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Tässä diplomityössä on tarkasteltu tutkimustoiminnan tulosten hyödyntämistä ja sovel-
tamista Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) operoimilla Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -
ydinvoimalaitosyksiköillä (OL1 ja OL2). Työssä on tarkasteltu TVO:n tutkimus- ja ke-
hitystoiminnan jaon mukaisesti turvallisuustutkimusta ja laitosteknologian tutkimusta, 
jotka kattavat kaikki TVO:lla seurattavat OL1 ja OL2 -laitoksiin liittyvät tutkimushank-
keet. Selvitys on osa laitosyksiköille tehtävää käyttöluvan uusintaprojektia. OL1 ja OL2 
-laitosyksiköiden nykyinen käyttölupa on voimassa vuoden 2018 loppuun asti.  
Selvitys toteutettiin kirjallisuustutkimuksena perehtymällä TVO:lla seurattavaan ydin-
turvallisuus- ja laitosteknologiatutkimukseen. Käytettyjä kirjallisuuslähteitä ovat mm. 
tutkimusohjelmien ja -hankkeiden suunnitelmat, väli- ja loppuraportit, yksittäisten 
hankkeiden ja tutkimusten raportit, tieteelliset artikkelit, tutkimuslaitteistojen kuvauk-
set, erityisselvitykset, lait ja viranomaismääräykset, laskentaohjelmien ja työkalujen 
kuvaukset ja käyttöohjeet, tutkimusohjelmissa tuotetut käsikirjat, alaa koskeva uutisoin-
ti, sekä TVO:n omasta dokumentinhallintajärjestelmästä löytyvät asiakirjat, merkittä-
vimpänä näistä tutkimus- ja kehitystoiminnan vuosittain tiivistävät T&K -raportit. 
Kirjallisuusselvitystä täydennettiin haastattelemalla TVO:n eri alojen tutkimusta seu-
raavia asiantuntijoita. Haastatteluissa tutkimuksen hyödyntämisen tapojen kartoittami-
sen lisäksi arvioitiin sen yleistä toteutumista, sekä selvitettiin tulevaisuuden tutkimuk-
sen ohjaamisen toiveita. Haastattelujen ja kirjallisuusselvityksen tuloksena koostettiin 
yhteenveto käyttöön menneistä tutkimustuloksista. Suoraan hyödynnettäviä tuloksia 
olivat mm. TVO:lla käytössä olevien laskentaohjelmistojen ja menetelmien kehitys, 
sekä OL1 ja OL2 -laitoksilta peräisin olevat esimerkkitarkastelut, joita voidaan hyödyn-
tää eri ilmiöiden arvioinnin tukena. 
Konkreettisten, suoraan käyttöön menevien teknisten sovellusten lisäksi, tutkimustoi-
minnan tärkeiksi käyttökohteiksi tunnistettiin myös itse tutkimuksessa luotava tieto, jota 
on mahdollista käyttää pohjana työtehtävissä tai tilattaessa tarkempaa erillistutkimusta, 
rinnakkaisten menetelmien kehitys turvaamassa samoja luonnonilmiöitä mallintavien 
erillisten laskentaohjelmistojen riippumattomuutta, sekä uusien asiantuntijoiden koulu-
tus ja nykyisen asiantuntemuksen vahvistuminen. Tutkimustoiminta luo myös tärkeitä 
verkostoja, joita voidaan hyödyntää alan toimijoiden välillä. 
Tuloksena voidaan sanoa, että TVO:lla seurataan hyvin eri tekniikan alojen tutkimusta, 
ja uusin tutkimustieto otetaan hyvin huomioon turvallisuuden edistämiseksi. 
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ABSTRACT 
TUUKKA SJÖBLOM: The use of research findings at NPP units OL1 and OL2 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 94 pages, 92 Appendix pages 
March 2016 
Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering 
Major: Power Plants and Combustion Technology 
Examiner: Professor Risto Raiko 
 
Keywords: nuclear energy, operating license, research 
This Master's Thesis studies the use and applications of research findings at nuclear 
power plant units (NPP) Olkiluoto 1 (OL1) and Olkiluoto 2 (OL2) operated by Te-
ollisuuden Voima Oyj (TVO) in Olkiluoto, Finland. This thesis is weighted according to 
TVO's R&D categorization to the nuclear safety research and to the research of NPP 
technology. This comprehensive categorization covers research followed by TVO relat-
ed to the NPP units OL1 and OL2. This study is a partial requirement of the renewal of 
the operating license of NPP units OL1 and OL2. The current operating license is set to 
expire in the end of 2018. 
This study was carried out as a literature review by reading up on the research programs 
followed by the TVO. References used were e.g. research plans and reports, work re-
ports, final reports of separate researches, scientific articles, descriptions of research 
facilities, special reports, legislation, manuals and descriptions of numerical methods, 
handbooks, news concerning the field, and documents found in TVO document man-
agement system. 
Literature review was completed with interviews of TVO experts of different fields of 
technology who are actively following the research done in their domain. In addition to 
the survey of a use of research findings the general nature of a success in the research 
was evaluated and the possible future research needs were determined. As a result of the 
literature review and the interviews combined the summary of a use of applicable re-
search findings was composed. Directly applicable results involved e.g. the improve-
ment of numerical tools in use by TVO, and the OL1 and OL2 case reviews used in re-
search programs which can be used as a support when evaluating certain phenomena. 
In addition to the directly applicable results other practices for a use of research findings 
were discovered. The data and the knowledge created in the process of making the re-
search is an important asset since it can be used as basic information in work assign-
ments and when placing orders for a more detailed research. The development of inde-
pendent, separate methods for evaluating the same phenomena is also an important asset 
especially in the safety critical fields because it creates the redundancy. Also the educa-
tion of new personnel to the field and the improvement of knowledge of current person-
nel can be utilized. Research also creates important networks between experts that can 
be later taken advantage of. 
As a result it can be stated that the research of different fields of technology is soundly 
monitored by TVO and the newest information is highly taken into account for improv-
ing the nuclear safety. 
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1. JOHDANTO 

Tästä raportista käy ilmi tutkimustoiminnan tulosten hyödyntäminen turvallisuuden 
edistämiseksi Eurajoen kunnassa Kirkonkylän kylässä Olkiluodon saarella sijaitsevilla 
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) operoimilla ydinvoimalaitosyksiköillä Olkiluoto 1 ja 
Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) YVL-ohjeen YVL A.1 liitteen A kohdan A49 mukaisesti. 
Tehty yhteenveto tutkimustoiminnasta liittyy vuoden 2018 lopussa päättyvien OL1 ja 
OL2 -ydinvoimalaitosten käyttölupien uusintaprojektiin, jossa laitosten käyttöikää on 
tarkoitus nostaa alkuperäisestä 40 vuodesta 60 vuoteen. Yhteenveto on rajattu koske-
maan vuosille 2008–2018 ajoittuvia tutkimushankkeita. 
Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena käyden läpi tutkimusohjelmien sisältöjä. Li-
säksi haastateltiin TVO:n eri alojen tutkimusta seuraavia asiantuntijoita. Selvitys on 
tehty paljolti kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman, SAFIR:n, 
rakennetta mukaillen, mutta selvityksessä otetaan huomioon myös muu AB Asea-
Atomin (nykyisin Westinghouse Electric Sweden AB) toimittamaan kiehutusvesireakto-
rityyppiin liittyvä tutkimus, jota seurataan TVO:lla, sekä TVO:n itse tekemä ja tilaama 
erillistutkimus. Käytettyjä kirjallisuuslähteitä ovat mm. tutkimusohjelmien ja -
hankkeiden suunnitelmat, väli- ja loppuraportit, yksittäisten hankkeiden ja tutkimusten 
raportit, tieteelliset artikkelit, tutkimuslaitteistojen kuvaukset, erityisselvitykset, lait ja 
viranomaismääräykset, laskentaohjelmien ja työkalujen kuvaukset ja käyttöohjeet, tut-
kimusohjelmissa tuotetut käsikirjat, alaa koskeva uutisointi, sekä TVO:n omasta doku-
mentinhallintajärjestelmästä löytyvät asiakirjat, merkittävimpänä näistä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan vuosittain tiivistävät T&K -raportit. Suurin osa ydinenergia-alan tut-
kimuksesta on julkisesti saatavilla, esim. SAFIR -tutkimuksen osalta, mutta jotkut eri-
koisraportit ovat luottamuksellista aineistoa. Lähdeviitteet on kuitenkin annettu kaikissa 
tapauksissa. 
Asiantuntijahaastatteluissa täydennettiin kirjallisuuslähteistä saatuja tietoja. Yksittäiset 
tutkimusohjelmat ja niiden tulokset käytiin läpi hanketta seuranneiden asiantuntijoiden 
kanssa kohta kohdalta, tarkoituksena löytää tuloksista kaikki OL1 ja OL2 -laitoksille 
käyttöön menneet tutkimustulokset, sekä millä tavalla näitä tuloksia yleensä hyödynne-
tään. Haastatteluissa käytiin läpi myös seuratun tutkimustoiminnan yleistä luonnetta ja 
sitä miten sen hyödyllisyys on koettu yleensä omalla asiantuntija-alalla. Lisäksi selvitet-
tiin tulevaisuuden tutkimuksen kiinnostavia aiheita, ja sitä, mihin tutkimusta haluttaisiin 
tulevaisuudessa ohjata. 
Kappaleessa 2 on esitelty käyttöluvan uusintaa säätelevät viranomaismääräykset ja lait, 
sekä TVO:n harjoittaman tutkimustoiminnan painopisteet. Huomattava seikka käyttölu-
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van uusintaprojektissa tällä kertaa on, että se tehdään uusittujen YVL-ohjeiden vaati-
muksin. Lisäksi kappaleessa 2.6 on käyty läpi TVO:n T&K -toiminnan painopistealueet, 
jonka mukaan ne on esitelty kappaleissa 3 (Turvallisuustutkimus) ja 4 (Laitosteknologi-
an tutkimus).  
Turvallisuustutkimus on esitelty kappaleessa 3. SAFIR -ohjelmat on esitelty tarkemmin 
liitteessä A. Muista seurattavista tahoista on esitelty Nordic Owner's Group (NOG), 
Nordic PSA Group (NPSAG), Nordic Nuclear Safety Research (NKS), Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), sekä SAFIR -ohjelmien verkostojen 
toimintaa TVO:lla kehittävä ja arvioiva Tekesin RESCAS -hanke. Jokaisen hankkeen 
kuvauksen loppuun on esitetty mahdollinen liittyvyys OL1 ja OL2 -laitoksiin, sekä asi-
antuntijahaastatteluista saadut huomiot. 
Kappaleessa 4 on esitelty laitosteknologian tutkimus, joka sisältää reaktoriteknologian 
ja polttoaineen tutkimuksen. Tärkeä osa tutkimusta ovat laitosyksiköiden käyttöiän pi-
dentäminen, sekä korkeampien polttoaineen palama-arvojen käyttöä tukevat hankkeet. 
Tässä yhteydessä on esitelty myös laitosyksiköiden tekniset kehityshankkeet, jotka si-
sältävät mm. laitosmuutoksia, niiden selvityksiä, sekä laitoksen turvallisempaa käyttöä 
ja muuttuvaa toimintaympäristöä tukevia hankkeita. 
Kappaleessa 5 on esitetty varsinainen YVL-ohjeen A.1 kohdan A49 vaatimukseen vas-
taava yhteenveto tutkimustoiminnasta. Tässä kappaleessa on tiivistetty aiemmin kappa-
leissa 3 ja 4 esitellyt OL1 ja OL2 -laitosten toiminnassa hyödynnetyt tutkimushankkeet 
kirjallisuusselvityksen ja asiantuntijahaastattelujen tulosten perusteella, sekä tehty ylei-
siä havaintoja tutkimusten aihepiireistä. Yhteenvedossa tutkimushankkeet on jaoteltu 
kuuteen eri kategoriaan: rakenteet, järjestelmät ja komponentit (engl. Structures, Sys-
tems and Components, SSC), termohydrauliikka, onnettomuudet ja riskianalyysi, reakto-
ri ja polttoaine, automaatio ja ihminen, sekä tutkimusinfrastruktuurin kehitys ja osaami-
sen ylläpito. 
Kappaleessa 6 on johtopäätösten ohella esitelty asiantuntijahaastatteluista saatuja kom-
mentteja tutkimustoiminnan luonteesta, tarpeelliseksi kokemisesta ja yleisestä sovelta-
misesta. Kappaleessa käydään läpi myös tutkimuksen hyödyntämisen erilaisia tapoja, 
arvioidaan tutkimuksen toteutumista, sekä esitetään tutkimuksen ohjaamisen toiveet 
tulevaisuudessa. 
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2. TYÖN TAUSTA 

Ydinenergian käyttö Suomessa on tarkkaan säänneltyä ja luvanvaraista. Tässä kappa-
leessa on esitelty lait, asetukset ja säännökset, jotka säätelevät ydinlaitoksen käyttöä, 
sekä ydinlaitoksen käyttöluvan saamiseen liittyvä prosessi.  

2.1 Ydinenergialainsäädäntö 
Ydinenergian käyttöön sisältyvät riskit edellyttävät kattavaa valvontaa, jolla varmistu-
taan ydinvoiman käytön turvallisuudesta, ydinjätteiden asianmukaisesta käsittelystä, 
estetään ydinaseiden kehittäminen, sekä varmistutaan siitä, että ydinenergian käyttö on 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinenergialainsäädännön tärkeimmät oikeusläh-
teet ovat ydinenergialaki (990/1987) ja ydinenergia-asetus (161/1988), joissa säädetään 
mm. ydinenergian käytön periaatteista, sekä toimivaltaisista viranomaisista. Lainsää-
dännön tavoitteisiin pyritään kattavalla yksityiskohtaisella sääntelyllä, sekä säännösten 
noudattamisen valvonnalla. Ydinenergian käyttöön ja valvontaan liittyy myös useita 
kansainvälisiä sopimuksia. Kansainvälisten sopimusten velvoitteet ja periaatteet pan-
naan täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä. Kansallinen ydinenergialainsäädäntö täyt-
tää sopimusvelvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut. Myös Euroopan unioni sääntelee 
ydinenergia-alaa Euratom -sopimuksen puitteissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014) 

2.2 Toimijat 
2.2.1 Työ- ja elinkeinoministeriö 
Ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), 
joka valmistelee ydinenergia- ja ydinvastuulainsäädännön kehittämiseen tähtäävät esi-
tykset, sekä valtioneuvostossa tehtäväksi säädetyt lupapäätökset ja ohjaa ydinjätehuol-
lon suunnittelua ja toteutusta. Ministeriön yhteydessä toimii myös Valtion ydinjätehuol-
torahasto (VYR), jonka kautta rahoitetaan merkittävä määrä Suomessa tehdystä ydin-
energia-alan tutkimus- ja kehitystyöstä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013) 

2.2.2 Säteilyturvakeskus 
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteilyn käyttöä Suomessa valvova viranomainen. Sätei-
lyturvakeskuksen tehtävänä on ydinenergialain (990/1987) mukaan varmistua siitä, että 
luvanhaltija kantaa vastuunsa ydinlaitoksensa käytön turvallisuudesta. Säteilyturvakes-
kus asettaa ydinenergian käyttöä säätelevät yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset 
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(YVL-ohjeet) ja riippumattomalla valvonnallaan varmistuu siitä, että luvanhaltijan toi-
minta on vaatimusten mukaista. Säteilyturvakeskus antaa valvovana viranomaisena 
YVL-ohjeiden lisäksi myös valmiusohjeet (VAL-ohjeet) sekä säteilyturvallisuusohjeet 
(ST-ohjeet). (STUK, 2016a) 

2.2.3 Luvanhaltija 
Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksen luvanhaltijan on huolehdittava käytön turvalli-
suudesta. Suomessa on yhteensä neljä käynnissä olevaa ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi 
Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa. Vuonna 1969 perustettu omistajilleen omakustannus-
hintaan sähköä tuottava Teollisuuden Voima Oyj operoi Olkiluodossa kahta nettosähkö-
teholtaan 880 MW:n kiehutusvesireaktorilla varustettua ydinvoimalaitosyksikköä 
(TVO, 2013). 
Luvanhaltijan tulee täyttää sille asetetut velvoitteet. Luvanhaltijan on mm. huolehdittava 
käytön turvallisuudesta ja toiminnassa syntyvistä ydinjätteistä sekä kaikista ydinjäte-
huollon kustannuksista. Ydinjätehuollon kustannuksiin varaudutaan keräämällä ydin-
voimalla tuotetun sähkön hinnasta ydinjätevarausmaksua, joka rahastoidaan valtion 
ydinjätehuoltorahastoon. Lisäksi ydinvastuulain (484/1972) mukaisesti ydinvoimalai-
toksen haltijalla on oltava ydinvastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisen ydinvahingon 
ulkopuolisille aiheuttamat vahingot. Luvanhaltijan toimintaa voivat ydinenergialainsää-
dännön lisäksi säännellä erityisohjeet, kuten sisäasianministeriön asetukset koskien va-
kavien onnettomuuksien päästöjen hallintaa. (TVO, 2016a) 

2.3 Säteilyturvakeskuksen määräykset 
Säteilyturvakeskus antoi viisi ydinlaitosten yleisiä turvallisuustavoitteita tarkentavaa 
teknisluontoista määräystä 1.1.2016. Aiemmin vastaavat säännökset annettiin valtio-
neuvoston asetuksena ydinturvallisuudesta. Uudistus perustuu vuoden 2016 alussa voi-
maan tulleeseen ydinenergialain muutokseen. Lainmuutoksen jälkeen määräysten val-
mistelu, vahvistaminen ja ylläpito ovat Säteilyturvakeskuksen vastuulla. Ennen uusien 
määräysten antamista sen on kuunneltava luvanhaltijoita, Säteilyturvakeskukseen yh-
teydessä toimivia neuvottelukuntia, ministeriöitä, pelastusviranomaisia ja tarvittaessa 
muitakin viranomaisia. Säteilyturvakeskuksen määräyksissä säädetään ydinvoimaloiden 
turvallisuudesta, ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, ydinenergian käytön turva-
järjestelyistä, ydinjätteiden loppusijoitukset turvallisuudesta, sekä uraanin tai torium 
tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuu-
desta. (STUK, 2016b) 
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2.4 YVL-ohjeet 
Ydinenergialain (990/1987) 7 r §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa 
ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset 
turvallisuusvaatimukset. Ydinturvallisuusohjeisto (YVL-ohjeet) kattaa ydinlaitoksen 
turvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön 
turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä rakenteet ja laitteet. Uusittu ohjeisto val-
mistui vuoden 2013 lopulla, ja sitä sovelletaan OL1 ja OL2 -laitosten käyttöluvan uusin-
taan. (STUK, 2015a; STUK, 2015b) 

