu kolmen päivän koulutuksesta ja sen jälkeen pidettä-

västä tutkinnosta. [62] 

Määräaikaistarkastushenkilöstön pätevöinti tehdään Suomessa SP 8-ohjeen mu-

kaan. Tutkinto sisältää kirjallisen osuuden sekä käytännön kokeen. Käytännön osuudes-

sa on tavallisesti kaksi kappaletta pieniä päittäishitsejä putkessa, yksi iso päittäisputki-

hitsi, yhdehitsi ja yhteen sisänurkan pyöristys. Käytännön osuudessa tarkoituksena on 

vikojen etsintä eikä mitoitus, eli koepaperiin merkitään vain ne sektorit, joissa on ha-

vaittu vika. Kokeen tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Tutkinnon hyväksytysti suorit-

taneelle annetaan sertifikaatti, joka on voimassa 5 vuotta, kuten muutkin henkilöille 

tehtävät määräaikaistarkastusten pätevöinnit. Samalla tarkastajalla tulee olla voimassa 

myös tason 2 peruspätevyys. [62, 63] 

YVL-kokeesta on kertynyt uusintoja ja uusien tarkastajien pätevöintejä. Saatavilla 

on paljon tietoa siitä, miten vikoja on havaittu eri tarkastajien toimesta. Käytössä olisi 

eri koekappaleista yhteensä 24 vikaa, joiden havaitsemisasteesta saatavan tiedon avulla 

voisi saada tarkennettua vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä. On kuitenkin virhe 

ajatella, että toistamalla saman vian tarkastus useaan kertaan saataisiin tarkennettua ky-

seisen vikakoon havaitsemisen todennäköisyyttä.  

Kuten edellä on moneen kertaan todettu, yhden vikakoon havaitsemiseen vaikutta-

vat useat eri vian ominaisuuksien muuttujat. Saman vian tarkastaminen useaan kertaan 
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ei kerro mitään kyseisen vikakoon havaitsemisen todennäköisyydestä. Jokainen tarkas-

tus on itsenäinen eli riippumaton muista tarkastuksista. Useilla eri tarkastuksilla saadaan 

tarkennettua vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä vasta, kun vikojen määrää koske-

vat vaatimukset täyttyvät. Ainoastaan kasvattamalla koekappaleiden ja vikojen määrää 

saadaan tarkennettua vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä.  

YVL-pätevöintikokeen särökokoja ja niiden havaitsemisprosentteja on käytetty pä-

tevöinnin arvioimiseen aiemminkin, kuten on kerrottu kappaleessa 3.3.1. Yksittäisen 

pätevöinnin perusteella ei ole kuitenkaan aiemmin pyritty arvioimaan vikojen havaitse-

misen todennäköisyyttä. Tässä pätevöintitapauksessa 1 eri koekappaleilla toteutettuja 

pätevöintikokeita ja niiden vaatimuksia vertaillaan, eli etsitään kaikkien sokkokokeiden 

joukosta parhainta suorituskykyä, jolla ei pääse todennäköisesti läpi sokkokokeesta.  

Tapaus 2  

Primääripiirin putkiston päittäishitsien vaiheistettu ultraäänitarkastus.  

Tässä pätevöinnissä kohteet ovat samanlaisia kuin tapauksessa 1, mutta vaiheistettua 

ultraäänitekniikkaa käytetään silloin, kun tarkastus on tehtävissä vain hitsisauman yh-

deltä puolelta. Pätevöinneistä on kertynyt aineistoa vain muutamasta sokkokokeesta ja 

siksi särökokojen lisäksi niiden jakauma on salainen.  

Havaitsemistavoite on pienimmillään 1,6 mm, joka on tapausta 1 suurempi. Vai-

heistetulla tekniikalla tarkastettava pienin putkikoko on hieman suurempi kuin tapauk-

sessa 1. Sokkokoe tehdään kappaleilla, joita voitaisiin käyttää myös tapauksen 1 päte-

vöinnissä.  

Tapaus 3  

Paineistimen yhdyslinjan päittäishitsien ultraäänitarkastus. 