2.5 Käyttölupa 
Ydinenergialain 8 §:ssa määritellään, että ydinenergian käyttö on kielletty ilman asian-
mukaista lupaa. Käyttölupaa haetaan kirjallisella hakemuksella valtioneuvostolta. Työ- 
ja elinkeinoministeriölle toimitettavan käyttölupahakemuksen sisältö on määritelty 
ydinenergia-asetuksen 33 §:ssa, ja mukaan toimitettavat liitteet 34 §:ssa. Työ- ja elin-
keinoministeriö pyytää lausunnot ympäristöministeriöltä, sisäasianministeriöltä, ydinlai-
toksen sijainti- ja naapurikuntien ympäristökeskuksilta, sekä Säteilyturvakeskukselta. 
Säteilyturvakeskus pyytää lisäksi sisäasiainministeriöltä lausunnon turva- ja valmiusjär-
jestelyjä koskevista selvityksistä, sekä sisällyttää lausuntoonsa ehdotuksensa lupaeh-
doiksi, jotka ovat tarpeen ydinenergialain luvun 2 a mukaisten turvallisuusvaatimuksien 
toteuttamiseksi. Käyttölupahakemuksen käsittelyssä arvioidaan ydinenergialaissa esitet-
tyjen perusteiden toteutuminen ydinlaitoksen käyttämiseen liittyen. Käyttölupa myönne-
tään aina määräajaksi ja päätökseen saattaa liittyä lupaehtoja ja valitusoikeus. Käyttölu-
van määräaikaa päätettäessä otetaan huomioon turvallisuuden varmistaminen ja toimin-
nan arvioitu kesto, ja käyttölupa voidaan myös peruuttaa kesken lupakauden. Ydinlai-
toksen koko luvitusprosessi on esitetty kuvassa 1. (Rusanen, 2015) 
Säteilyturvakeskukselle toimitetaan hyväksyttäväksi ydinenergia-asetuksen 36 §:ssa 
mainitut asiakirjat (ks. Taulukko 1), sekä YVL-ohjeessa A.1 (Ydinenergian käytön tur-
vallisuusvalvonta) alakohtien A.3 (Käyttölupahakemus) ja A.4 (Käyttöluvan uusiminen 
tai määräaikainen turvallisuusarviointi) mukaiset selvitykset. Käyttölupaa uusittaessa tai 
määräaikaisen turvallisuuden arvioinnin yhteydessä ydinenergia-asetuksen 36 § mukaan 
jatkuvasti ylläpidettävät asiakirjat voidaan toimittaa vain niiltä osin jo käytössä olleista 
ydinlaitoksista, kuin ne ovat muuttuneet edellisten päivitysten jälkeen. Säteilyturvakes-
kus antaa Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, joka sisältää myös turvallisuusarvi-
oinnin. Käyttöluvan uusintahakemuksesta Säteilyturvakeskus antaa lausuntonsa vasta 
sitten, kun se on hyväksynyt olennaisilta osiltaan luvanhaltijan yhteenvedon määräai-
kaisesta turvallisuusarviosta ja toimenpidesuunnitelman laitoksen turvallisuuden kehit-
tämiseksi erillisellä päätöksellä. (Rusanen, 2015) 
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Kuva 1. Ydinlaitoksen luvitusprosessi (Rusanen, 2015). 

 
Taulukko 1. Säteilyturvakeskukselle toimitettava aineisto käyttölupaa hakiessa (Ydin-

energia-asetus 36 §) 
1) Lopullinen turvallisuusseloste 
2) Todennäköisyysperusteinen riskianalyysi 
3) Luokitusasiakirja, jossa esitetään ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakentei-
den, järjestelmien ja laitteiden luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen perusteella 
4) Ydinlaitoksen käytön laadunhallintaohjelma 
5) Turvallisuustekniset käyttöehdot, joissa määritellään ainakin ydinlaitoksen turvallisuuteen 
vaikuttavia prosessisuureita koskevat rajat eri käyttötiloissa, annetaan määräyksiä laitteiden 
vikaantumisen aiheuttamista käyttörajoituksista sekä esitetään vaatimukset turvallisuuden kan-
nalta tärkeiden laitteiden koestuksille 
6) Määräaikaistarkastusten yhteenveto-ohjelma 
7) Suunnitelmat turva- ja valmiusjärjestelyiksi 
8) Selvitys ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä 
9) Ydinlaitoksen johtosääntö 
10) Selvitys ympäristön säteilyn perustilasta ja ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvontaa koske-
va ohjelma (31.10.2013/755) 
11) Selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä (17.12.2015/1532) 
12) Ikääntymisen hallintaohjelma (17.12.2015/1532) 
13) Ydinlaitoksen käytöstä poistamista koskeva suunnitelma (17.12.2015/1532) 
 
Edellytykset ydinlaitoksen käyttöluvan myöntämiseen on määritelty ydinenergialain 20 
§:ssa.  
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Käyttölupa haetaan aina määräaikaiseksi. OL1 ja OL2 -laitoksilla se on haettu viimeksi 
20 vuoden ajaksi. YVL-ohjeen A.1 kappaleen 3.9 mukaisesti, mikäli lupa ydinvoimalai-
toksen käyttämiseen myönnetään olennaisesti pitemmälle ajalle kuin 10 vuotta, on lu-
vanhaltijan tehtävä laitokselle määräaikainen turvallisuusarviointi ja pyydettävä sille 
Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää noin 10 vuoden kuluessa käyttöluvan myöntämises-
tä tai edellisestä määräaikaisesta turvallisuusarviosta. Määräaikainen turvallisuusarvi-
ointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusintaprosessia, mutta ilman poliittista käsitte-
lyä. Säteilyturvakeskukselle lähetettävä aineisto on samanlainen molemmissa tapauksis-
sa, mutta määräaikaisessa turvallisuusarvioinnissa Työ- ja elinkeinoministeriölle ei lä-
hetetä mitään aineistoa. 

2.5.1 OL1 ja OL2 -laitosten käyttöluvan uusiminen 
Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosten nykyinen 
käyttölupa raukeaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Valtioneuvoston päätös (31/812/96 
KTM) voimassa olevasta käyttöluvasta myönnettiin 20.8.1998, ja se sallii: 

 käyttää 2500 MW nimellistehoisia OL1 ja OL2 -voimalaitosyksiköitä sähkö-
energian tuottamiseen 31.12.2018 asti 

 käyttää käytetyn polttoaineen välivarastoa (KPA -varasto) Olkiluodon voimalai-
toksien toiminnasta syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin 
31.12.2018 asti 

 käyttää matala- ja korkea-aktiivisen jätteen varastoja (MAJ ja KAJ -varastot) 
Olkiluodon voimalaitoksen toiminnasta syntyvän matala- ja keskiaktiivisen jät-
teen käsittelyyn ja varastointiin 31.12.2018 asti 

Lisäksi käyttöluvan ehdoissa esitetään sallitut määrät hallussa pidettävälle, tuotetulle, 
käsitellylle, käytetylle ja varastoidulle ydinjätteille, ydinaineille ja muille ydinmateriaa-
leille, sekä määritellään tehtäväksi kattava turvallisuuden väliarviointi vuoden 2008 
loppuun mennessä. 
Käyttöluvan uusintaprojektin lähtökohdat ovat edelliseen käyttölupaan verrattuna huo-
mattavasti vaativammat, koska ydinvoimalaitosten käyttöä ohjaavat YVL-ohjeet ovat 
uudistuneet. Lisäksi laitoksen elinikää aiotaan nostaa alkuperäisestä suunnitellusta 40 
vuodesta 60 vuoteen, sekä deterministiset turvallisuusanalyysit ja rakenneanalyysit uusi-
taan. Alkuperäisiä rakenneanalyyseja tehtäessä ei ole välttämättä kyetty mallintamaan 
kaikkia niihin vaikuttavia ilmiöitä vastaavalla tarkkuudella kuin tänä päivänä, tai viran-
omaismääräykset ovat olleet sallivampia, joten kaikkia kuormitustapauksia ei ole alun 
perin laskettu. Laskentamenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti ja esim. maanjäris-
tyksiin ei ole aiemmin jouduttu varautumaan. Myös rakenteiden ja putkistojen väsymis-
analyysit on uusittava laitoksen eliniän pidentymisen vuoksi. (Rusanen, 2015) 
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2.5.2 Määräaikainen turvallisuusarviointi 
Ydinenergialain (990/1987) 7 e §:n mukaisesti laitoksen turvallisuus on arvioitava ko-
konaisuutena säännöllisin väliajoin. Määräaikaisen turvallisuusarvioinnin perustana 
ovat samat asiakirjat, mitkä säätelevät myös käyttöluvan hakuprosessia (ks. Taulukko 
1). Vuonna 1998 OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitoksille myönnetyn 20 vuoden käyttöluvan 
ehtona määritelty kattava turvallisuuden väliarviointi suoritettiin vaaditusti vuoden 2008 
loppuun mennessä. Säteilyturvakeskus totesi päätöksessään määräaikaisesta turvalli-
suusarviosta 28.10.2009, että Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuu-
den tila on riittävän hyvä ja luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat menettelyt turvallisen 
käytön jatkamiseksi, ja katsoi että Olkiluodon ydinvoimalaitos täyttää käyville laitoksil-
le asetetut vaatimukset. Päätöksessä määrättiin toteutettavaksi myös jatkotoimenpiteitä 
laitoksen turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Jatkotoimenpiteitä on toteutettu Sä-
teilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti. 

2.6 TVO:n T&K -toiminnan tavoitteet ja organisointi 
TVO:n tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on huolehtia ydinenergia-alan T&K -
ohjelmien ja -hankkeiden kehittämisestä, niihin osallistumisesta ja seurannasta, sekä 
varmistaa tutkimustulosten hyödyntäminen TVO:n tavoitteiden mukaisesti (TVO, 
2016c). T&K -toiminnan toteutus on jaettu kolmeen tutkimusryhmään (Kuva 2). Tur-
vallisuustutkimus sisältää mm. SAFIR -tutkimusohjelmat, pohjoismaiset ydinturvalli-
suustutkimusyhteistyötahot, NOG:n, NKS:n ja NPSAG:n, sekä Tekes -rahoitteiset tek-
nologiahankkeet ja TVO:n omat kehityshankkeet. Laitosteknologien tutkimus sisältää 
mm. rakenteiden tutkimuksen, reaktori- ja polttoainetutkimuksen, eliniänhallinnan tut-
kimuksen, sähkö- ja automaatiotutkimuksen, laitostekniikan tutkimuksen, sekä kansain-
välisen yhteistyön osalta Energiforsk, EPRI Chemistry R&D ja NUGENIA -ohjelmat. 
Jätehuollon tutkimus sisältää mm. ympäristötutkimukset, VYR ydinjätetutkimukset, 
KYT2018 -ohjelman, laitosten käytöstäpoiston tutkimukset, sekä VLJ-luolan tutkimuk-
set, kuten betonin pitkäaikaiskestävyyden kokeet, kaasunkehityskokeen ja VLJ-luolan 
monitoroinnin. 
TVO:lle ensisijaisia tavoitteita T&K -toiminnassa ovat (Haavisto, 2016, p. 8): 

 Taloudellisuus. Laitosyksiköiden käyttöiän pidentäminen 60 vuoteen ja ydin-
polttoaineen korkeampien palama-arvojen hyödyntäminen. 

 Turvallisuus. Uusien reaktorien rakentaminen ja nykyisten modernisointi kaikki 
turvallisuusvaatimukset täyttäen ja lisäten turvajärjestelmien passiivisia piirteitä. 

 Kestävä kehitys. Ydinjätteen loppusijoituskonseptin kehittäminen ja hyväksyt-
täminen, sekä voimalaitosjätteen turvallinen loppusijoittaminen. 
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Kuva 2. TVO:n T&K -toiminnan painopisteet (Haavisto, 2016). 

T&K -toimintaa TVO:lla koordinoidaan kolmen tutkimusryhmän kautta: Turvallisuus-
tutkimus, Laitosteknologian tutkimus ja jätehuollon tutkimus. Ryhmät toimivat T&K -
asioita valmistelevina, tietoa kokoavina ja raportoivina ryhminä, sekä hankkeita seuraa-
vana elimenä TVO:n sisällä. T&K -ryhmät laativat myös esitykset hankkeisiin osallis-
tumisesta TVO:n T&K ohjausryhmälle. (TVO, 2016d) 
TVO kokoaa vuosittain rahoittamansa ja suorittamansa tutkimus- ja kehitystoimintansa 
kattavasti sisäiseen T&K -raporttiin. Yhteenveto tästä työstä esitetään erilaisissa kon-
sernin vuosiraporteissa ja STUK:lle toimitettavassa vuosiraportissa. T&K -raportissa 
esitetään toteutuneet tutkimushankkeet, toimintaympäristön kuvaus, T&K -toiminnan 
rakenne sekä tietoja yhteistyöverkostoista. Raportin tavoitteena on tukea tutkimus- ja 
kehityshankkeiden suunnitelmallista toteutusta, tulosten hyödyntämistä ja toiminnan-
suunnittelua TVO:lla. T&K -tavoitteet on esitetty laitosten kannalta raportissa. Paino-
tuksina ovat olleet turvallisuusparannukset (Fukushima -muutokset), runsaasti tutkimus-
toimintaa edellyttäneet tehonkorotukset (Kuva 3), palamannostoprojektit, sekä erilaiset 
laitosmuutokset ja valmistautuminen laitosten käyttöiän pidentämiseen. (Haavisto, 
2015, pp. 4-16) 

Turvallisuus-tutkimus (SAFE)

Laitostekno-logiantutkimus (TEKE)

TVO         T&K
Jätehuollon tutkimus (WASTE)
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Kuva 3. Suurimmat muutoshankkeet Olkiluoto 1 ja 2 -laitoksilla (TVO, 2016b) 

Käyttöluvan uusinnan ja määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä Säteilyturva-
keskukselle toimitettavassa aineistossa tulee esittää yhteenveto laitoksen käyttökoke-
mus- ja tutkimustoiminnasta, sekä tehdyistä laitosparannuksista. 
YVL-ohjeen A.1 liitteen A.4 kohta A49: Yhteenveto laitoksen käyttökokemus- ja tutki-
mustoiminnasta sekä tehdyistä laitosparannuksista: "Selvityksessä on esitettävä yhteen-
veto laitoksen sisäisestä ja ulkoisesta käyttökokemustoiminnasta sekä tutkimustoimin-
nan tulosten hyödyntämisestä turvallisuuden edistämiseksi. Selvityksessä on lisäksi esi-
tettävä yhteenveto edellisen käyttöluvan myöntämisen jälkeen toteutetuista laitosparan-
nuksista." 
Tässä diplomityössä esitetään YVL-ohjeen A.1 liitteen A.4 kohdan A49 edellyttämä 
yhteenveto tutkimustoiminnan tulosten hyödyntämisestä OL1 ja OL2 -laitosten osalta, 
joka käsittää TVO:n T&K -ryhmistä laitosteknologian tutkimuksen ja turvallisuustutki-
muksen. Diplomityössä ei oteta kantaa rahoitusjärjestelyihin, vaan keskitytään tutki-
mustulosten hyödynnettävyyteen. Tutkimuksen jäsentelyn ja kartoituksen tukena on 
käytetty lähteenä merkittävissä määrin TVO:n T&K -raportteja vuosilta 2008–2014. 
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3. TURVALLISUUSTUTKIMUS 

Turvallisuuskriittisen alan luonne ohjaa ydinenergia-alalla tehtävää tutkimusta. Turval-
lisuuskriittisillä järjestelmillä tarkoitetaan sellaisia järjestelmiä, joiden vikaantuminen 
voi johtaa huomattavaan omaisuuden tai ympäristön vahinkoon, tai jopa kuolemaan. 
Perinteisiä turvallisuuskriittisiä aloja ovat terveydenhuolto, ilmailu, aseteknologia, sekä 
ydinenergian tuotanto. Mahdolliset vikaantumismekanismit ja niiden seuraukset tulee 
tuntea ennalta, jotta niihin voidaan varautua, koska vian ilmentyessä varautuminen on jo 
liian myöhäistä. (Knight, 2002) 
Edellä mainituista syistä johtuen ydinenergiatekniikan tutkimus keskittyy laajojen ko-
konaisuuksien lisäksi myös äärimmäisen epätodennäköisiin yksittäisiin ilmiöihin. Ilmi-
öiden taustat ja seuraukset on tunnettava, jotta voidaan arvioida, onko niihin varautumi-
nen riittävää. Uhkiin on mahdollista vastata esim. rinnakkaisilla eri käyttövoimien (säh-
kö, paineilma) turvajärjestelmillä, tai kokonaan passiivisilla turvajärjestelyillä niin, että 
laitteen tai järjestelmän vikaantuessa se päätyy luonnollisesti turvalliseen tilaan, tai on-
nettomuuden tapahtuessa sen seurauksia on kyettävä lieventämään. Erilaisten ilmiöiden 
tutkimusta on huomattava määrä lukuisissa eri tutkimusohjelmissa, ja on arvioitava, 
mikä tutkimus on relevanttia yksittäiselle laitosyksikölle. 
Tässä kappaleessa esitellään TVO:n tutkimusryhmäjaon mukaisesti turvallisuustutki-
muksen tutkimusohjelmat ja erilliset tutkimusprojektit. Painotuksena käsittelyssä on 
tutkimustulosten hyödynnettävyys OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitosyksiköille. Käsittely 
rajattiin koskemaan edellisen turvallisuuden väliarvion jälkeistä 10-vuotiskautta 2008–
2018. Laitosteknologian tutkimus on esitelty kappaleessa 4 samaa painotusta noudatta-
en. Aikaisemmat, kauden 1998–2008 turvallisuus- ja laitosteknologian tutkimukset, on 
esitetty kirjallisuudessa Poikolainen (2009).  
Ydinenergialain luvun 7a (19.12.2003/1131) mukaan ydinlaitoksen luvanhaltian on 
osallistuttava sellaisen tutkimustoiminnan rahoittamiseen, millä voidaan varmistaa riit-
tävä ydintekninen asiantuntemus uusien, ennalta tuntemattomien seikkojen analysoin-
tiin. Suomessa tämä toteutuu käytännössä SAFIR -ydinturvallisuustutkimusohjelman 
puitteissa. Kappaleissa 3.1, 3.2 ja 3.3, ja laajemmin liitteessä A, on esitelty tarkastelta-
valle kymmenvuotiskaudelle (2008–2018) sijoittuneet SAFIR -ohjelmat ja -hankkeet, 
sekä perehdytty niiden tuloksista peräisin oleviin toteutuneisiin ydinturvallisuutta paran-
taviin muutoksiin OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitoksille. Tällaisia muutoksia ovat esimer-
kiksi laitosmuutokset, muutokset toimintatavoissa (esim. turvallisuus- tai johtamiskult-
tuuri), laskentamenetelmien kehitys, redundanssia eri yhteydessä parantavien rinnak-
kaisten menetelmien kehitys. Lisäksi esitellään mahdolliset tutkimusten teossa käytetyt 
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OL1 ja OL2 -esimerkkitapaukset. SAFIR -ohjelmien lisäksi tässä luvussa on käsitelty 
muuta OL1 ja OL2 -laitosyksiköille kohdistuvaa turvallisuustutkimusta.  
Ydinturvallisuustutkimusohjelmien (mm. SAFIR, NOG, Energiforsk, NPSAG, NKS, 
OECD/NEA) julkaisut ovat pääsääntöisesti luottamuksellisuustasoltaan julkisia ja kaik-
kien saatavilla. SAFIR -ohjelmien tutkimustulosten on pääsääntöisesti oltava julkaista-
vissa (Ydinenergialaki 53 d §). Joidenkin, esimerkiksi keskeneräisten hankkeiden työra-
portit tai hyvin laitosspesifistä tietoa sisältävät raportit (mm. TVO:n omat selvitykset), 
saattavat kuitenkin olla luottamuksellisia. Raporttien julkaiseminen saattaa olla rajallista 
myös sopimusteknisistä syistä. Luottamuksellisuus tai rajallinen julkaiseminen ei ole 
välttämättä yksin TVO:n päätettävissä. Esimerkiksi polttoaineen eheyttä tutkivien kan-
sainvälisten OECD NEA SCIP -hankkeiden raportit ovat julkisesti saatavilla vasta 5 
vuotta niiden julkaisemisen jälkeen. Tässä työssä on kuitenkin tarjottu lähdeviitteet 
kaikkeen kirjallisuuteen luottamuksellisuustasosta riippumatta.  
Selvitys on toteutettu kirjallisuusselvityksenä käyttäen lähdekirjallisuutena projekti-
suunnitelmia, loppuraportteja, projektiesitteitä, sekä yksittäisiä, että koottuja hankkeiden 
ja yksittäisten projektien loppuraportteja. Lisäksi selvityksessä on haastateltu TVO:n 
omia asiantuntijoita, jotka ovat seuranneet oman alansa tutkimusta. 

3.1 SAFIR2010 
SAFIR2010 -ohjelmassa oli 8 tukiryhmää, joiden aihepiirien mukaan projektit jaettiin. 
SAFIR2010 oli SAFIR2014 ja SAFIR2018 -ohjelmiin verrattuna huomattavasti pie-
nempi, koska se tehtiin vaiheeseen, jolloin ei ollut vielä uusia periaatepäätöksiä TVO:lle 
ja Fennovoimalle. Voimayhtiön tutkimusrahastoon (Valtion Ydinjäterahasto, VYR) 
maksamaan summaan vaikuttaa käyvien laitosten lisäksi rakenteilla olevien ja myös 
periaatepäätöksessä myönnettyjen laitosten terminen teho.  
Tässä kappaleessa esitellään lyhyt yhteenveto kaikista SAFIR2010 -ohjelman hankkeis-
ta. Tutkimushankkeiden sisältö, niiden hyödyntäminen, sekä OL1 ja OL2 -laitoksiin 
liittyvät esimerkkitapaukset on esitelty tarkemmin liitteessä A. Tämän kappaleen läh-
teenä on käytetty TVO:n vuoden 2010 T&K -raporttia (Haavisto, 2011) tai tutkimus-
hankkeiden projektisuunnitelmia ja loppuraportteja (Puska & Suolanen, 2011), ellei 
muuta ole mainittu. Useat tutkimusaiheet ovat kestoltaan pitkäaikaisia ja ohjelmien 
mahdolliset seuraajat on mainittu hankkeiden esittelyn yhteydessä. Em. syystä myös 
tulosten tarkempi käsittely ja hyödyntäminen on pääsääntöisesti koottu SAFIR2018 -
hankkeen käsittelyn yhteyteen. 
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3.1.1 Organisaatio ja inhimilliset tekijät 
MANOR 
MANOR (Safety management and organizational learning) -hankkeessa tutkittiin or-
ganisatorista oppimista ja turvallisuusjohtamista ydinvoimalaitoksissa. 
SAFEX 
SAFEX (Expert Work in Safety Critical Environment) - hankkeessa tutkittiin asiantunti-
jatyötä turvallisuuskriittisessä ympäristössä. 

3.1.2 Automaatio ja valvomo 
MODSAFE 
MODSAFE (Model-based safety evaluation of automation systems) -hankkeessa kehi-
tettiin mallintarkistusta automaatiolle turvallisuuden arviointiin. Mallintarkistusten me-
netelmien tutkimus jatkui edelleen SAFIR2014 SARANA -hankkeessa, ja myöhemmin 
SAFIR2018 SAUNA -hankkeen työryhmässä WP2.  
CERFAS 
CERFAS (Certification facilities for software) - hankkeessa kehitettiin turvallisuuteen 
liittyvien ja turvallisuuskriittisten ohjelmistojen sertifiointivalmiuksia. 
O'PRACTICE 
O'PRACTICE (Operator practices and human-system interfaces in computer-based 
control stations) - hankkeessa kehitettiin operointikäytäntöjä ja käyttöliittymiä digitali-
soiduissa valvomoympäristöissä. 

3.1.3 Polttoaine- ja reaktorifysiikka 
POKEVA 
POKEVA (Development and Validation of Fuel Performance Codes) -projekti keskittyi 
korkean palaman polttoainemallien kehitykseen ja kelpoistukseen. 
TRICOT 
TRICOT (Tridimensional core transient analysis methods) -projektissa kehitettiin las-
kentamenetelmiä transienttien ja onnettomuuksien analysointiin.  
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TOPAS 
TOPAS (Total reactor physics analysis system) keskittyi suomalaisen Serpent Monte 
Carlo -reaktorifysiikkakoodin kehittämiseen. VTT:n omaa Monte Carlo -laskentakoodia 
on kehitetty vuodesta 2004 asti, ja TOPAS -projektin jatkoprojekti SAFIR2014 -
hankkeessa oli KÄÄRME. Kehitystyö jatkuu edelleen SAFIR2018 KATVE ja MON-
SOON -projekteissa. 

3.1.4 Termohydrauliikka 
NUMPOOL 
NUMPOOL (Numerical modeling of condensation pool) -hankkeessa keskityttiin BWR 
-lauhdutusaltaan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston PPOOLEX -koelaitteiston las-
kennallisten termohydrauliikan mallinnusmenetelmien kehittämiseen, sekä CFD- että 
FEM -menetelmin. Hanke jatkui SAFIR2014 -ohjelmassa samalla nimellä. 
THARE 
THARE (Improved thermal hydraulic analysis of nuclear reactors and containment) -
hanke keskittyi termohydraulisten järjestelmäanalyysityökalujen, ARPOS:n ja TRA-
CE:n, kelpoistamiseen, sekä suojarakennuksen termohydraulisen mallin parantamiseen. 
Hankkeen seuraaja SAFIR2014 -ohjelmassa oli ESA. 
SGEN 
SGEN (CFD modeling of horizontal and vertical steam generators) oli painevesilaitos-
ten höyrystimien laskennalliseen mallinnukseen keskittynyt tutkimushanke. 
PACSIM 
PACSIM (Improvement of PACTEL Facility Simulation Environment) -hankkeessa ke-
hitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston PWR PACTEL -koelaitteiston simuloin-
tiin liittyviä ohjelmia. Hankkeen seuraaja SAFIR2014 -ohjelmassa oli PACS. 
CONDEX 
CONDEX -hankkeessa (Condensation experiments with POOLEX facility) toteutettiin 
SAFIR2010 -ohjelman aikana höyry- ja ilmapuhalluskokeita Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston POOLEX -laitteistossa (Lappeenranta University of Technology, 2015b). 
Tutkimustyötä jatkettiin SAFIR2014 -ohjelmassa EXCOP -hankkeessa, ja SAFIR2018 -
ohjelmassa COVA -hankkeessa. 
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PASSIMU 
PASSIMU (Passive safety system simulation) -hankkeessa tarkasteltiin passiivisia tur-
vallisuusjärjestelmäkonsepteja ydinvoimalaitosympäristössä. Hankkeen seuraaja SA-
FIR2014 -ohjelmassa oli PCCS. 
NuFoam 
NuFoam (OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations) -
hankkeessa tarkasteltiin avoimen lähdekoodin OpenFOAM® CFD -kirjaston soveltu-
vuutta ydinteknisiin turvallisuusarvioihin, sekä luotiin suunnitelma sen kelpoistamisek-
si. Projekti jatkui SAFIR2014 -ohjelmassa samalla nimellä, sekä edelleen SAFIR2018 -
hankkeessa NURESA -projektissa. 

3.1.5 Vakavat onnettomuudet 
RADECO 
RADECO (Release of radioactive materials from a degrading core) -hankkeessa tutkit-
tiin vakavan onnettomuuden aikaisia radioaktiivisia päästöjä. 
CHEMPC 
CHEMPC (Primary circuit chemistry of fission products) - hankkeessa tutkittiin orgaa-
nisen jodin kuumakemiaa erilaisten näytteenottolaitteiden ja reaaliaikaisen monitoroin-
nin osalta. Tutkimus jatkui SAFIR2014 FISKES ja TRAFI -hankkeessa, ja edelleen 
SAFIR2018 CATFIS (Chemistry and transport of fission products) -hankkeessa. 
COMESTA 
COMESTA (Core Metal Stabilization) -hankkeessa tutkittiin sydänsulan käyttäytymistä 
vakavassa onnettomuudessa. 
HYBCIS 
HYBCIS (Hydrogen, Combustion Risk and Core Debris Coolability) -hanke keskittyi 
huokoisen sydänromukeon jäähdytykseen, sekä vetyräjähdysten riskin tutkimukseen. 
Hankkeen aikana suunniteltiin COOLOCE -testilaitteisto erilaisten kekogeometrioiden 
kokeelliseen tutkimiseen. Testejä suoritettiin hankkeen seuraajassa, SAFIR2014 COO-
LOCE-E -ohjelmassa, ja niitä suoritetaan edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa CASA -
hankkeessa. 
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3.1.6 Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus 
PURISTA 
PURISTA (Risk informed inspections of piping) -hanke keskittyi riskitietoisen putkisto-
tarkastusmenettelyn (engl. Risk-Informed In-Service Inspection, RI-ISI) jalkauttamista 
Suomen ydinvoimalaitoksiin. TVO:n RI-ISI menettelyn kehitys on esitetty kappaleessa 
4.4.1. 
FATE 
FATE (Fatigue endurance of critical equipment) - hankkeessa tutkittiin painevesilaitok-
sen primääripiirin väsymisenestokykyä ja häiriöiden todennäköisyyttä, sekä niiden mal-
lintamista. 
WATCHEM 
WATCHEM (Water chemistry and oxidation in the primary circuit) -hankkeessa tutkit-
tiin painevesilaitosten primääripiiriolosuhteisiin liittyvää vesikemiaa, kuten boorihap-
poa, litiumin ja kaliumin muodostamia vaatimuksia, sekä polttoaineen suojakuoren ha-
pettumista. 
RAKEMON 
RAKEMON (Monitoring of the structural integrity of reactor circuit) -hankkeessa tut-
kittiin painevesilaitoksen primääripiirin komponenttien rakenteellisen eheyden reaaliai-
kaiseen monitorointiin liittyviä menetelmiä ja tekniikoita. Aihepiirin tutkimus jatkui 
SAFIR2014 MAKOMON -projektissa. 
FRAS 
FRAS (Fracture assessment for reactor circuit) -projektissa tutkittiin reaktoripiirin 
murtumisriskiä, sen mallintamista, sekä ennakoimattomien kuormien vaikutusta niihin. 
Lisäksi projektin puitteissa kehitettiin murtumismekaniikkatyökaluja materiaalin karak-
terisointiin perustuvia arviointimenetelmiä, sekä vauriomekaniikkamalleja. Projektissa 
tutkittiin myös materiaalin laadun heikkenemistä käyttöiän aikana. Aihepiirin tutkimus 
jatkui SAFIR2014 FAR -hankkeessa, ja edelleen SAFIR2018 LOST -projektissa. 
DEFSPEED 
DEFSPEED (Influence of Material, Environment and Strain Rate on Environmentally 
Assisted Cracking of Austenitic Nuclear Materials) -hankkeessa tutkittiin ympäristöa-
vusteisen murtumisen (engl. Envinronmentally Assisted Cracking, EAC) sekä säteilya-
vusteisten jännityskorroosiomurtumien (engl. Irradiation Assisted Corrosion Cracking, 
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IASCC) mekanismeja austeniittisessa ydinlaitoksissa käytetyssä teräksessä. Aihepiirin 
tutkimus jatkui SAFIR2014 ENVIS -ohjelmassa. 
AKTUS 
AKTUS (Renewal of active materials research infrastructure) -hankkeessa arvioitiin 
aktiivisten materiaalien tutkimukseen tarvittavaa infrastruktuurin uudistamista Suomes-
sa. Toteutus tehdään SAFIR2018 -ohjelmassa RADLAB -hankkeessa. 

3.1.7 Rakenteellinen turvallisuus 
SERVICEMAN 
Serviceman (Service Life management System of Concrete Structures) -hankkeessa ke-
hitettiin betonirakenteiden kunnonvalvontaohjelmaa, Serviceman:ia. Ohjelman kehittä-
mistä jatkettiin SAFIR2014 MANAGE -hankkeessa, jolloin myös kunnonvalvontaoh-
jelman nimi vaihtui ManAge:ksi. 
IMPACT ja SUSI 
IMPACT ja SUSI (Structures Under Soft Impact) -hankkeissa kerättiin kokeellista tie-
toa matkustajalentokoneen törmäyksestä ydinvoimalaitokseen. SUSI sisälsi aihepiirin 
numeerisen laskennan. Aihepiirin tutkimus jatkui SAFIR2014 -ohjelmassa samalla ni-
mellä, ja se jatkuu edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa ESPIACS -hankkeessa. 

3.1.8 Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi 
CHARISMA 
CHARISMA (Challenges in Risk-Informed Safety Management) -hankkeessa kehitettiin 
menetelmiä riskianalyysin haastaville osa-alueille, sekä tutkittiin riskianalyysin käyttöä 
turvallisuusjohtamisessa. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä FIRAS -projektiin tulipalojen 
operatiivisen toiminnan hallinnassa. 
FIRAS 
FIRAS (Implementation of Quantitative Fire Risk Assessment in PSA) -projektissa kehi-
tettiin palomallinnusta, koskien mm. kaapelitiloja ja paloriskianalyysiä. 
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EXWE 
EXWE (Extreme Weather) -hankkeessa tutkitaan ydinvoimalaitosten turvallisuuteen 
vaikuttavia sään ääri-ilmiöitä. Projekti on jatkunut SAFIR2014 ja SAFIR2018 -
ohjelmissa. 

3.2 SAFIR2014 
TVO:n ja Fennovoiman uusien periaatepäätösten myötä, VYR -rahoituksen kasvettua, 
SAFIR2014 -ohjelma laajeni noin puolella aiempaan SAFIR2010 -ohjelmaan verrattu-
na. SAFIR2014 -ohjelmassa oli uusia haasteita ja 9 tukiryhmää, kun uuden tutkimusinf-
rastruktuurin rakentaminen tuli ajankohtaiseksi aiheeksi. SAFIR2014 -ohjelman kokoon 
vaikutti myöhemmin myös Fukushiman onnettomuus, ja siitä kirjattiin ohjelmaan lisä-
liite erillisin tavoittein, joiden toteutumista arvioidaan parhaillaan (2016) Säteilyturva-
keskuksen kanssa. Lisäliitteen aiheita olivat ulkoiset tapahtumat ja äärimmäiset sääilmi-
öt, pitkäkestoiset onnettomuusskenaariot, sekä monen yksikön ja ilmiön samanaikaiset 
tapahtumat. Fukushima -liite sekä laitosten Fukushima -parannusten tarpeet vaikuttivat 
oleellisesti vakavien onnettomuuksien tukiryhmän tutkimuksen sisältöön. Lisäksi sa-
maan aikaan piti vastata Fukushima -stressitesteihin laitoskohtaisilla suunnitelmilla, 
joiden toteutus vaati myös tutkimustoimintaa ja sen hyödyntämistä. TVO:n asiantuntijat 
ovat osallistuneet kaikkien tukiryhmien ja johtoryhmien toimintaan aktiivisesti, seuraa-
malla, ohjaamalla ja tarjoamalla tutkimuskysymyksiä ja -dataa eri projekteille. 
Tässä kappaleessa esitellään lyhyt yhteenveto kaikista SAFIR2014 -ohjelman hankkeis-
ta. Tutkimushankkeiden sisältö, niiden hyödyntäminen, sekä OL1 ja OL2 -laitoksiin 
liittyvät esimerkkitapaukset on esitelty tarkemmin liitteessä A. Hankkeiden tulokset on 
esitelty tarkemmin SAFIR2014 -loppuraportissa (Hämäläinen & Suolanen, 2015a), jota 
on käytetty tässä selvitystyössä pääasiallisena lähteenä, jollei muuta mainita. Lähteenä 
on lisäksi käytetty kirjallisuusselvitystä OL3 -hankkeeseen liittyvistä SAFIR2014 -
tutkimuksista (Sjöblom, 2014). 