Olkiluoto 3 pätevöinneistä esimerkkitapaukseksi valittiin paineistimen yhdyslinjan päit-

täishitsien tarkastuksen pätevöinti. Siinä havaitsemistavoitteeksi on määritelty kaikkien 

yli 3 mm suurempien vikojen löytäminen. Mikäli yli 3 mm syvemmät viat jäävät löyty-

mättä sokkokokeessa, pätevöinnistä ei pääse läpi. Tämän pätevöinnin sokkokoe on suo-

ritettu vasta kerran ja kaikki kokeeseen osallistuneet tarkastajat ovat päässeet siitä läpi. 

Voisi helposti vetää johtopäätöksen, että Olkiluoto 3 tarkastajien POD on 100%. Tämän 

argumentti kuultiin useasti NDT-tarkastajien kanssa keskusteltaessa diplomityötä tehtä-

essä 

Olkiluoto 3 tarkastusten pätevöinneissä todistetaan, että tarkastusmenettely kykenee 

havaitsemaan kaikki havaitsemisen tavoitekoon ylittävät viat erittäin luotettavasti. Tek-

nisessä perustelussa argumenttina käytetään muun muassa materiaalista saatavaa selke-

ää signaali/kohinasuhdetta, jolloin havaitsemisessa ei pitäisi olla teoriassa vaikeuksia. 

Havaitsemistavoitteeksi on pätevöinnin lähtötiedoissa asetettu 3mm syvä vika. Sokko-

koe tehdään arvioimalla aiemmin kerättyä dataa. Kaikki kappaleissa olevat viat tulee 

havaita, ja valevikoja saa olla  2 kappaletta.  
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Olkiluoto 3 sokkokoekappaleita ei ole jaoteltu viallisiin ja viattomiin sektoreihin, 

kuten aiemmissa tapauksissa 1 ja 2. ASME:n mukaan viallisten ja viattomien alueiden 

suhde tulee olla koekappaleessa 1:3. Viattomien alueiden määräksi asetetaan Qualifica-

tion Helper -työkalussa kaksinkertainen määrä vikoihin verrattuna.  

4.4 Tulokset 

Tuloksina esitetään jokaiselle pätevöintitapaukselle POD-porrasfunktio, jossa havaitse-

misen todennäköisyys on määritetty havaitsemistavoitteen suuruisille ja sitä suuremman 

särökoon omaavalle vialle. Mikäli halutaan tietää, mikä särökoko havaitaan 95% var-

muudella 90% todennäköisyydellä, täytyy olettaa havaitsemisen todennäköisyyden ole-

van 0% pienillä särökooilla ja 100% suurilla.  

 

Tapaus 1 Perinteinen ultraäänitarkastus.  

 

Porrasfunktio: Tapauksessa 1 erilaisia sokkokokeita oli kolme kappaletta. Niistä saa-

tiin kolme erilaista tulosta. Pätevöinnin hyväksyttävä suoritus on erittäin epätodennä-

köistä (5%), jos maksimi POD on pienempi kuin 60%, 60% tai 48%. Vaihtelu tuloksissa 

on suurta.  Konservatiivisella valinnalla tulokseksi saadaan 48% POD, jota pienemmällä 

suorituskyvyllä on erittäin epätodennäköistä (5%) päästä läpi pätevöinnistä. Tämä erit-

täin huonolta vaikuttava suorituskyky johtuu särömäärästä, jolloin ASME:n kriteerien 

mukaan yhden särön saa jättää havaitsematta. 

 

Sokkokoe A.  

 

 

Kuva 4-4 Tapauksen 1 sokkokoe A, jossa on 7 vikaa. 



 58  

 

 

 

 

Sokkokoe B.  

 
 

 

Kuva 4-5 Tapauksen 1 sokkokoe B, jossa on 6 vikaa. 

 

Sokkokoe C.

 

Kuva 4-6 Tapauksen 1 sokkokoe C, jossa on 6 vikaa. 
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Tapaus 2 Vaiheistettu ultraäänitarkastus 

Porrasfunktio  

Tapauksessa 2 erilaisia sokkokokeita oli 3 kappaletta. Niistä saatiin 3 eri tulosta. Päte-

vöinneistä on kertynyt aineistoa vain muutamasta sokkokokeesta ja siksi särökokojen 

lisäksi niiden jakauma on salainen.  

Pätevöinnin hyväksyttävä suoritus on erittäin epätodennäköistä (5%), jos maksimi 

POD on pienempi kuin 61%, 47% tai 53%. Vaihtelu tuloksissa on suurta.  Konservatii-

visella valinnalla tulokseksi saadaan 47% POD, jota pienemmällä suorituskyvyllä on 

erittäin epätodennäköistä (5%) päästä läpi pätevöinnistä.  

 

Sokkokoe A.  

 
 

 

 

Kuva 4-7 Tapauksen 2 sokkokoe A, jossa x-määrä vikoja.  
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Sokkokoe B.  

 

 

Kuva 4-8 Tapauksen 2 sokkokoe B, jossa on x-määrä vikoja 

 

Sokkokoe C. 

 

 

Kuva 4-9 Tapauksen 2 sokkokoe C, jossa on x-määrä vikoja. 



 61  

 

 

 

Tapaus 3 

Olkiluoto 3 paineistimen yhdyslinjan päittäishitsien pätevöinnistä ei voi esittää vikako-

kojen lisäksi niiden määrää, sillä käytössä ollut koekappale on ainoa laatuaan. Samaa 

koekappaletta käytetään luultavasti myös pätevöinnin uusinnassa. Näkyvillä on vain 

tieto, joka on julkisesti saatavilla eli havaitsemistavoite (3 mm) ja valevikojen sallittu 

määrä kaksi kappaletta.  

Sokkokokeesta pääsee läpi, jos havaitsee kaikki havaitsemistavoitetta (3mm) suu-

remmat viat ja kirjaa korkeintaan kaksi valevikaa. Kuvasta nähdään, että pätevöinnin 

hyväksyttävä suoritus on erittäin epätodennäköistä (5%) jos tarkastajan POD on alle 

69%. Tulos ei muutu, jos valevikaprosenttia kasvatetaan 10 %.  

 

Porrasfunktio 

 

 

Kuva 4-10 Tapauksen 3 porrasfunktio. 

Jatkuva funktio 

Vikakoko, joka havaitaan 90% todennäköisyydellä ja 95% varmuudella saadaan määri-

tettyä, jos oletetaan havaitsemisen todennäköisyyden olevan 0% pienillä vikakooilla ja 

100% suurilla. Mikäli tällainen oletus tehdään, saadaan kyseiseksi vikakooksi kuvan 

perusteella noin 5.3 mm. Valevikaprosentti saa olla 20 % saman tuloksen saavuttami-

seksi.  
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Kuva 4-11 Tapauksen 3 jatkuva POD-funktio 

4.5 Tulosten arviointi 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka luotettavasti eri vikakokoja ha-

vaitaan ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuskohteina olevista primääripiirin putkis-

tojen päittäishitseistä. Tarkastusten luotettavuus varmistetaan pätevöintimenettelyllä, 

joten vastaus saatiin arvioimalla pätevöinnin luotettavuutta. Kiinnostavaa oli tietää, mil-

lainen varmuus pätevöinnillä saadaan tarkastukselle. Sokkokokeiden perusteella voi-

daan sanoa, mikä tarkastajan POD vähintään 95% varmuudella on. Esimerkiksi Olki-

luoto 3 paineistimen yhdyslinjan päittäishitsien tarkastukselle saatiin havaitsemisen to-

dennäköisyydeksi 95 % varmuudella 69 %. Käyvien laitosten putkistojen päittäishitsien 

pätevöinneistä saatiin huonoimmillaan arvioksi 48 % POD. Näin huonolla luotettavuu-

della voisi ajatella tarkastuksen olevan kuin kolikon heittoa, eli se joko havaitsee säröt 

tai ei. 

Sokkokokeen läpipääsyvaatimuksilla näyttää olevan suuri vaikutus pätevöinnillä 

osoitettavaan luotettavuuteen. Olkiluoto 3 pätevöintien sokkokokeiden vaatimukset 

poikkeavat käyvien laitosten sokkokokeiden vaatimuksista siinä, ettei kokeessa saa jät-

tää yhtään säröä havaitsematta. Käyvien laitosten hyväksymiskriteereinä käytetään 

ASME:n taulukkoa VIII S2-1. ASME:n kriteerit vaikuttavat alentavan saavutettavaa 

vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä. Taulukon kriteereiden perusteella hyväksyttä-

vä koe ei vaadi tarkastajalta korkeita havaitsemisen todennäköisyyksiä.  
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Käyrien paikat saadaan Qualification Helper-työkalussa tarkemmaksi, mitä enem-

män koekappaleita ja vikoja on käytössä. Mikäli säröjä olisi pätevöinnissä 29 kappaletta 

ja yhtään säröä ei saisi jättää havaitsematta, olisi mahdollista saada havaitsemistavoitet-

ta suuremmille särökooille havaitsemisen todennäköisyydeksi 95 % varmuudella 90 %. 