3.2.1 Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta 
MANSCU 
MANSCU (Managing safety culture throughout the lifecycle of nuclear plants) -
hankkeen tarkoituksena oli tutkia turvallisuuskulttuurin hallintaa ja organisatorista op-
pimista ydinvoimalaitoksen elinkaaren eri vaiheissa. Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen 
SAFIR2018 MAPS -projektissa. 
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SAFEX2014 
SAFEX2014 (Sustainable and future oriented expertise) -projektissa tehtiin yleistä tut-
kimusta henkilöstöhallinnosta, painottuen kestävään ja kehittyvään tulevaisuuden osaa-
miseen, sekä turvallisuuskriittisen ympäristön vaatimuksiin. Aihepiirin tutkimus jatkuu 
SAFIR2018 CORE -projektissa. 
SISIANS 
SISIANS (Signalled and silenced aspects aspects of nuclear safety) -hankkeessa tavoit-
teena oli yhdistää sosiaalis-tieteellinen lähestymistapa ydinturvallisuustutkimukseen, 
huomioon ottaen kulttuuriset näkökulmat. 

3.2.2 Automaatio ja valvomo 
CORSICA 
CORSICA (Coverage and rationality of the software I&C safety assurance) hankkeessa 
tutkittiin menetelmiä ja valmiuksia turvallisuuskriittisten ohjelmistojen luotettavuuden 
varmistamiseksi mm. IEC 60880 standardin pohjalta (nk. Nuclear SPICE).  
HACAS 
HACAS (Human-automation collabration in incident and accident situations) hanke 
keskittyi valvomotoimintojen ja toimintojen arviointimenetelmien kehittämiseen, sekä 
ihmisen ja automaation yhteistoiminnan tarkasteluun häiriö- ja hätätilanteissa. Tarkaste-
lun kohteena oli myös digitaalisen automaation, sekä valvomon päivitysten ja suunnitte-
lun vaikutus valvomohenkilökunnan tehokkaaseen työskentelyyn, ja miten HFE (Hu-
man Factors Engineering) tulee ottaa huomioon tuotanto- ja turvallisuustavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
SARANA 
SARANA (Safety evaluation and reliability analysis of nuclear automation) -
projektissa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja digitaalisten järjestelmien luotettavuuden 
ja turvallisuuden arviointiin käytettäväksi käytännön esimerkkitapausten tarkastelussa.  
SAREMAN 
SAREMAN (Safety requirements specification and management in nuclear power 
plants) -hankkeessa kehitettiin käytäntöjä vaatimusmäärittelyn ja niiden hallintaan. Ta-
voitteita olivat mm. suuntaviivat automaatiojärjestelmien vaatimusmäärittelylle, digitaa-
listen ohjausjärjestelmien lisensioinnin käytäntöjen kehittäminen, sekä mallipohjien 
luominen muodollisten vaatimusten laadinnalle. 
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IFAPROBE 
IFAPROBE (Identification of fault situations propagating between different systems 
and disciplines) -hankkeessa kehitettiin menetelmiä automaatiojärjestelmien, prosessi-
järjestelmien ja fyysisen toteutuksen välisten vikatilanteiden etenemisen havaitsemisek-
si. 

3.2.3 Polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi 
CRISTAL 
CRISTAL (CRIticality Safety and Transport methods in reactor anALysis) -hankkeessa 
tutkittiin stationaarisen reaktorifysiikan menetelmiä. Samalla uuden reaktorifyysikko-
sukupolven kouluttaminen jatkui, koska asiantuntijatarve, etenkin kriittisyysturvallisuu-
den ja reaktoridosimetrian osalta, on ollut suurta viimeisten vuosien aikana. 
KOURA 
KOURA (KOlmiUlotteiset ReaktoriAnalyysit, Three-dimensional reactor analyses) -
hankkeessa tutkittiin menetelmiä ja työkaluja riippumattomia turvallisuusanalyysejä 
varten. 
KÄÄRME 
KÄÄRME -projekti (Development of a Finnish Monte Carlo reactor physics code) kes-
kittyi suomalaisen Serpent Monte Carlo -reaktorifysiikkakoodin kehittämiseen.  
NEPAL 
Aalto-yliopiston NEPAL (NEutroniikka, ydinpolttoaine ja PALama, Neutronics, nu-
clear fuel and burnup) -hankkeessa, tutkimustyön ohella, koulutettiin uusia asiantunti-
joita.  
PALAMA 
PALAMA (PolttoAineen LAaja-alainen MAllinnus, Extensive fuel modelling) -
hankkeessa kehitettiin ja kelpoistettiin polttoainesauvan malleja erityisesti korkealle 
palamalle, sekä normaalikäytössä, että onnettomuustilanteissa.  

3.2.4 Termohydrauliikka 
ESA 
ESA -projekti (Enhancement of Safety Evaluation tools) keskittyi turvallisuusanalyysi-
työkalujen kehittämiseen. Hankkeessa kelpoistettiin APROS -ohjelmistoa ydinvoimalai-
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tosten turvallisuusanalyyseihin, sekä erilliskokeita, että koko järjestelmien toimintaa 
testaavia integraalikokeita laskemalla.  
EXCOP 
BWR -laitosten suojarakennuksen ilmiöiden tutkimukseen keskittyvässä EXCOP (Ex-
perimental studies on containment phenomena) -projektissa suoritettiin kokeita PPOO-
LEX -laitteistossa (Lappeenranta University of Technology, 2015b). Tutkittavia ilmiöitä 
ja järjestelmiä ovat olleet mm. ulospuhallusjärjestelmä, lauhdutusaltaan käyttäytyminen 
alasajossa, onnettomuudet joissa menetetään jäähdytys, kuten päähöyryputken katkea-
minen, lauhtumattomien kaasujen tutkimus, suoran kontaktin lauhtuminen, hätäjäähdy-
tyksen olosuhteiden aiheuttamat rasitukset rakenteille, sekä itse tutkimuslaitteiston pa-
rantamiseen liittyvät kokeet. Hanke jatkuu edelleen, osittain erillisprojektina (CON-
DEX), ja osittain SAFIR2018 -ohjelmassa hankkeissa INSTAB ja NURESA, sekä koe-
laitteiston kehittämisen osalta hankkeessa INFRAL. 
NUMPOOL 
NUMPOOL (Numerical modeling of condensation pool) -hankkeessa kehitettiin numee-
risia mallinnusmenetelmiä kaksifaasivirtauksen käsittelyyn ja kiehutusvesireaktorin 
lauhdutusaltaaseen liittyviin ilmiöihin. 
NUFOAM 
NuFOAM (OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations) -
hankkeessa kehitettiin OpenFOAM CFD -ohjelmistoa ja tutkittiin sen käyttökelpoisuut-
ta ydintekniikan sovellutuksiin. 
PAX 
PAX (PWR PACTEL experiments) -hankkeessa hyödynnettiin Lappeenrannan teknilli-
sessä yliopistossa sijaitsevaa PWR PACTEL -koelaitteistoa, jota käytetään kansalliseen 
ja kansainväliseen ydinturvallisuustutkimukseen. 
SGEN 
SGEN (Modelling of pressure transients in steam generators) -hankkeessa kehitettiin 
3D CFD -laskentamenetelmiä PWR laitoksien höyrystimien mallintamiseen. 
UBEA 
UBEA (Uncertainty Evaluation for Best-Estimate Analyses) -hankkeessa tutkittiin tilas-
tollisia menetelmiä parhaan arvion epävarmuusanalyyseihin 
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SPEFU 
SPEFU (Thermal hydraulics and fuel integrity in spent fuel dry cask interim storage 
facility) -hankkeessa tutkittiin käytetyn ydinpolttoaineen kuivavarastointiin liittyvää 
termohydrauliikkaa. 

3.2.5 Vakavat onnettomuudet 
COOLOCE-E 
SAFIR2010 HYBCIS -hankkeelle jatkoa olevassa COOLOCE-E (Core Debris Coola-
bility) -hankkeessa tutkittiin sydänsulan jäähdytettävyyttä erilaisilla kekogeometrioilla 
ja virtausmalleilla. Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 CASA -ohjelmassa. 
TERMOSAN 
TERMOSAN (Thermal Hydraulics of Severe Accidents) -hankkeessa keskityttiin vaka-
vien onnettomuuksien termohydrauliikan ilmiöiden mallinnuksen kehittämiseen. Aihe-
piirin tutkimus jatkuu SAFIR2018 -ohjelmassa hankkeessa CASA. TERMOSAN -
ohjelmassa kehitettyjä malleja Fukushima -laitosyksiköistä kehitetään edelleen CASA -
ohjelmassa. 
FISKES 
FISKES (Chemistry of fission products in containment) -projektissa tutkittiin suojara-
kennuksen sisäistä kemiaa ja fissiotuotteita vakavan onnettomuuden jälkeen. Aihepiirin 
tutkimus ja ohjelmien kehittäminen jatkuu SAFIR2018 CATFIS (Chemistry and 
transport of fission products) -hankkeessa. 
TRAFI 
TRAFI (Transport and chemistry of fission products) -projektissa tutkittiin fissiotuottei-
den kulkeutumista ja kemiaa vakavan onnettomuuden olosuhteissa. Pääpaino tutkimuk-
sessa oli jodin ja ruteenin kemialla. Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 
CATFIS (Chemistry and transport of fission products) -hankkeessa. 
VESPA 
VESPA (Reactor Vessel failures, vapour Explosions and Spent fuel Pool Accidents) -
hankkeessa päätutkimusaiheina olivat paineastian rikkoutumisen mallinnus Abaqus -
ohjelmistolla, höyryräjähdysten ja niiden synnyttämien kuormien arviointi BWR ja 
PWR -suojarakennuksissa, sekä käytetyn polttoaineen altaiden onnettomuudet. Höyry-
räjähdysten tutkimusta jatketaan SAFIR2018 CASA -ohjelmassa. 
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PCCS 
PCCS (Passive Containment Cooling System tests) -hankkeessa suoritettiin kokeellista 
tutkimusta termohydrauliikan ja aerosolifysiikan osalta Lappeenrannan teknillisen yli-
opiston PPOOLEX ja PCCS -laitteistoissa (Lappeenranta University of Technology, 
2015a; Lappeenranta University of Technology, 2015b). 

3.2.6 Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus 
ENVIS 
ENVIS (Environmental influence on cracking susceptibility and ageing of nuclear ma-
terials) -hankkeen tavoitteena oli tutkia ympäristön vaikutusta ydinvoimalaitosmateriaa-
lien murtumiseen ja vanhenemiseen. Hankkeen edeltäjä SAFIR2010 -projektissa oli 
DEFSPEED, ja aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 THELMA -projektissa. 
FAR 
FAR (Fracture assessment of reactor circuit) -hankkeessa kehitettiin ja kelpoistettiin 
kokeellisia sekä numeerisia menetelmiä reaktoripiirin rakenteellisen eheyden arvioin-
tiin. Hankkeen edeltäjä oli SAFIR2010 FRAS, ja aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen 
SAFIR2018 LOST -projektissa. 
MAKOMON 
MAKOMON (Monitoring of the structural integrity of materials and components in 
reactor circuit) -hanke keskittyy painevesilaitoksen primääripiirin komponenttien ra-
kenteellisen eheyden monitoroinnin menetelmien kehittämiseen. MAKOMON:in edel-
täjä SAFIR2010 -ohjelmassa oli RAKEMON ja aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SA-
FIR2018 WANDA -projektissa, missä rakenteellisen eheyden valvontaa ainetta rikko-
mattomin menetelmin tutkitaan myös betonirakenteiden osalta. 
RAIPSYS 
RAIPSYS (RI-ISI analyses and inspection reliability of piping systems) -hanke tutki 
riskitietoisten määräaikaistarkastusten analyyseja ja tarkastusten luotettavuutta. TVO:n 
RI-ISI menettelyn kehitys ja sovelletut tutkimukset on esitetty kappaleessa 4.4.1. 
SURVIVE 
SURVIVE (Advanced surveillance technologies and embrittlement modelling) -
hankkeessa kelpoistettiin menetelmiä säteilytetyn materiaalin aineenkoetukselle. Kehi-
tettyjä menetelmiä olivat pienten kappaleiden koestusmenetelmät, monikiteisten ainei-
den murtumien mallinnus, sekä hehkutuksen vaikutukset paineastiateräksien mikrora-
kenteeseen. 
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WAPA 
WAPA (Water chemistry and plant operating reliability) -hankkeessa kehitettiin sekä 
kokeellisia menetelmiä että mallinnustyökaluja vesikemian olosuhteiden tutkimukseen 
painevesilaitoksien kuumakokeissa (engl. Hot Functional Test). Hankkeessa tutkittiin 
magnetiitin muodostumista painevesilaitosten höyrygeneraattorimateriaalien pinnoille, 
mm. optimoimalla litiumkonsentraatiota primääripiirin vedessä. 
FRESH 
FRESH (Fatique affected by residual Stresses, environment and thermal fluctuation) -
hankkeessa tutkittiin paineen alaisten komponenttien väsymiskäyttäytymistä todellisissa 
kuormissa ja olosuhteissa, tarkoituksena parantaa väsymisanalyysien tarkkuutta. Aihe-
piirin tutkimus jatkuu SAFIR2018 FOUND -projektissa. Osa projekteista on toteutettu 
sovelletun mekaniikan yhteistyöryhmässä Beräkningsgrupp (ks. kpl 4.3.1). 
RICO 
RICO (Heavy fouling and corrosion risks in the cooling water systems of NPPs and 
methods for their mitigation) -hankkeessa arvioitiin kemikaalivuodon riskiä Itämerellä, 
sekä sen merkitystä ydinvoimalaitosten jäähdytyskierrolle. 

3.2.7 Rakennustekninen turvallisuus 
IMPACT2014 
IMPACT2014 -hankkeen tavoitteena oli kerätä kokeellista tietoa lento-
konetörmäyksistä ydinvoimalaitokseen. Hankkeen laskennallinen osuus tehtiin SMASH 
-ohjelman puitteissa. 
SMASH 
SMASH (Structural mechanics analyses of soft and hard missiles) -hanke sisälsi IM-
PACT2014 -projektin laskennallisen osuuden. Analyysien tuloksia on käytetty IM-
PACT -kokeiden suuntaamiseen. 
MANAGE 
MANAGE (Aging management of concrete structures in nuclear power plants) -
projekti on jatkoa aikaisemmalle SAFIR2010 Serviceman -ohjelmalle. Hankkeissa on 
kehitetty käyttöiän hallintaa yleisemmäksi ikääntymisen hallinnan tietojärjestelmäksi. 
Hankkeeseen sisältyi menetelmien jatkokehityksen lisäksi simuloinnin kehitystä ja 
ikääntymisen analyysia. Kunnossapitojärjestelmää kehitettiin kuntotietojen hankinnan, 
saatavuuden ja tiedon esittämisen osalta. Ohjelmasta on tarkoitus tuottaa voimayhtiöille 
käyttöön tuotantoversio. Ikääntyminen on otettu tarkasteluissa huomioon, mutta pelkis-
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tetysti, ja sitä on tarkoitus kehittää eteenpäin projektin seuraajassa, SAFIR2018 
NEST:ssä. 
SESA 
SESA (Seismic safety of nuclear power plants. Targets for research and education) -
hankkeessa oli tarkoitus luoda perustutkimuksen pohjaa Suomalaiselle maanjäristystut-
kimukselle. Tarve maanjäristysten vaikutusten arviointiin ydinvoimalaitosympäristössä 
Suomessa on noussut Fukushiman onnettomuuden jälkeen. 

3.2.8 Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi 
EXWE 
EXWE -hankkeen (Extreme weather and nuclear power plants) tavoitteena on tuottaa 
laaja katsaus ydinvoimalaitoksien turvallisuuteen vaikuttavista sään ääri-ilmiöistä ja 
merenpinnan korkeuden tapahtumista, sekä selvittää ilmastonmuutoksen osuus. 
LARGO 
LARGO (Risk assessment of large fire loads) -hankkeessa kehitettiin riskinarviomene-
telmiä suurille palokuormille. Hanke keskittyi edeltäjäänsä (SAFIR2010 FIRAS) 
enemmän syvyyspuolustukseen, digitaalisen automaation luotettavuuteen palotilantees-
sa, palo- ja valvomohenkilökunnan vasteeseen palotilanteissa, sekä laskentamenetel-
mien ja ohjelmistojen kehittämiseen. 
PRADA & FinPSA-transfer 
PRADA -hankkeessa (PRA Development and Application) kehitetään ja sovelletaan 
todennäköisyyspohjaista riskianalyysiä. Tavoitteena on turvallisuusjohtamisen riskitie-
toisten päätöksien menetelmien kehittäminen. FinPSA-transfer -hanke keskittyi tiedon-
siirtoon nuoremmalle tutkija- sekä FinPSA -ohjelman käyttäjäsukupolvelle. Suurinta 
osaa tässä projektissa kehitetyistä menetelmistä jatkokehitetään SAFIR2018 PRAMEA 
-ohjelmassa. 

3.2.9 Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 
Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen oli uusi tukiryhmä SAFIR2014 -ohjelmassa. 
Tavoitteena on saattaa VTT:n kuumakammiotutkimusvalmiudet 1970-luvun lopun ta-
solta 2010-luvun vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi LUT:n termohydrauliikan koelaitteis-
tojen päivitys ja instrumentointi uusien laitosten ja käyttölupaprojektien tarpeisiin tuli 
ajankohtaiseksi. Tukiryhmässä seurattiin myös kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin 
kehitystä, erityisesti JHR MTR -koereaktorihankkeen etenemistä Ranskan Cadaraches-
sa. 
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ELAINE 
ELAINE (Enhancement of Lappenranta instrumentation of nuclear safety experiments) 
-hankkeessa ajanmukaistettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinturvallisuusyk-
sikön tutkimusyksikön tiloja sekä mittausvalmiuksia. Tarkoituksena oli parantaa mit-
tauslaitteistoja niin, että saatavien mittaustulosten laatu ja määrä vastaavat tarvittavaa 
tasoa CFD -ohjelmistojen kelpoistamiseen. 
REHOT 
REHOT (Renewal of Hot Cell Infrastructure) -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 
VTT:n uuden Otaniemeen rakenteilla olevan Ydinturvallisuustalon kuumakammioval-
miudet materiaalitutkimukseen ja mekaanisen aineen koestuksen tarpeisiin. VTT:n van-
hat tilat ovat 1970-luvulta ja ne eivät enää täytä teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia toi-
minnan jatkamiseksi. Uudet laitteistot on suunniteltu silmälläpitäen materiaalitutkimuk-
sen tulevia tarpeita. Hanke jatkuu SAFIR2018 -ohjelmassa samalla nimellä. 