ENIQ-pätevöinti on tähdännyt vikamäärän vähentämiseen, jolloin vähäisempää vika-

määrää kompensoidaan avoimella kokeella, teknisellä perustelulla ja vikojen huonoim-

man tapauksen (worst case) ominaisuuksilla.  

Kvalitatiivisesti asiantuntija-arviota käyttäen voidaan sanoa, ettei huono tarkastaja 

pääse todellisuudessa kuitenkaan pätevöinnistä läpi vaikka osoitettavissa oleva havait-

semisen todennäköisyys niin osoittaisikin. Todellinen havaitsemisen todennäköisyys on 

suurempi, kuin mikä Qualification Helper-työkalulla saatu alarajakäyrä on. Alarajakäyrä 

kertoo, mikä suoritustaso pätevöinnille voidaan vähintään osoittaa, mutta se ei tarkoita 

ettei se voisi olla sitä suurempi.   

Jos sokkokokeella arvioitu havaitsemisen todennäköisyys vaikuttaa alhaiselta, tek-

ninen perustelu ja avoin koe nostavat sitä. Sokkokokeen perusteella saatu havaitsemisen 

todennäköisyys on arvo, jota suurempi todellinen havaitsemistodennäköisyys luultavasti 

on. Lopullista havaitsemisen todennäköisyyden arvoa voi nostaa esimerkiksi tieto siitä, 

että pätevöinnin 5 v uusinnassa tarkastajat pärjäävät yleensä erittäin hyvin. Jos tiedettäi-

siin kuka tarkastaja  

YVL-tarkastajakokeesta on kertynyt aineistoa lähes 20 vuoden ajalta. Koetta käyte-

tään myös käyvien laitosten putkistojen päittäishitsien sokkokokeena. Aineiston perus-

teella havaittiin, että uusinnat sujuvat tarkastajilta erittäin hyvin. Uusinnoissa joutuu 

harvoin hylätyksi. Uusinnoissa ei yleensä jää vikoja havaitsematta, valevikoja sen sijaan 

saattaa löytyä. Uusinnassa ala-rajakäyrän voi olettaa korkeammaksi kuin ensimmäisellä 

kerralla. YVL-kokeessa voisi vaatimuksena olla kaikkien vikojen löytyminen eli yhtään 

vikaa ei saisi jättää havaitsematta. 

Käytännön kokeiden, teoreettisten mallien, fysikaalisten perustelujen ja kokemuk-

sen perusteella asiantuntijat voivat tehdä johtopäätöksiä vian havaitsemisen todennäköi-

syydestä. Todisteet voivat näyttää toteen, että tietty vikakoko havaitaan esimerkiksi 80 

% varmuudella. Pätevöintielimen tehtävä olisi arvioida todisteiden riittävyyttä. Mitä 

suurempi on havaitsemisen todennäköisyyden taso, sitä suurempi riskin pieneneminen 

saavutetaan tarkastuksella. Jos tavoiteltava havaitsemisten todennäköisyystaso kasvaa, 

voi olla vaikea päästä tavoitteeseen tarkastuksessa Pätevöintielimen voi olla myös vai-

kea arvioida, onko tavoitteeseen päästy, jos tavoiteltava taso on korkea. Tarvittaisiin 

myös enemmän aineistoa tavoitteiden saavuttamisen osoittamiseksi. Vaikka pätevöin-

tielin ei voisikaan arvioida onko tavoiteltu havaitsemisen todennäköisyys saavutettu, 

voisi olla hyödyllistä tietää, mitä tasoa pätevöintielin pitää mahdollisena tavoittaa. [17] 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPI-

TEET 

Ydinturvallisuuden kannalta tärkeiden putkistojen hitsejä tarkastetaan ultraääniteknii-

kalla. Tarkastusten luotettavuutta voidaan arvioida vikojen havaitsemisen kannalta. 

Luotettavuuden arvioinnin kvantitatiivisen mittaamisen työkaluksi on yleisesti hyväk-

sytty havaitsemisen todennäköisyys (Probability of Detection, POD). Havaitsemisen 

todennäköisyyden avulla eri tarkastusjärjestelmien luotettavuutta voidaan verrata toi-

siinsa.  

Tarkastusten luotettavuuden kvantitatiivista tietoa tarvitaan ydinvoimateollisuudes-

sa, jotta saadaan tietoa tarkastusten vaikutuksesta tarkastuskohteen murtumisen toden-

näköisyyteen ja edelleen kohteen riskitasoon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvit-

tää kvantitatiivisesti, vikojen havaitsemisen luotettavuus tyypillisessä määräaikaistar-

kastuskohteessa. Määräaikaistarkastuskohteeksi valittiin primääripiirin putkistot, joiden 

tarkastukset on kohdistettava riskitietoisesti. Vikojen havaitsemisen todennäköisyys 

laskettiin pätevöintien sokkokokeita arvioimalla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Qua-

lification Helper-työkalua, joka helpottaa eri pätevöintiaineistojen vertaamista toisiinsa. 

Työkalua ei ole ennen käytetty suomalaisten ydinvoimaloiden pätevöintien sokkokokei-

den arviointiin.  

5.1 Johtopäätökset 

Tarkastusohjeen ja -laitteiston pätevöinnissä tulee saavuttaa havaitsemiselle asetetut 

tavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen todistetaan teknisellä perustelulla ja avoimella 

kokeella. Epävarmuutta lopulliseen tarkastuksen onnistumiseen tuovat inhimilliset teki-

jät, joten tarkastaja pätevöidään erikseen sokkokokeella. Sen perusteella tarkastaja joko 

pätevöityy määräaikaistarkastuskohteen tarkastamiseen tai hänet hylätään. Sokkokokeen 

läpäisseellä tarkastajalla on tarvittava havaitsemisen todennäköisyys, joka on verrannol-

linen sokkokokeen läpipääsyn vaatimuksiin. Lopullisen tarkastusjärjestelmän havaitse-

mistodennäköisyyden voi ajatella olevan tätä suurempi.  

Sokkokokeen läpipääsylle voi asettaa erilaisia vaatimuksia, mikä huomattiin verrat-

taessa käyvien laitosten pätevöintejä ja Olkiluoto 3 yksikön pätevöintejä. Sokkokokeen 

kriteereillä on suuri vaikutus siihen havaitsemisen todennäköisyyteen, joka pätevöinnil-

lä voidaan vähintään osoittaa. Virheet vähäisessä säröjen löytämisessä alentaa heti osoi-

tettavissa olevaa luotettavuustasoa. ASME:n taulukon käyttö sokkokokeen arvioinnissa 

antaa vikamäärien kasvaessa mahdollisuuden jättää vikoja havaitsematta.  
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Tällä hetkellä käyvien laitosten päittäishitsien murtumisen todennäköisyyttä lasket-

taessa käytetään kirjallisuudesta löydettyjä havaitsemisen todennäköisyysfunktioita. 

Funktiot ovat vastanneet hyvää keskimääräistä tarkastustasoa. Niiden käyttö on ollut 

perusteltua, sillä pätevöinneillä on kvalitatiivisesti osoitettu tarkastuksen havaitsevan 

luotettavasti havaitsemistavoitetta suuremmat viat.  

Pätevöinnissä joukko putkistojen päittäishitsejä voidaan tarkastaa samalla tekniikal-

la. Suomessa ydinvoimaloiden primääripiirin putkistojen pätevöintimenettely määrittää 

vertailukelpoiset putkistojärjestelmien tarkastukset. Kohteille voidaan määrittää silloin 

vikojen löytymisen kannalta sama havaitsemisen todennäköisyys. Pelkkä havaitsemisen 

todennäköisyyden määrittäminen tarkastukselle ei takaa tarkastuksen luotettavuutta. 

Myös pätevöintimenettelyn teknisen perustelun osuus ja käytännön kokeen avoin koe 

ovat luotettavuuden varmistamisessa tärkeitä.  