3.3 SAFIR2018 
SAFIR2018 kattaa aiempien tutkimusohjelmien (SAFIR2010, SAFIR2014) aihepiirien 
lisäksi uusina aiheina myös turvallisuuden, turvajärjestelyjen, ydinmateriaalivalvonnan 
ja ympäristövalvonnan rajapinnat. SAFIR2018 -ohjelma on SAFIR2014 -ohjelmaa sup-
peampi, koska OL4 periaatepäätös ei johtanut rakentamislupavaiheeseen määräajassa. 
Ohjelmassa on kuitenkin seuraavalle 10 vuoden ajalle tutkimusinfrastruktuurin merkit-
tävää kohentamista Ydinturvallisuustalon rakentamisen ja käyttöönoton merkeissä. 
Projektin hallinnoinnista vastaa johtoryhmä (engl. Management Board, MB), jonka alla 
toimii kolme tutkimusalueista vastaavaa ohjausryhmää (engl. Steering Group, SG). Var-
sinainen projektien sisällöllinen ohjaaminen on jaettu kuuteen eri tukiryhmään (engl. 
Reference Group, RG). Tukiryhmien sisällä työ on jaettu edelleen työryhmiin (engl. 
Work Package, WP), missä varsinainen tutkimus tehdään. (Järvinen & Hämäläinen, 
2014; Hämäläinen & Suolanen, 2015b) 
Tässä kappaleessa esitellään lyhyt yhteenveto kaikista SAFIR2018 -ohjelman hankkeis-
ta. Tutkimushankkeiden sisältö, niiden hyödyntäminen, sekä OL1 ja OL2 -laitoksiin 
liittyvät esimerkkitapaukset on esitelty tarkemmin liitteessä A. 

3.3.1 Automaatio, organisaatio ja inhimilliset tekijät 
CORE 
CORE (Crafting operational resilience in nuclear domain) keskittyy operationaalisen 
resilienssin kehittämiseen ydinvoima-alalla ja sen ominaispiirteiden tutkimukseen. Re-
silienssi tarkoittaa järjestelmän luontaista kykyä säätää toimintaansa muutosten ja häiri-
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öiden alla niin, että se säilyttää tarvittavan toimintakykynsä normaaleissa sekä odotta-
mattomissa käyttöolosuhteissa (Hollnagel, 2015).  Ydinenergian turvallista käyttöä on 
tarkoitus edistää kehittämällä ohjeistusta, hyviä toimintaperiaatteita, sekä muita re-
silienssiä edistäviä käytännöllisiä ratkaisuja. 
Lähtökohtana tutkimuksessa on syvyyspuolustuksen kolme tasoa ja miten ne ilmentyvät 
käyttöhenkilökunnan toiminnassa, sekä miten niitä voidaan ottaa käyttöön ja mitata. 
Tarkoituksena on edistää ydinvoiman turvallista käyttöä kehittämällä ratkaisuja, jotka 
edistävät resilienssiä kolmella inhimillisen tekijän näkökulman syvyyspuolustuksen 
tasolla: ehkäisy, valmistelu ja seurausten hallinta. Ydinturvallisuuskulttuurin toiminta-
tapojen kehittämisessä painotetaan syvyyspuolustusta. Tulokset parantavat ydinturvalli-
suutta kansallisella tasolla kehittämällä kykyä reagoida, valvoa, sekä ennustaa mahdolli-
sia häiriötilanteita operatiivisella tasolla. 
MAPS 
SAFIR2014 MANSCU ja SISIANS -projekteille jatkoa oleva, ja niiden tuloksia hyö-
dyntävä MAPS (Management principles and safety culture in complex projects) -
projekti keskittyy projektinhallinnan kehittämiseen suurissa ja kompleksisissa ydinvoi-
malaitoshankkeissa. Alihankkijoiden ja toimittajien turvallisuuskulttuuri eivät aina vält-
tämättä kohtaa voimayhtiön periaatteiden kanssa. Turvallisuuskulttuuri alihankkijoiden 
ja toimittajien yrityksissä keskittyy usein työturvallisuuteen, kun taas voimayhtiöiden 
intressi on näiden lisäksi myös ydinturvallisuudessa. Ydinturvallisuuden roolin arvioin-
tiin ulkopuolelta tulevissa yrityksissä kehitetään menetelmiä, ja ydinturvallisuuden käsi-
tettä eri konteksteissa selvitetään. Projektissa tunnistetaan yleiset turvallisuusperiaatteet 
laajojen projektien hallinnasta ydinvoima-alalla, tavoitteena ymmärtää suurten, verkot-
tuneiden ja monikansallisten ydinvoimalaitosprojektien johtamisperiaatteiden ja turval-
lisuuskulttuurin väliset yhteydet. Kulttuurisia ilmiöitä selvennetään suurissa projekteis-
sa, sekä ajan, hallintotapojen ja toimijoiden diversiteetin vaikutus turvallisuuskulttuuriin 
ja turvallisuuteen tutkitaan. Turvallisuuskulttuurin hallinnointia pyritään helpottamaan 
käytännön työkalujen kehittämisellä. Osana projektin tavoitteita ovat myös kommuni-
kaation helpottaminen, päätöksenteon organisointi odottamattomissa tilanteissa, avoi-
muuden edistäminen, sekä tietämyksen ja kokemuksien jakaminen. 
SAUNA 
SAUNA (Integrated safety assessment and justification of nuclear power plant automa-
tion) -projekti keskittyy yhtenäisten ja poikkitieteellisten menetelmien luontiin ydin-
voimalaitoksen ja sen järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi ja todentamiseksi, 
keskiössä systeemitekniikka (engl. Systems Engineering). Analysoitavat tilanteet keskit-
tyvät suunnittelu- ja lisensiointikysymyksiin voimalaitoksen tehoajolla, osateholla ja 
onnettomuustilanteissa. Tähtäimessä on myös menetelmien kehittäminen turvallisuus-
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arkkitehtuurin kuvaamiseksi, sekä riippuvuuksien, heikkouksien ja sitkeyden arvioi-
miseksi odottamattomissa tilanteissa. 
Tavoitteena on laatia yhtenäiset suuntaviivat turvallisuusarviointeihin ja läpinäkyvään 
turvallisuuden todentamiseen, säännöskokoelmien ja alan toimintaa ohjaavien ohjeisto-
jen arviointi, sekä systeemitekniikan projektinhallinnan vahvojen puolien soveltaminen 
ydinvoima-alaan. Viitemallit laaditaan systeemitekniikalle ja sääntelyprosesseille. 
Suunnittelun ja lisensioinnin osapuolten tiedonvaihdon malleja kehitetään. Ohjeistoa ja 
työkaluja laaditaan turvallisuuden todentamiseksi käytettäväksi uusissa rakennusprojek-
teissa, modernisoinneissa, sekä määräaikaisissa turvallisuusarvioinneissa (engl. Periodic 
Safety Review, PSR). 
Tavoitteena on lisäksi luoda yhtenäisiä menetelmiä turvallisuusvaatimusten todenta-
miseksi (osin jo olemassa olevasta aineistosta), sekä usean eri todentamismenetelmän 
yhdistäminen kattavaksi työkaluksi. Lisensioinnissa ja suunnittelussa tarvittavan tieto-
määrän hallinnan menetelmiä, sekä tiedonvaihtoa eri osa-alueiden välillä (esim. PRA, 
vaatimukset, jäljitettävyys, järjestelmäkehitys) kehitetään. Tutkimustulosten loppukäyt-
täjiä ovat valvontaviranomaiset, sekä voimayhtiöt. 

3.3.2 Vakavat onnettomuudet ja riskien hallintatutkimus 
EXWE 
EXWE (Extreme weather and nuclear power plants) -projekti on jatkoa SAFIR2010 
(Puska & Suolanen, 2011) ja SAFIR2014 (Hämäläinen & Suolanen, 2015a) -ohjelmien 
samannimisille projekteille. EXWE keskittyy ydinvoimalaitoksien suunnitteluperustei-
siin vaikuttaviin äärimmäisiin luonnonilmiöihin, niiden todennäköisyyksiin, aikasarjoi-
hin, yhteisvaikutuksiin ja samanaikaisiin esiintymisiin. Monilta osin projekti jatkaa 
aiemmin tutkittujen ilmiöiden ymmärryksen kehittämistä. Tavoitteena on nykyisten ja 
uusien laitosten turvallisuuden parantaminen sään ääri-ilmiöitä vastaan. Tutkimuksen 
loppukäyttäjinä ovat voimayhtiöt ja ydinturvallisuusviranomaiset. Tuloksia (saatavilla 
2016 eteenpäin) voidaan käyttää laitosparannuksiin luonnonilmiöitä vastaan. Kehitys-
kohteina ovat mm. PRA, suunnitteluperusteet ja huomattavien epävarmuuksien paran-
taminen. Tulokset laajentavat tietämystä ydinvoimalaitosten ulkoisista riskeistä. 
PRAMEA 
SAFIR2014 PRADA, FinPSA, HACAS ja SARANA -projekteille jatkoa oleva PRA-
MEA (Probabilistic risk assessment method development and applications) keskittyy 
todennäköisyysperustaiseen riskin ja turvallisuuden arviointiin (engl. Probabilistic 
Risk/Safety Assesment, PRA/PSA) kehittämällä riskitietoisia (engl. risk-informed) pää-
töksentekotyökaluja voimalaitoksen strategisen ja operatiivisen hallinnan tueksi paran-
tamalla ja kehittämällä PRA menetelmien epävarmuuksien arviointia ja kriittisiä alueita, 
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PRA tietoutta ja asiantuntijuutta Suomessa, sekä vaalimalla kansainvälistä yhteistyötä 
tuomalla parhaita käytäntöjä Suomeen. Kehitetyillä PSA -ohjelmistoilla pyritään kor-
vaamaan vanhentuneet ohjelmat. 
CASA 
CASA (Comprehensive analysis of severe accidents) -projektin aiheena on vakavien 
onnettomuuksien laaja analyysi. Työkaluja on jo kelpoistettu kattavasti vakavien onnet-
tomuustilanteiden arviointiin Suomen ydinvoimalaitosten tarpeille. Teoreettisessa on-
nettomuustarkastelussa ongelmana on kuitenkin teoreettisten mallien suuri määrä, vaik-
ka oikeiden reaktorimateriaalien kokeiden suorittamiseen liittyy huomattavia haasteita. 
Tarkoituksena on vakavan onnettomuuksien seurauksien prosesseihin liittyvien epävar-
muuksien vähentäminen, useiden eri onnettomuusmallien tulosten yhdistäminen ja ver-
tailu, sekä luoda päätöksenteon perusta vakavien onnettomuuksien hallinnalle. 
CATFIS 
CATFIS (Chemistry and transport of fission products) -projekti on jatkoa SAFIR2014 
TRAFI ja FISKES -projekteille, sekä aikaisemmalle SAFIR2010 CHEMPC:lle. Projek-
tissa keskitytään vakavassa onnettomuustilanteessa muodostuvien fissiotuotteiden las-
kujen epävarmuuksien vähentämiseen, jodin ja ruteenin kulkeutumiseen primääripiirissä 
ja suojarakennuksessa, sekä ilman radiolyysituotteiden muodostumiseen. Tarkoituksena 
on kehittää uusia malleja ja tietämystä fissiotuotteiden käyttäytymisestä vakavassa on-
nettomuustilanteessa. Lisäksi tarkoituksena on tutkia suojarakennuksen tiivistemateriaa-
leina käytettyjen elastomeerien käyttäytyminen onnettomuusolosuhteissa, ottaen huo-
mioon materiaalien ikääntyminen (onnettomuus voi tapahtua missä tahansa elinkaaren 
vaiheessa).  
FIRED 
FIRED (Fire risk evaluation and defence-in-depth) -projektissa arvioidaan tulipaloris-
kejä ja siihen liittyvää syvyyspuolustusta. Paloturvallisuuden laskentaohjelmistoja kehi-
tetään ja kelpoistetaan, sekä kehitetään ennakoivasti tulevaisuuden kompetensseja uu-
sien palamista hidastavien aineiden analyysille, mm. johdoissa käytettyjen erilaisten 
materiaalien ikääntymisen vaikutusta tulipaloriskiin selvitetään. Suuri osa tutkimuksesta 
käsittelee mallinnusta, mutta myös kokeellista tietoa tuotetaan. Kehitettyjä työkaluja 
pystytään hyödyntämään paloturvallisuusasiantuntijoiden työssä, erityisesti palomuu-
rien arvioinnissa.  
ESPIACS 
ESPIACS (Experimental studies on projectile impacts against concrete structures) -
projekti on aiempien SAFIR -hankkeiden IMPACT -projekteille jatkoa oleva lentokone-
törmäystä käsittelevä tutkimusohjelma. ESPIACS sisältää kokeellisen osuuden missii-
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lien törmäyksistä betonirakenteisiin. Laskennallinen osuus käsitellään SAFIR2018 
NEST -projektissa. Tarkoituksena on kerätä kattavia ja luotettavia koetuloksia, joita 
voidaan käyttää erilaisten ennustavien mallien kelpoistukseen. Koko projekti toteutetaan 
yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin osa 
kokeista rahoitetaan ja suunnitellaan yhdessä. 
NEST 
NEST (Numerical methods for external event assessment improving safety) -projektissa 
kehitetään numeerisia menetelmiä ulkoisten uhkien mallinnukseen ja arviointiin (maan-
järistykset, matkustajalentokoneen törmäys sekä siitä seuraavat tulipalot ja räjähdykset). 
Uusimpiin YVL-ohjeisiin on lisätty maanjäristyksiä koskevia kohtia (YVL B.7, 4 
Maanjäristykset). Perinteisille rakennusprojekteille ei ole Suomessa asetettu maanjäris-
tysvaatimuksia. Siksi alan asiantuntijayhteisö Suomessa on pieni ja pirstoutunut. Projek-
ti tähtää vahvasti myös asiantuntijuuden vahvistamiseen. Tarkoituksena on menetelmien 
ja mallinnustekniikoiden kelpoistus käytettäväksi turvallisuusarvioinneissa, sekä raken-
teellisen turvallisuuden arviointi. Tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää 
suoraan turvallisuusanalyyseissa ja suunnittelussa. 

3.3.3 Reaktori ja polttoaine 
KATVE 
KATVE (Nuclear Criticality and Safety Analyses Preparedness at VTT) -projektin tar-
koituksena on viranomaisten asiantuntijuuden ja analyysivalmiuden kehittäminen kriit-
tisyysturvallisuudessa, säteilysuojelussa ja aktivaatioanalyyseissa. Ohjelma painottuu 
osaamisen ja työkalujen kehitykseen, johtuen VTT:n reaktorifysiikan asiantuntijakados-
ta henkilöstön vaihtuvuuden ja eläköitymisten seurauksena. Tarkoituksena on saavuttaa 
kansainvälisten standardien ja ohjeiden edellyttämä taso kehitettävissä työkaluissa sekä 
osaamisessa. 
MONSOON 
MONSOON (Development of a Monte Carlo based calculation sequence for reactor 
core safety analyses) -projekti keskittyy VTT:n Serpent Monte Carlo -koodin ke-
hityksen jatkamiseen (aloitettu 2004). Verrattuna hankkeen SAFIR2014 -edeltäjään, 
KÄÄRME -projektiin, MONSOON keskittyy selvästi enemmän tilavuuden suhteen 
homogenisointiin (engl. spatial homogenization) eli 3D homogenisointiin. Serpent 2:sta 
on tarkoitus kehittää laskentatyökalu, jolla pystytään suorittamaan rutiininomaisesti 
ryhmävakioiden luontia. Tarkoituksena on riippumattoman turvallisuusanalyysityökalun 
luonti. Serpent -kehitys pyrkii suomalaisten loppukäyttäjien determinististen hilakoo-
dien korvaamiseen. Etuna on myös menetelmien lähdekooditason kotimainen ymmär-
rys. Projektin ensimmäisenä tuloksena saatavaa 2D homogenisaatiota voidaan käyttää 
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perinteisen polttoainekierron ryhmävakioiden luontiin ja transienttisimulaatiokoodeihin. 
Loppukäyttäjille pyritään tuottamaan aksiaalisesti heterogeenisia sydämiä sekä muita 
kolmiulotteisia ilmiöitä käsittelevä stationaari- ja dynaamisen tilan laskentamalli. 
NEPAL15 
NEPAL15 (Neutronics, burnup and nuclear fuel) oli yksivuotinen jatkoprojekti SA-
FIR2014 -ohjelman NEPAL -projektille, jossa kehitetään palamalaskennan menetelmiä 
ja ydinpolttoaineen mesoskooppista mallinnusta. Tarkkojen palamalaskujen tarkoituk-
sena on löytää harvinaisia, mutta ongelmallisia nuklideja, kuten voimakkaita absorbaat-
toreita tai muutoin reaktorifysikaalisesti tärkeitä nuklideja. Ydinpolttoaineen kvasistati-
onaaritilan käyttäytymisen tutkiminen tähtää normaalien käyttöparametrien ulkopuolella 
tapahtuvan mallinnuksen luotettavuuteen. Kehitetyt menetelmät implementoidaan Ser-
pent -koodiin. 
PANCHO 
PANCHO (Physics and Chemistry of Nuclear Fuel) jatkaa SAFIR2014 PALAMA -
projektissa kehitetyn FINIX polttoaineen käyttäytymisen mallinnusalgoritmin kehitystä. 
SADE 
SADE (Safety analyses for dynamical events) -projekti keskittyy dynaamisten tapahtu-
mien turvallisuusarvioiden kehittämiseen. Tavoitteena on transienttien ja onnettomuuk-
sien mallintaminen tavalla, jolla pystytään vastaamaan YVL-ohjeiden vaatimuksiin tar-
kemmin, sekä nopeudeltaan ja tarkkuudeltaan loppukäyttäjäystävällinen turvallisuus-
analyysityökalu. Myös VTT:n mallinnusosaamista on tarkoitus parantaa termohyd-
rauliikka- ja reaktoridynamiikkakoodien kytketyssä käytössä. Voimayhtiöiden kannalta 
projekti on mielenkiintoinen kytkettyjen termohydrauliikka- ja reaktoridynamiikkakoo-
dien kehitystyön kannalta. Kehitetyillä työkaluilla on mahdollista saada mallinnustietoa, 
jota ei välttämättä saavuteta tämänhetkisillä menetelmillä. Mm. reaktorin käyttäytymi-
nen transientin aikana on yksi tutkimuskohde, jonka tietoa voidaan hyödyntää turvalli-
suusanalyyseissa. Tarkasteltavat ilmiöt ovat osittain samoja, kuin SAFIR2014 KOURA 
ja KÄÄRME -projekteissa. 