Kun kaikki tarkastusjärjestelmän osa-alueet ovat luotettavia, voidaan asiantuntija-

arviona odottaa määräaikaistarkastukselta hyvää laatutasoa ja korkeaa luotettavuutta. 

Pelkkä tarkastusjärjestelmän pätevöinti ei aina takaa parasta lopputulosta. Tarkastustoi-

minnan jatkuva kehittäminen ja laadun varmistus organisaatiotasolla ovat myös tärkeitä. 

Jos pätevöinnistä halutaan saada varmaa tietoa siitä, havaitaanko havaitsemistavoi-

tetta suuremmat viat 90 % todennäköisyydellä ja 95 % varmuudella, tulee vikojen mää-

rän olla suurempi kuin nykypätevöinnissä. Sokkokokeessa tulisi olla vähintään 29 ha-

vaitsemistavoitteen suuruista ja sitä suurempaa säröä, mikäli halutaan päästä kyseiseen 

varmuuteen. ENIQ:n mukainen pätevöinti on pyrkinyt koekappaleiden särömäärän vä-

hentämiseen. Vikamäärän kasvattamista ei voi vaatia vain tilastollisista syistä jos hy-

vään luotettavuuteen päästään vähemmällä kokeellisella vikamäärällä yhdistettynä tek-

niseen perusteluun.  

Riskitietoisen määräaikaistarkastuksen pitäisi kertoa, mikä on se havaitsemisen to-

dennäköisyys, jolla saavutetaan haluttu riskitason pieneneminen. Kyseistä havaitsemi-

sen todennäköisyyden tasoa voitaisiin käyttää vertailukohteena pätevöinnissä, ja voitai-

siin pyrkiä kyseiseen havaitsemisen todennäköisyyteen.  Pätevöintielimen tehtävä olisi 

arvioida, voidaanko riskitietoisesti määritettyä havaitsemisten todennäköisyyskäyrää 

käyttää alempana rajana tarkastuksen tarkkuutta arvioitaessa. [17] 

5.2 Jatkotoimenpiteet 

Havaitsemisen todennäköisyydelle määritetty arvo voidaan syöttää VTT:n murtumis-

mekaaniseen luotettavuusmalliin. VTT:n malleissa lasketaan murtumisen todennäköi-

syys putkiston päittäishitseille. Valittaessa putkistohitsiä murtumisen todennäköisyys-

laskelmaan otetaan huomioon kyseisen hitsin tarkastustekniikka. Kun tiedetään hit-

sisauman tarkastustekniikka, tiedetään mihin pätevöintiin kyseinen tarkastus kuuluu. 

Samaan pätevöintiin kuuluvilla putkistohitseillä on tarkastuksessa sama havaitsemisen 

todennäköisyys.  

Otettaessa huomioon tarkastushistoria on kiinnitettävä huomiota mahdolliseen pä-

tevöinnin muuttumiseen. Mikäli tarkastus on tehty aiemmin jollain muulla tekniikalla 
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kuin nykyään, on pätevöinneissä tapahtunut muutos otettava huomioon. Toisaalta vai-

heistetun ja perinteisen ultraäänitarkastuksen sokkokokeet tehdään samoja koekappalei-

ta käyttäen. Vaatimukset sokkokokeen läpipääsylle ovat myös samat. Tarkastajien suo-

rituskyvylle asetetut vaatimukset eivät ole siis muuttuneet siirryttäessä tekniikasta toi-

seen.  

Simuloinnissa on havaitsemisen todennäköisyyden laskennallisen tarkkuuden tule-

vaisuus. Simuloimalla saadaan lisää variaatioita vikapopulaatioon ja kasvatetaan viko-

jen määrää. Käytännön kokeet pätevöinnissä tehdään usein analysoimalla aiemmin ke-

rättyä dataa, jolloin tarkastaja ei ole lähelläkään itse ultraäänitarkastustapahtumaa. Si-

muloitujen vikojen lisääminen tarkastusdataan on mahdollista. Mikäli sokkokokeessa 

analysoitava data sisältää riittävästi todellisia vikoja jäljitteleviä simuloituja indikaatioi-

ta, voidaan kokeen perusteella saada tarkennettua havaitsemisen todennäköisyyttä ilman 

kalliita ja aikaa vieviä koekappalesarjoja.  
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