3.3.4 Termohydrauliikka 
COVA 
Jatkoa SAFIR2014 ESA -projektille oleva COVA (Comprehensive and systematic vali-
dation of independent safety analysis tools) keskittyy laaja-alaiseen ja systemaattiseen 
itsenäisten turvallisuusarviointityökalujen kelpoistukseen. Projekti toteutetaan suurilta 
osan kansainvälisessä yhteistyössä. Tarkoituksena projektissa on Gen II ja Gen III LWR 
-reaktoreiden turvallisuusanalyysityökalujen kelpoistusmenetelmien kehittäminen. Suu-
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rin osa työstä liittyy järjestelmätason turvallisuusanalyysityökalun, APROS -koodin, 
kehittämiseen. 
INSTAB 
INSTAB (Couplings and instabilities in reactor systems) -projektissa tutkitaan suurien 
tilavuuksien virtausteknisiä epästabiileja ilmiöitä, käytetyn ydinpolttoaineen (KPA) kui-
vavarastoinnin lämmönsiirtoa, sekä uusia Monte Carlo -laskentamenetelmiä.  
INTEGRA 
INTEGRA (Integral and separate effects tests on thermal-hydraulic problems in reac-
tors) keskittyy PWR termohydraulisten ilmiöiden ymmärryksen lisäämiseen integraali- 
ja erillisillä kokeilla. Laskentakoodit kelpoistetaan laitosten turvallisuusanalyysityökalu-
ja varten. Lauhtumattomien kaasujen merkitys sydämen jäähdytyksessä (typen merkitys 
LOCA skenaariossa), sekä luonnollisen kierron jälkilämmön poiston luotettavuus arvi-
oidaan. Ohjelma painottuu paljolti PWR -laitoksiin (EPR, VVER). 
NURESA 
NURESA (Development and Validation of CFD Methods for Nuclear Reactor Safety 
Assessment) -projektissa kehitetään ja kelpoistetaan laskennallista virtausmallinnusta 
(engl. Computational Fluid Dynamics, CFD), mm. lämpötilan kerrostumisen mallinta-
misen työkaluja. 
USVA 
USVA (Uncertainty and sensitivity analyses for reactor safety) -hanke keskittyy reakto-
riturvallisuuden herkkyys- ja epävarmuusanalyyseihin, sekä niiden käytäntöjen yhte-
näistämiseen. Aiemmin YVL-ohjeissa on deterministisissä turvallisuusarvioinneissa ja 
lisensoinnissa määritelty käytettäväksi konservatiivisia malleja ja parametreja. Uusien 
YVL-ohjeiden mukaan (YVL B.3, 408) voidaan käyttää myös parhaan arvion ja epä-
varmuuden menetelmää (engl. Best estimate plus uncertainty, BEPU). Menetelmiä kehi-
tetään erityisesti reaktoriturvallisuuden saralle useita luonnonilmiöitä samanaikaisesti 
mallintaville laskentamalleille (engl. multiphysics, coupled physics), sekä transienttiti-
lanteisiin, että tehoajolle. Tarkoituksena on pystyä erittelemään yksittäisen mallin tai 
koodin vaikutus koko epävarmuuden tarkasteluun. Kehitetyt epävarmuus- ja herk-
kyystarkastelun menetelmät implementoidaan VTT:n kehittämiin laskentaohjelmistoi-
hin, jotka tulevat loppukäyttäjien saataville. 
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3.3.5 Rakenteellinen eheys 
FOUND 
FOUND (Analysis of fatigue and other cumulative ageing to extend lifetime) -
hankkeessa tutkitaan vanhentumismekanismeja poikkitieteellisellä lähestymistavalla 
yhdistäen deterministisen, todennäköisyysperustaisen ja riskitietoisen lähestymistavan 
laskennallisissa ja kokeellisissa analyyseissa. Tavoitteena on tuottaa uusia koestusval-
miuksia, sekä tarkempia eliniän laskennallisia sovelluksia ja riskiarviointityökaluja. 
Tuloksia on saatavilla vuodesta 2017 eteenpäin. Tulosten suurimpana hyödyntäjänä 
ovat kotimaiset ydinvoimayhtiöt ja hanke sisältääkin merkittävästi tutkimusta kiehutus-
vesilaitosten osalta reaktoripaineastian ja hitsausliitosten vanhenemisesta.  
LOST 
LOST (Long term operation aspects of structural integrity) -hanke keskittyy ikääntymi-
sen hallinnan tutkimukseen rakenteellisen eheyden osalta. Pidennettyyn käyttöikään 
(engl. Long Term Operation, LTO) liittyy olennaisesti rakenteellisen eheyden todenta-
minen (engl. demonstration) ydinvoimalaitoksen eri komponenttien osalta, kuten put-
kistojen, hitsisaumojen ja venttiilien. LOST kehittää rakenteellisen eheyden arviointia ja 
murtumismekaanista analyysia reaktoripiirissä, sekä uusien laitostyyppien suunnittelus-
sa. Ensimmäiset tulokset ovat voimayhtiöiden ja viranomaisten käytettävissä 2015 lo-
pussa.  
MOCCA 
MOCCA (Mitigation of cracking through advanced water chemistry) -projektissa tutki-
taan korroosio-ongelmien vähentämistä vaihtoehtoisia vesikemian menetelmiä hyödyn-
täen. Magnetiitin muodostuminen on ongelma erityisesti höyrygeneraattoreissa. Tutki-
mus ei liity niinkään kiehutusvesilaitosympäristöön. Loppukäyttäjinä Suomessa ovat 
enemmänkin Olkiluoto 3:n, sekä Loviisan VVER -laitoksien kemian henkilöstö. 
THELMA 
THELMA (Thermal ageing and EAC research for plant life management) -hankkeessa 
selvitetään materiaalien käyttäytymistä LWR -ympäristössä, painottuen primääripiirin 
austeniittisten terästen termiseen vanhenemiseen ja ympäristöavusteisten murtumien 
(engl. Environmentally Assisted Cracking, EAC) esiasteisiin. Eliniän hallintaa ja virhe-
analyysejä tutkitaan, sekä materiaalien käyttäytymisen ennustamista laitoksen pidenne-
tyllä käyttöiällä (engl. Long Term Operation, LTO) selvitetään. 
WANDA 
SAFIR2014 MAKOMON -projektille jatkoa olevassa WANDA (Non-destructive 
examination of NPP primary circuit components and concrete infrastructure) -
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hankkeessa tutkitaan komponenttien ja betoniseinien rikkomatonta aineenkoetusta 
(engl. Non-Destructive Examination, NDE), määräaikaistarkastusten menetelmien kehi-
tystä, rakenteellisen eheyden todentamista, sekä kehitetään uusia koestustekniikoita. 
Kehitettyjen menetelmien hyöty näkyy erityisesti laitosten pidennetyssä käyttöiässä. 
NDE -menetelmien kehitystä on mahdollista hyödyntää tulevaa kunnonvalvontaa suun-
niteltaessa. Käyttöluvan uudistaminen edellyttää, että voimayhtiö voi osoittaa ikäänty-
misen hallinnan ja suunnitelmien olevan riittäviä.  

3.3.6 Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 
INFRAL 
INFRAL (Development of thermal-hydraulic infrastructure at LUT) on jatkoa SA-
FIR2014 ELAINE projektille, jossa kehitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
ydinturvallisuuden tutkimusyksikön termohydrauliikkainfrastruktuuria.  
JHR 
JHR (JHR collaboration & Melodie follow-up) sisältää Suomen kontribuution kansain-
väliseen Jules Horowitz Reactor (JHR) -tutkimuslaitoksen kehitystyöhön. JHR on 
Ranskan Cadarache:ssa rakenteilla oleva CEA:n (Commissariat à l'Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives) operoima tutkimusreaktori, jossa on tarkoitus tehdä materi-
aalitutkimusta reaktorissa ja säteilytyksen jälkeen kuumakammioissa ja vedenalaisissa 
oloissa gammaspektrometrialla (UGXR) sekä röntgenradiografialla (HGXR), sekä jat-
kaa MeLoDIE (Mechanical Loading Device for Irradiation Experiments) -
tutkimuslaitteiston kehitystä (CEA, 2015). MeLoDIE -jatkotutkimuksessa tutkitaan sä-
teilytettyjen materiaalien ominaisuuksia, mm. säteilyvirumista polttoaineen suojakuo-
ressa. Suomalainen osuus JHR MTR työtä toteutetaan kolmessa kolmen vuoden Tekesin 
ja teollisuuden rahoittamana teknologiaprojektina. Tämä JHR -hanke keskittyy laitteis-
ton valmistelemiseen reaktorikäyttöä varten. Kokeiden tekemiseen sekä koedatan ke-
ruuseen tullaan perustamaan kansainvälinen ohjelma, jota nyt valmistellaan 
OECD/NEA -ohjelmassa, ja valmisteluun osallistutaan VTT:n välityksellä osana Tekes-
projektia ja SAFIR -seurantaprojektia. Varsinainen kerätyn tiedon analysointi tehdään 
muiden projektien yhteydessä. 
REHOT ja RADLAB 
REHOT (Renewal of Hot Cell infrastructure) ja RADLAB (Radiological laboratory 
commissioning, 2016) kattavat VTT:n ydinturvallisuustalon valmistelun, rakentamisen 
ja käyttöönoton (2016–2017). Espoon Otaniemeen rakennettuun Ydinturvallisuustaloon 
kootaan kaikki aktiivisten materiaalien tutkimus: kuumakammiot, radiokemia, dosimet-
ria, fuusio, käytetyn polttoaineen loppusijoitus ja jodisuodatintestaus. Tutkimusalueet 
sisältävät mm. elinkaaren pidentämisen, reaktorin paineastian teräkset, austeniittiset 
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ruostumattomat teräkset (paineastian sisäpuoliset komponentit), säteilytettyjen polttoai-
nenippujen rakenneosat, polttoaineen suojakuoren materiaalit (GEN III-IV), sekä sätei-
lytetyn betonin. Kokeellisten valmiuksien lisäksi myös laskennallinen tutkimus keskit-
tyy ydinturvallisuustaloon ja tutkimusaiheita näiltä osin ovat mm. CFD -laskenta, pro-
sessimallinnus (APROS), plasmafuusiolaskut, vakavien onnettomuuksien mallinnus, 
sydän- ja polttoainelaskut, ydinjätteen hallinta ja turvallisuusarvioinnit. Vuonna 2014 
rakentamaan aloitettuun ydinturvallisuustaloon tutkimuslaiteasennuksia päästään teke-
mään arviolta touko-kesäkuussa 2016, ja täydessä käytössä rakennus on arviolta vuonna 
2018 (Senaatti-kiinteistöt, 2015). 

3.4 Nordic Owner's Group 
Nordic Owner's Group (NOG) on pohjoismaisten voimayhtiöiden vuonna 2000 perus-
tama kiehutusvesilaitoksien turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin keskittyvä yhteis-
työorganisaatio. Tutkimus keskittyy Asea Atomin (nyk. Westinghouse Electric Sweden 
AB) toimittamiin kiehutusvesilaitoksiin. Tutkimushankkeet tehdään suoraan laitosten 
lähtökohdista ja niillä on saatu tuettua Fukushima -muutoksia, muutostöitä, käyttövar-
muutta ja eliniän hallintaa tukevaa työtä. Periaatteena tutkimuksessa on, että kovin pit-
källe meneviä voimayhtiöspesifisiä selvityksiä ei NOG:n puitteissa tehdä, mutta voi-
mayhtiöt saavat NOG:sta ja muusta tutkimuksesta arvokasta tietoa, jonka perusteella 
voidaan tilata tarkemmat analyysit erikseen (Koski, 2016). Ruotsalaisista voimayhtiöis-
tä mukana ovat Forsmarks Kraftgrupp (FKA), Ringhals AB (RAB) ja Oskarshamns 
Kraftgrupp AB (OKG), sekä Suomesta TVO. NOG:n toimintaa koordinoi Westinghouse 
Electric Sweden AB. Raportit ja tutkimus tehdään usein ruotsin kielellä, mutta myös 
jotain englanniksi kirjoitettuja raportteja on. (Haavisto, 2015, pp. 36-37) 

3.4.1 Polttoaineen käyttö kuivakiehunnan jälkeen 
Hankkeessa tutkittiin polttoaineen käytön hyväksymiskriteereitä kuivakiehunnan (engl. 
dryout) tapahtumisen jälkeen, ja siihen liittyviä suojakuoren ominaisuuksia sekä viran-
omaisvaatimuksia (projektin ruotsinkielinen nimi: Acceptanskriterier för återanvänd-
ning av bränsle efter inträffad torkokning). Tutkimuksen voidaan katsoa saaneen alkun-
sa vuonna 2006 Forsmark 1 -ydinvoimalaitoksella sattuneesta kytkinkentän sähköhäiri-
östä, joka johti myös laitoksen muihin sähköjärjestelmiin edenneisiin suuriin tehotran-
sientteihin ja pääkiertopumppujen pysähtymiseen (SKi, 2007, pp. 8-10). OL1 ja OL2 -
laitoksilla on käytössä samanlainen toteutus apujärjestelmänä toimivista huimamas-
samoottoreista. Forsmarkin häiriössä osassa sydäntä tapahtui kuivakiehunta, ja tämän 
seurauksena sydämestä poistettiin yhteensä noin 100 polttoainenippua varotoimenpitee-
nä. Polttoainetta tutkittiin tarkemmin, mutta siitä ei kuitenkaan löydetty vaurioita. Pro-
jektin tuloksena muodostettiin kriteeri polttoaineen suojakuoren lämpötilan aikakäyttäy-
tymiselle. TVO:n näkökulmasta projektin tulokset ovat varautumista tämänkaltaisiin 
ilmiöihin. (Koski, 2016; Zwicky & Ivermark, 2012) 
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3.4.2 APRM diversifiointi 
Tehoalueen neutronivuon valvontaan (engl. Average Power Range Monitoring) liitty-
vässä projektissa selvitettiin mahdollisia muita mittaustapoja nykyisten detektorien rin-
nalle (projektin ruotsinkielinen nimi: Behov av diversifiering av APRM). Nykyisessä 
toteutuksessa yhdessä laitoksessa on yhteensä 112 detektoria jaettuna neljään eri järjes-
telmään. Normaalin tehoalueen ulkopuolelle joutuminen vaikuttaa muihin mitattaviin 
suureisiin niin merkittävästi, että mahdollinen häiriö huomataan joka tapauksessa. Tar-
kasteluissa ei löydetty sellaisia tapauksia, että häiriö APRM -signaalissa voisi johtaa 
sydänvaurioon, tai kaikki 112 detektoria olisivat samaan aikaan epäkäytettävissä. Pro-
jektin tuloksena voitiin todeta, että tarvetta mittausten diversifioinnille ei ole, ja että 
nykytilanne on siedettävä. (Koski, 2016; Eriksson & Pohlred, 2011) 

3.4.3 Siirtyminen analogisesta digitaaliseen automaatioon 
Vuoden 2015 lopulla loppuraportoitu analogisesta automaatiosta digitaaliseen siirtymis-
tä tutkivassa hankkeessa laadittiin käsikirja, joka käsittelee siirtymiseen liittyviä kysy-
myksiä (Ståhl, 2015). Aihepiirin parissa on tehty pitkäaikaista tutkimusta jo 20 vuoden 
ajan, ja aihepiiriin liittyy vieläkin jonkin verran avoimia kysymyksiä ja teknologisia 
ongelmia (Koski, 2016). Projektin tulokset toimivat hyvänä aihepiirin taustatietona 
TVO:n sähkö- ja automaatioinsinööreille (Björklöf, 2016). 

3.4.4 Kiehutusvesilaitosten stabiilius 
Projektin tarkoituksena oli kehittää yhtenäiset strategiat kiehutusvesireaktorien stabiili-
suuden (projektin ruotsinkielinen nimi: Designmarginaler och Acceptanskriterier för 
stabilitet). Projekti on valmistunut, mutta tulosten perusteella tämä ei aiheuta käytännön 
toimenpiteitä TVO:lle. (Solala, 2016; Rotander, 2012) 

3.4.5 Eroosiokorroosio ja FAC 
Hankkeessa tutkittiin virtauksen aiheuttaman korroosion (engl. Flow Accelerated Cor-
rosion, FAC) ja eroosiokorroosion mekanismeja kiehutusvesilaitoksissa, ja miten em. 
mekanismit vaikuttavat putkistojen seinämäpaksuuksiin. Lisäksi ohjelmassa on pohdittu 
materiaalikysymyksiä osien vaihdon yhteydessä. (Wegemar, 2009) 

3.4.6 Käyttöiän pidentäminen 
Ohjelmassa on tutkittu pohjoismaisten kiehutusvesilaitosten käyttöiän pidentämistä al-
kuperäistä 40 vuotta pidemmälle ajalle. Rakenteiden käyttökunnon tutkimukseen pai-
nottuneen hankkeen tavoitteena oli tunnistaa tarkastusohjelmat, mittaukset, kokeet ja 
analyysit, joita voidaan tarvita laitoksen käyttöiän pidentyessä. Tutkimuksessa käsitel-
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tiin myös betonirakenteita, joita ei voi vaihtaa, ikääntymiskysymyksiä suojarakennuk-
sen betonissa, jännitetyissä teräsrakenteissa, läpivienneissä ja polttoainealtaan betoni- ja 
levyrakenteissa (Björe, 2015). Raportti perustuu pääosin Ruotsin säteilysuojeluviran-
omaisen vaatimuksiin ja niiden täyttämiseen, mutta vastaavanlaisia yksityiskohtaisia 
vaatimuksia ei ole vielä esitetty Suomessa. Hankkeesta tehtiin yhteistyötä Energiforsk -
tutkimusohjelmaan (ks. kpl 0). (Haavisto, 2015, pp. 42-43) 

3.4.7 Kaasujen käsittely vakavissa onnettomuuksissa 
Fukushiman onnettomuuden jälkeen uudelleen tutkimusaiheeksi nousseessa kaasujen 
hallintaa vakavien onnettomuuksien yhteydessä tutkivassa hankkeessa selvitettiin vedyn 
muodostumista suojarakennukseen vesi-metalli-reaktiossa (projektin ruotsinkielinen 
nimi: Hantering av gaser vid svåra haverier). OL1 & OL2 -laitosten suojarakennusten 
täyttäminen typellä estää kuitenkin vaarallisten pitoisuuksien syntymisen. Hankkeen 
tulokset eivät edellyttäneet toimenpiteitä laitoksilla. (Miettinen, 2016; Koski, 2016; 
Cronstrand & Finne, 2013) 

3.4.8 Polttoaineen ja suojakuoren välinen vuorovaikutus 
Projektissa kartoitettiin polttoaineen ja suojakuoren välistä vuorovaikutusta ja sen ai-
heuttamia kuormituksia rakenneosiin (engl. Pellect-Cladding Interaction, PCI) (projek-
tin ruotsinkielinen nimi: Kartläggning av PCI-belastningar vid förväntade händelser 
och förslag till anläggningsändringar). OL1 ja OL2 -laitoksilla säätösauvoissa ei ole 
havaittu samaa rakenteellista heikkoutta, kuin Olkiluoto 3 ja Forsmark 3 -laitoksilla. 
Projektin tuloksista ei ole käytännön hyötyä käyville laitoksille teknisten eriävyyksien 
vuoksi. (Solala, 2016; Wikström & Aurén, 2008) 

3.4.9 Sydämen riippumaton jäähdytys 
Useassakin eri NOG -hankkeessa on tutkittu sydämen riippumattomia jäähdytysjärjes-
telmiä, kartoitettu yleistä tilannetta ja muodostettu suunnittelukriteerejä riippumatto-
mien järjestelmien suunnittelulle (projektin ruotsinkielinen nimi: Kravnivå för oberoen-
de system för förbättrad härdkylning). Projektin tulokset ovat TVO:lla vaikuttaneet 
esim. uuden höyryvetoisen pumpun (ACIS -järjestelmä) suunnitteluun, sekä toimineet 
Fukushima -laitosmuutoksien suunnittelun lähtöaineistona. Tuloksina on saatu yleistä 
aineistoa suunnittelun lähtökohdaksi, joita NOG -jäsenet ovat voineet soveltaa omiin 
laitoksiinsa, tai tarvittaessa teettää jatkoselvityksiä. Tuloksia on käytetty suunnittelun 
lähtökohta-aineistona Fukushima -laitosmuutoksia suunniteltaessa. (Koski, 2016; 
Rytterson, 2012) 
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3.4.10 Polttoaineen suojakuoren kriteerit 
Hankkeessa tutkittiin polttoaineen H3 -tapahtumien hyväksymiskriteereitä. H3 on ruot-
salaisten käyttämä kriteeri, jota Suomen YVL-ohjeissa vastaa YVL B.3, luokan 1 onnet-
tomuuksien käsittely (projektin ruotsinkielinen nimi: Modifierat acceptanskriterium för 
bränslekapslingen vid H3-händelser). TVO:lla tapaus kuuluu suunnitteluperustaisten 
onnettomuuksien kategoriaan DBC3 (Design Basis Category). Ruotsin viranomaisoh-
jeisto ei ole niin kattava kuin YVL-ohjeet Suomessa, joissa kriteerit ovat tarkemmin 
määritelty. TVO on seurannut tutkimusta, muttei osallistunut siihen aktiivisesti. (Koski, 
2016; Romero & Ivermark, 2011) 

3.4.11 Radiolyysikaasujen muodostuminen ja hallinta 
Vielä toistaiseksi kesken olevassa hankkeessa on tutkittu vakavien onnettomuuksien 
yhteydessä suojarakennuksessa tapahtuvaa radiolyysi-ilmiötä, jossa säteily pilkkoo ve-
simolekyylejä, synnyttäen happea (projektin ruotsinkielinen nimi: Produktion och han-
tering av radiolysgaser vid Svåra haverier). Jos happipitoisuus kaasuympäristössä ylit-
tää 5 % pitoisuuden, seos voi olla syttyvä. Palo, tai ääritapauksessa räjähdys, voi vau-
rioittaa suojarakennusta. Alustavien tutkimusten mukaan typpitäytetyissä suojaraken-
nuksissa tätä ongelmaa ei kuitenkaan olisi. Vakavassa onnettomuustilanteessa muodos-
tuvan vedyn määrä on todellisuudessa niin paljon suurempi, että se reagoisi muodostu-
neen hapen kanssa muodostaen reaktiotuotteena vettä. Hanketta ei ole vielä loppurapor-
toitu, mutta sen oletetaan valmistuvan kevään 2016 aikana. (Koski, 2016; Oliver & 
Finne, 2012) 

3.4.12 Suojarakennuskysymykset 
Reaktorin suojarakennuksen kysymysten ympäriltä koottiin suunnitteludokumentaatio 
tiedonkeruumenetelmällä. (projektin ruotsinkielinen nimi: Reaktorinneslutningsfrågor i 
Sverige och Finland - Funktion och konstruktion). Sinänsä projekti ei johtanut toimen-
piteisiin, vaan sillä varmistettiin tiedon säilyminen vanhojen asiantuntijoiden eläköity-
misen jälkeen. (Koski, 2016; Mauritzson, et al., 2011) 

3.4.13 Polttoaineen eheys reaktoritankin matalan vedenpin-
nan tapauksessa 

Projektissa tutkittiin polttoaineen eheyttä luokan H2 häiriöiden yhteydessä, joissa tapah-
tuu reaktoritankin vedenpinnan laskeminen niin alhaiseksi, että polttoaine paljastuu 
(projektin ruotsinkielinen nimi: Riktlinjer för utvärdering och redovisning av händelser 
som leder till mycket låga nivåer i RT ja englanninkielinen nimi Guidelines for analysis 
of fuel integrity during events leading to low RPV water inventory in events class H2). 
TVO:lla vastaavasta kriteeristä käytetään ilmausta suunnitteluperustaisien kriteerien 
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luokka DBC2 (Design Basis Criteria). Projektin keskeinen tulos on suositus, että luokan 
H2 (tai DBC2) häiriöiden yhteydessä polttoaineen paljastumista ei tulisi sallia pikasulun 
jälkeen. Tämä kriteeri on otettu käyttöön TVO:lla kaikkien DBC2 -tapahtumien yhtey-
dessä YVL-ohjeiden hyväksymiskriteerien rinnalle. Käytännössä uudella hyväksymis-
kriteerillä on vaikutusta sellaisiin häiriöihin, joissa alkutapahtumasta aiheutuu syöttöve-
sivirtauksen väheneminen tai täydellinen menetys. Niissä veden pinta laskee tyypillises-
ti alhaiseksi. Ilmiöstä tehdään analyysit käyttöluvan uusintaprojektin yhteydessä, ja tut-
kimustulokset huomioidaan niiden toteuttamisessa. Projektin tulokset otetaan käyttöön, 
ja niillä tuetaan tehtäviä analyysejä, joilla osoitetaan veden pinnan olevan tarpeeksi kor-
kea sydämen peittymiseen luokan DBC2 häiriöiden yhteydessä. Uuden analyysin tulos-
ten on täytettävä ainakin yksi raportissa esitetyistä sydämen peittymiseen liittyvästä 
neljästä kriteereistä. (Saarelainen, 2016; Wijkström, et al., 2011) 

3.4.14 Onnettomuuksien hallintastrategiat 
Onnettomuuksien hallintastrategioita on tutkittu useammassa hankkeessa (projektien 
ruotsinkielisiä nimiä: Svåra haverier - Haverihanteringsstrategier ja uudempi Konsek-
venslindrande system och haverihanteringsstrategier i Sverige och Finland). Hankkeis-
sa on vertailtu eri pohjoismaisten voimayhtiöiden vakavien onnettomuuksien hallinta-
strategioita. Hallintastrategioissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eriävyyksiä. 
Esimerkkinä, kaikilla voimayhtiöillä on olemassa jossain muodossa hallintatoimenpide, 
jossa suojarakennus tulvitetaan, mutta veden pinnan raja vaihtelee. TVO:n tämän hetken 
käytäntöjen mukaisesti tulvitus tapahtuu sydämen yläreunaan asti, eikä niitä ole tämän 
projektin perusteella muutettu. Projektin aiempien tulosten perusteella on kuitenkin teh-
ty muutos sähköjärjestelmän menetystä koskevaan hallintastrategiaan. Mikäli sähkön-
syöttö saadaan palautettua automaattisen paineenalennuksen jälkeen tilanteessa, jossa 
sydämen voidaan jo epäillä vaurioituneen, on olemassa teoreettinen riski ketjureaktion 
jatkumiseen teräksen alhaisemman sulamislämpötilan vuoksi. Tässä tilanteessa boorijär-
jestelmä käynnistetään varotoimenpiteenä. (Koski, 2016; Jansson, 2007; Lundgren & 
Wallheden, 2012) 

3.4.15 Polttoaineen varastoinnin turvallisuusvaatimukset 
Vuosina 2006–2009 toteutetussa projektissa tutkittiin käytetyn ydinpolttoaineen varas-
toinnin turvallisuusvaatimuksia (projektin ruotsinkielinen nimi: Säkerhetskrav för 
bränsleförråd). Tarkoituksena oli yhtenäistää kriittisyysturvallisuuden vaatimuksia ja 
arviointia, huomioiden mahdolliset onnettomuuden käynnistävät tapahtumat (engl. Ini-
tiating Events), esim. maanjäristysten osalta. Projektin lähtökohtana olivat Yhdysvaltain 
säteilyturvaviranomaisen (Nuclear Regulatory Commission, NRC) uudet suositukset. 
Uuden YVL-ohje B.4:n myötä TVO:lla on käytössä samat alikriittisyyskriteerit kuin 
Ruotsissa. (Solala, 2016; Lindelöw & Öhlin, 2009) 
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3.4.16 Lämpötilan kerrostuminen lauhdutusaltaassa 
Lämpötilan kerrostumista lauhdutusaltaassa onnettomuustilanteen, jolloin sähkönsyöttö 
pääkiertopumpuille menetetään, on tutkittu myös NOG -projekteissa (projektin ruotsin-
kielinen nimi: Termisk skiktning av kondenssatinsbassängen). Hankkeessa on tehty ko-
keita sekä Suomen, että Ruotsin kiehutusvesilaitoksilla.. Raportissa SES 08-066 todet-
tiin höyryn ulospuhalluksen olevan tehokas tapa lauhdutusaltaan sekoittamiseen, mutta 
todettiin kuitenkin, että saatavilla olevan tiedon avulla ei voitu muodostaa selvää käsi-
tystä siitä, miten voitaisiin varmistua koko altaan sekoittumisesta suurilla massavirroilla 
(Andrén, 2008). Aihepiirin parissa jatkettiin tutkimusta Olkiluoto 1 -laitoksella vuonna 
2009 tehdyn laitosmittakaavan lämpötilakerrostumiskokeen (ks. kpl 4.3.4) tulosten pe-
rusteella (Poikolainen & Wahlman, 2009), josta tehtiin arvio myös NOG:n puitteissa 
(Andrén, 2010). Raportissa ei suljettu pois lämpötilakerrostumisen ilmenemistä, mutta 
ehdotetut jatkokokeet ovat toteuttamiskelvottomia laitoksella (Poikolainen, 2010). Tu-
losten perusteella pystyttiin kuitenkin vähentämään jonkin verran tehtävien analyysien 
konservatiivisuutta ja mallien tarkentuminen voidaan ottaa TVO:lla huomioon käyttölu-
van uusinnan yhteydessä tehtävissä suojarakennusanalyyseissä (Koski, 2016). 

3.4.17 Valmiustilassa olevan automaation luotettavuus 
Hankkeessa tutkittiin valmiustilassa olevan automaation luotettavuutta (projektin ruot-
sinkielinen nimi: Tillförlitlighet hos säkerhetsklassad utrustning i standby). Projektissa 
tarkasteltiin kiehutusvesilaitosten vasteaikaa häiriöihin, sekä niiden mittaamista. Kiehu-
tusvesilaitosten vasteajat ovat verrattain nopeita. Hankkeessa todettiin, että turvallisuus-
luokiteltua automaatiota käsiteltäessä, mittausten ollessa yleensä nelinkertaisia, myös 
niiden perusteella käynnistyvien turvallisuustoimintojen vasteajat ovat nopeita. Projek-
tissa päädyttiin toteamaan, että tätä vasteaikaa ei pystytä mittaamaan suoraan. Mittaus-
antureiden vanhetessa sen dynaamisissa ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia (ns. ryö-
mintä) ja mittaaminen hankaloituu. Yksi keino arvioida virheellisen mittauksen määrää, 
on anturin kunnonvalvonnan omaisesti ottaa normaalitilanteesta kohinaspektri, ja verra-
ta spektrejä myöhemmissä seurannoissa. Projektin tuloksia ei ole otettu käyttöön, mutta 
tekniset valmiudet niiden soveltamiseksi ovat olemassa. (Koski, 2016; Ståhl, 2009) 

3.4.18 Reaktorirakennuksen vetyvuoto 
Vielä käynnissä olevassa projektissa tutkitaan vetyvuotoa reaktorirakennukseen vaka-
vassa onnettomuudessa (projektin ruotsinkielinen nimi: Vätgasläckage till reaktor-
byggnaden vid ett svårt haveri). Toteutus reaktorihallin vedyn poistoon on vielä auki, 
mutta yhtenä vaihtoehtona on tutkittu tuuletusluukkuja. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan 
vaikuta kovin todelliselta. (Miettinen, 2016; Koski, 2016; Dellby, 2012) 
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3.4.19 Orgaaninen materiaali mekaanisissa komponenteissa 
NOG -ohjelman puitteissa julkaistiin käsikirja polymeerimateriaaleista mekaanisissa 
komponenteissa. Käsikirja on käytännön opas polymeerimateriaalien ikääntymisen hal-
linnan tuntemukseen mekaanisissa komponenteissa. Käsikirja sisältää materiaaliominai-
suuksia, tietoa vanhenemisesta, ikääntymisen hallinnan kuvauksia, eliniän suunnittelua 
ja kunnonvalvontamenetelmiä yleisimmille käytössä oleville materiaaleille. (Oliver, et 
al., 2011) 

3.4.20 Syvyyspuolustus suunnitteluperusteena 
Hankkeessa tutkittiin syvyyspuolustusta suunnitteluperiaatteena (projektin englannin-
kielinen nimi: Defence in Depth as a Design Requirement). Hankkeen käynnistävänä 
tekijänä oli mm. syvyyspuolustusta käsittelevän YVL B.1 -ohjeen voimaantulo Suomes-
sa, jolloin myös ruotsalaiset voimayhtiöt halusivat varautua mahdolliseen tulevaan 
oman viranomaisensa vaatimukseen vastaavista asioista. TVO:n lähtökohta liittyy 
enemmän YVL-ohjeeseen B.3, jossa käsitellään myös syvyyspuolustusta. YVL-ohje 
B.3 edellyttää, että mahdolliset käyttöhäiriöt tulee analysoida kahdella eri tavalla. Van-
ha tapa on käyttää konservatiivisia arvioita, ja uutena tapana voidaan käyttää parhaan 
arvion menetelmää (engl. Best Estimate Plus Uncertainty, BEPU). Menetelmässä olete-
taan, että kaikki muu toimii, paitsi häiriön käynnistävä alkutapahtuma, eikä tällöin saa 
syntyä tarvetta käynnistää varsinaisia turvajärjestelmiä, esim. pikasulkua. Suurin hyöty 
tutkimuksen tuloksista realisoituu käyttöluvan uusintaprojektissa, jossa niitä voidaan 
käyttää tehtävien reaktori- ja turbiinilaitoksen yhteistoimintaa mittaavien analyysien 
tukena. Uutena yhteistoiminta-analyysit viedään myös lopulliseen turvallisuusselostee-
seen (engl. Final Safety Analysis Report, FSAR) ja projektin tulokset tukevat myös tä-
män toteuttamisen tehokkaimman tavan löytämistä. (Koski, 2016; Öhlin, 2014) 

3.4.21 Radiolyysikaasukäsikirja 
Aikaisemmin BWROG:n (Boiling Water Reactor Owners Group) GE Hitachi Nuclear 
Energy:ltä tilaaman radiolyysikaasukäsikirjan (Breitung, et al., 2014) pohjalta päivitet-
tiin myös NOG:n vastaava käsikirja (Eek, 2013). Näitä käsikirjoja ja ennen kaikkea saa-
tua tietoutta on hyödynnetty reaktoriin liittyvien putkistojen muutosten suunnittelussa. 
Tällaisia hankkeita ovat olleet mm. ACIS -järjestelmien (ks. kpl. 4.4.3) ja reaktorin pin-
nankorkeuden mittauksen diversifiointi (ks. kpl 4.4.2). (Miettinen, 2016) 

3.5 OECD NEA 
OECD NEA (Organization for Economic Co-operation and Development, Nuclear 
Energy Agency) -hankkeista on usein yhteistyötä muihin, esimerkiksi SAFIR -
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hankkeen, ohjelmiin. Tässä kappaleessa on esitelty TVO:lla seurattavia laitosturvalli-
suutta parantavia OECD -hankkeita, joita ei ole aiemmin esitelty muissa yhteyksissä. 

3.5.1 International Common Cause Data Evaluation 
OECD/NEA ICDE -hankkeessa tutkitaan moninkertaisia, mutta harvinaisia yhteisviko-
ja, joita sattuu vain muutaman kerran laitoksen eliniän aikana. Tarkoituksena on kerätä 
laaja tietokanta yhteiseen käyttöön. Tietoa kerätään monilta laitoksilta ja aineiston pe-
rusteella tutkitaan todennäköisyyksiä. TVO on saanut miltei kaiken riskianalyysityöhön 
käytössään olevan yhteisvikadatan tämän projektin kautta. Tuloksista saadaan arvioita 
omille laitoksille. Tuloksia on käytetty paljon. (OECD/NEA, 2015e; Himanen, 2015) 

3.5.2 Piping Failure Data Exchange 
OECD/NEA OPDE -projektissa kerätään yhteistä tietokantaa putkistojen vikataajuuk-
sista. Tuloksia on käytetty TVO:lla todennäköisyysperustaisen putkistojen riskianalyy-
sin pohjana. Tutkimuksen pohjoismainen kontribuutio hoidettiin NPSAG NAFC ja 
NAFCS-2 -osaprojektien kautta. Nykyään tutkimus on ohjautunut enemmän putkimur-
tumien tutkimisen suuntaan, ja painotus tiedon keruusta on pienentynyt. Nykytilassaan 
tutkimus ei tarjoa paljoakaan hyödynnettävää. (OECD/NEA, 2015f; Himanen, 2015) 

3.6 Nordic PSA Group 
Nordic PSA Group, NPSAG, on todennäköisyysperustaisen turvallisuuden arvioinnin 
(engl. Probabilistic Safety Assesment, PSA) tutkimukseen ja kehitystarpeisiin keskittyvä 
pohjoismainen yhteistyöfoorumi (NPSAG, 2016). Ryhmään kuuluvat kaikki suomalai-
set sekä ruotsalaiset ydinvoimayhtiöt. Yhtenä suurena tutkimusaiheena on ollut yhte-
näisviat (engl. Common Cause Failure, CCF). NPSAG on merkittävä yhteistyötaho 
SAFIR, NKS (Nordic Nuclear Safety Research), BWROG (BWR Owners Group), sekä 
EU-rahoitteisten tutkimusohjelmien välillä. Suomalaisten voimayhtiöiden kontribuutio 
tutkimukseen hoidetaan SAFIR -ohjelman kautta. (Haavisto, 2015, pp. 35-36) 
Suurin osa NPSAG -yhteistyön kontribuutiosta TVO:lle tulee SAFIR -ohjelman kautta, 
useimmiten yhteistyössä vielä NKS:n kanssa. Tässä kappaleessa on esitelty sellaisia 
TVO:lla seurattuja NPSAG -hankkeita, joita ei ole jo aiemmin käsitelty tässä raportissa 
SAFIR -ohjelmien esittelyn yhteydessä 
EXAM-HRA. Ihmisen luotettavuusanalyysitutkimusta. Yhteistyötä NKS ja SAFIR. 
SAFIR2014 PRADA:n HRA -tutkimuksen pohjalla oli NKS -ohjelman puitteissa tehty 
EXAM-HRA, jossa NKS:n ja NPSAG:n jäsenien lisäksi olivat mukana myös saksalaiset 
ja sveitsiläiset yhteistyötahot. Projektissa arvioitiin HRA:ta (Human Reliability Ana-
lysis) käyttäen hyväksi olemassa olevia PSA -menetelmiä. (Bladh, et al., 2014; 
Tunturivuori, 2015; Johanson, et al., 2015) 
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Ulkoisen verkon menetys: Hankkeessa selvitettiin ulkoisen verkon menetyksen mallin-
nuksen lisäksi laitoksen sähköjärjestelmässä eteneviä vikoja ja niiden etenemistä 
(Sparre, et al., 2013). Sähkön menetys on yksi kiehutusvesilaitosten konkreettisimpia 
uhkia, koska ne ovat ns. nopeita laitoksia, ts. niiden vasteajat ovat pienet. TVO oli mu-
kana NPSAG projektissa, mutta PSA:n kannalta tulokset eivät tuoneet juurikaan uutta 
hyödynnettävää. TVO:lla tehdyt analyysit asian suhteen ovat jo olleet kattavia, ja niissä 
on huomioitu todennäköisyysperusteet. Aihepiirin tutkimusta ei enää jatketa NPSAG 
puitteissa. (Tarkiainen, 2015) 
CLM/HiDep: Useamman kertaluokan yhteisvikojen laskentaohjelman kehitystyö. Tar-
koituksena yhteydessä on tarkoituksena siirtää ohjelman oikeudet projektia rahoittavien 
voimayhtiöiden hallintaan, sekä muuttaa lisenssiehtoja avoimeen lähdekoodiin. 
(Tunturivuori, 2015) 
EWG CCF: European Working Group on Common Cause Failures. Yhtenäisvikamal-
lien vertailu- ja yhtenäistämisprojekti. Loppuraportti 2008. 
Risk Follow-Up: VTT ja RELCO yhteistyöhanke. Loppuraportti 2009 
Yhdistetty deterministinen ja todennäköisyysperustainen riskianalyysi: Yhdistämällä 
deterministinen ja todennäköisyysperustainen riskianalyysi dynaamiseen yhteiskäyttöön 
on mahdollista määritellä komplekseja sekvenssejä deterministisiin turvallisuusanalyy-
seihin. 

3.7 Nordic Nuclear Safety Research 
Nordic Nuclear Safety Research, eli NKS, on pohjoismainen ydinturvallisuuden yhteis-
työfoorumi. Tutkimuksen lisäksi yhteistyö sisältää valmiustoiminnan ja säteilysuojelun, 
edistäen pohjoismaista aloitetoimintaa ja intressejä. NKS:n omistavat pohjoismaiset 
viranomaistahot, Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja STUK. Suomalaiset 
voimayhtiöt ovat mukana rahoittamassa tutkimusta. Tutkimustoiminta jakaantuu kah-
teen kokonaisuuteen. NKS-R käsittää termohydrauliikan, vakavat onnettomuudet, reak-
torifysiikan, riskianalyysin, ydinvoimalaitoksen eliniän hallinnan ja pidentämisen, käy-
töstäpoiston ja siinä syntyneen purkujätteen hallinnan selvitykset, sekä organisatoriset 
kysymykset. NKS-B sisältää valmiustoiminnan, mittausstrategiat, tekniikan ja laadun 
varmistusmenetelmät, radioekologian ja ympäristökysymykset, sekä radioaktiivisten 
jätteiden ja päästöjen hallinnan. (NKS, 2016b) 
Vaikka NKS:n jakama tutkimustuki on pienimuotoista, se on merkittävä yhteistyötaho 
SAFIR -projekteissa. SAFIR2010 -hankkeessa julkaistiin 14 raporttia suoraan NKS -
nimen alla, ja SAFIR2014 -hankkeessa 15 raporttia. Kaikki NKS:n julkaisemat raportit 
ja seminaarimateriaalit ovat vapaasti saatavilla NKS:n julkisesta raporttitietokannasta 
(NKS, 2016c). Esimerkkeinä SAFIR -yhteistyöstä on mm. automaation mallintarkistuk-
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sen ja siihen liittyvien todennäköisyysperustaisten menetelmien tutkimus (SAFIR2014 
SARANA), sydänsulan hallinnan (SAFIR2014 COOLOCE-E), höyryräjähdysten (SA-
FIR2014 PRADA) ja riskianalyysin (SAFIR2014 PRAMEA, SAFIR2018 PRADA) 
tutkimuksen osalta. Termohydrauliikan tutkimuksen osalta on käsitelty PPOOLEX -
kokeiden mallinnusta SAFIR2014 EXCOP -ohjelmassa, jossa mallinnettiin BWR -
suojarakennuksen toimintaa ruiskutustilanteessa (Laine, et al., 2015). Työtä jatketaan 
SAFIR-NKS -yhteistyönä COPSAR -projektissa (SAFIR2018 NURESA), jossa LUT, 
VTT ja KTH tekevät oman osansa tutkimustyöstä (NKS, 2016a).  
NKS -ohjelman rahoitus toimii TVO:n kannalta niin, että se kohdistaa rahoituksen tie-
tyille projekteille vuosittaisella tilauksella. TVO osallistuu myös ohjelman projektien 
arviointiin ja siten myös ohjelman sisällöstä päättämiseen. Viime vuosina TVO:n rahoi-
tus on kohdistettu termohydrauliikan alueen projekteille, joissa yhteistyökumppanina on 
ollut Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Näin on saatu lisättyä SAFIR -ohjelmaan 
kuuluvien projektien resursseja ja niistä saatavaa hyötyä mm. mallinnuksen varmista-
miseksi. 

3.8 T&K -kehitys 
Itse tutkimus- ja kehitystoimintaa on kehitetty TVO:lla panostamalla verkostomaisen 
organisaation rakentamiseen. Kappaleessa 2.6 kuvatut tutkimusryhmä kokoavat T&K -
työhön osallistuvat asiantuntijat TVO:n organisaatioista. Työstä vastaa T&K -päällikkö 
ja hankesalkkua koordinoi T&K -koordinaattori. Ulkoisen tutkimusverkoston merkitys, 
rakentaminen ja kehittäminen on myös tärkeää, koska suurin osa tutkimustyöstä tilataan 
ulkopuolisilta toimijoilta. TVO:n organisaatio muuttui vuonna 2015, mutta kolmen tut-
kimusryhmän rakenne ja painotus on ollut keskeisellä sijalla muutoksessakin. T&K -
toimintoa hyödyntävät sähköntuotanto, OL3 -projekti, sekä Posiva. 

3.8.1 RESCAS 
RESCAS (Supporting organisational resilience in complex adaptive systems) -
hankkeen tavoitteena on identifioida ja kuvata organisatorisia käytäntöjä ja kykyä edis-
tää organisaation resilienssiä (Haavisto, 2016, p. 54). Tekesin rahoittamassa RESCAS -
hankkeessa on tutkittu koko SAFIR -toimintaa TVO:lla. Hankkeessa on tehty verkos-
tomalli TVO:n turvallisuustutkimuksen ryhmästä vuonna 2014, ja tämä tutkimus uusi-
taan keväällä 2016 tavoitteena tehdä johtopäätöksiä verkoston mukautumisesta uuteen 
ohjelmarakenteeseen ja uuteen TVO:n toimintatapaan ja toisaalta SAFIR-ohjelman uu-
teen toimintatapaan. Turvallisuustutkimuksen ryhmä kokoaa TVO:n sisäisen verkoston 
ja sen tärkeä tehtävä on analysoida turvallisuustutkimuksen tuloksia, ehdottaa uusia 
tutkimustarpeita ja osallistua ohjelmien hyödyntämiseen TVO:ssa. 



45 

4. LAITOSTEKNOLOGIAN TUTKIMUS 

Tässä kappaleessa esitelty laitosteknologian tutkimus- ja kehitystyö sisältää reaktoritek-
nologian ja polttoaineen tutkimuksen, sekä laitosyksiköiden tekniset kehityshankkeet. 
Merkittävin osa tutkimusta liittyy laitosyksiköiden käyttöiän pidentämiseen 60 vuoteen, 
sekä laitoksen tehonkorotuksiin ja ydinpolttoaineen korkeampien palama-arvojen käyt-
töä tukeviin kokeisiin ja laskentaan. Tutkimusta edellyttävät myös uudet tekniset ratkai-
sut laitoksissa sekä lisensioitavuuden varmistaminen. 

4.1 Energiforsk 
Energiforsk (ent. Elforsk) on ruotsalaisten sähköntuottajien muodostama tutkimusorga-
nisaatio, jolla on oma ydinenergiantuotantoa tukeva ohjelmansa (Nuclear Area Prog-
ramme). Energiforsk Nuclear Area Programme - tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä 
tietoa ja taitoja vanhenemisilmiöiden hallintaan pohjoismaisissa ydinvoimalaitoksissa, 
sekä lisätä turvallisuutta ja kustannustehokkuutta toiminnassa. TVO on perinteisesti 
osallistunut ohjelman betonirakenteita tutkivaan osaan, mikä on ollut suurin yksittäinen 
projekti. Vuodesta 2013 lähtien on osallistuttu laajemmin ohjelmaan liittymällä sen pyö-
rivien laitteiden käyttökuntoa tutkivaan ja digitaalisen automaation käyttöön siirtymi-
seen liittyviin osuuksiin. Vuodesta 2014 on ohjelmassa oltu mukana täysimittaisesti 
osallistumalla koko projektisalkun toimintaan. TVO:lla on nimetty edustaja kunkin pro-
jektin ohjausryhmässä ja jäsen ohjelman johtoryhmässä. Ohjelman sisältö päätetään 
vuosittain, mutta projektit suunnitellaan pitemmälle aikavälille. 
Energiforskin ohjelmaan kuuluu vuonna 2016 viisi varsinaista tutkimusprojektia, yksi 
esiselvitysprojekti ja tiedotukseen keskittyvä hanke. Ohjelman koko on verrannollinen 
SAFIR -ohjelman yhteen ohjausryhmään (ohjelmassa on 3 ohjausryhmää) ja painotus 
on teknologiassa ja eliniänhallinnassa. 
Vuodelle 2016 valitut projektit ovat: 

 Concrete and civil works: ohjelman vanhin ja suurin hanke.  
 ENSRIC I&C: Energiforsk Nuclear Safety Related Instrumentation and Control 

systems. 
 Vibrations: Analysis and avoidance of vibration related problems 
 GINO - Grid Interference on Nuclear Power plant Operations, uusi hanke. 
 COMRADE - Condition Monitoring, thermal and Radiation Degradation of pol-

ymers inside NPP containments, uusi hanke ja SAFIR yhteistyöhanke. 
 Strategic monitoring - vuosiseminaarin järjestäminen ja uutiskirjeen toimitus. 
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 Metallic materials, Reactor Pressure Vessel material analysis (project). Analy-
sis of the mechanical behavior of RPV steel with respect to dose by performing 
sampling of the pressure vessel by trepan drilling or cutting. Esiselvityshanke 
liittyen Barsebäck reaktoripiirin tutkimussuunnitelmaan. 

4.1.1 Betonitekninen rakennuskunto 
Elforsk Betongtekniskt Program Kärnkraft on betoniteknistä rakennuskuntoa tutkiva 
Elforsk -tutkimuslaitoksen organisoima hanke, jossa mukana ovat ruotsalaiset voimayh-
tiöt, sekä Ruotsin säteilysuojeluviranomainen. TVO on seurannut aktiivisesti hanketta, 
ja saanut siitä tietoa Ruotsin laitosten nykykunnosta ja korjaustarpeista, jota voi joissain 
määrin peilata myös Olkiluodon laitoksien ikääntymiseen. Tehty tutkimus on luonteel-
taan perustutkimusta ja näin ollen hankalasta suoraan sovellettavaan, mutta aiheet ovat 
TVO:lle relevantteja ja niiden seuraaminen nähdään tärkeäksi. Hankkeesta tehtiin yh-
teistyötä NOG -tutkimusohjelmaan, ja raportit julkaistiin sen kautta (ks. kpl 3.4.6) 
(Haavisto, 2015, pp. 42-43) 

4.1.2 Barsebäck Arena 
Merkittävä betoniteknisen kokeellisen tutkimustiedon lähde tulee olemaan Barsebäckin 
ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto ja purku, jolloin päästään suorittamaan tutkimuksia 
laitoksen kriittisten rakenteiden käyttöiästä. Hanke sisältää myös reaktoripaineastian 
materiaalitutkimuksen, mikä tulee olemaan käyttöiän pidentämisen kannalta merkityk-
sellinen. TVO on saanut vietyä kiinnostavia tutkimusaiheitaan Barsebäck Arena -
ohjelmaan, ja tuloksia voidaan hyödyntää käyttöiän pidentämisen hallinnassa (Kukkola, 
2015). TVO seuraa ohjelman suunnittelua ja päättää osallistumisesta, kun esitys on 
valmistunut. Alustavassa ohjelmassa mm. paineistetaan suojarakennus tiiveyden mene-
tykseen ja edelleen murtumiseen asti, kiehutetaan polttoainealtaat ja arvioidaan sen vai-
kutus rakenteisiin, sekä arvioidaan dynaamisten kuormitusten, kuten lentokonetörmäyk-
sen ja ulospuhalluksen, aiheuttamien kuormien vaikutukset rakenteille, järjestelmille ja 
komponenteille. Barsebäckin laitoksen purku aloitetaan vuonna 2021. (Haavisto, 2015, 
p. 42; Henriksson, 2014) 

4.1.3 Roottoridynamiikka 
TVO on osallistunut myös roottorien dynamiikkaa koskevaan tutkimukseen. Tutkimus-
hankkeessa selvitettiin ydinlaitoksissa käytettyjen pumppujen roottorien dynamiikkaa 
käyttäen ruotsalaista TBM -standardia (Tekniska Bestämmelser för Mekaniska anord-
ningar), sekä analysoitiin esimerkkitapauksena myös Olkiluodon käyviltä laitoksilta 
löytyvä pumpputyyppi. Julkistetussa raportissa todettiin TBM:n olevan rajoitettu tiedon-
lähde roottorien dynamiikan analyysiin ja suunnittelun vaatimuksiin. Standardista todet-
tiin puuttuvan tietoa liittyen pumppujen luokitteluun, eikä se ota pumppujen suunnitte-
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lun välisiä eriäväisyyksiä tarpeeksi hyvin huomioon. Raportin laatinut Lloyd's Register 
Consulting esitti parannusehdotuksensa TBM -standardiin. (Lundholm, et al., 2015) 

4.1.4 Ulkoisen verkon häiriöt 
TVO osallistuu myös ulkoisen sähköverkon häiriöiden vaikutusta ydinvoimalaitokseen 
selvittävään tutkimushankkeeseen. Aiheesta valmistui vuonna 2015 esiselvitysraportti, 
jossa kartoitettiin aihepiirin tutkimus- ja kehitystarpeita (Lindström, et al., 2015). Ra-
portissa tunnistettiin viisi jatkotutkimusta vaativaa osa-aluetta: ulkoisen sähköverkon 
käyttötapahtumat ja varautuminen lieventäviin toimiin, haitalliset resonanssi-ilmiöt ja 
niiden mallinnus, uusien sähkölaitteiden tekniikka verrattuna vanhojen laitteiden tek-
niikkaan, ydinvoimalaitoksen ulomman maadoituksen eheyden valvonta, sekä salamoi-
den aiheuttamat onnettomuudet. Tutkimus jatkuu 2016 varsinaisena tutkimusprojektina 
(muut projektit esitelty kappaleen 0 lopussa). 

4.1.5 Automaatiojärjestelmät 
ENSRIC (Elforsk Nuclear Safety Related I&C Program) -hankkeessa on kartoitettu 
strategioita ja suunnitelmia laitosten operaattorien sekä tavarantoimittajien tueksi turval-
lisuuskriittisen automaation käyttöiän pidentämiseksi. Hankkeessa pohdittiin automaati-
on digitalisoitumista, sekä siihen liittyviä kysymyksiä. (Hildesson & Galan, 2014) 

4.1.6 Polymeerimateriaalit 
Hankkeessa tutkittiin polymeerimateriaalien ikääntymiskysymyksiä. Tarkastelu rajattiin 
niin, ettei polymeerimateriaalien ikääntymisellä saa olla negatiivista vaikutusta turvalli-
suuteen tehokkaan kunnossapidon hallinnan ansiosta. Esitutkimus suoritettiin haastatte-
lututkimuksena viidessä pohjoismaisessa ydinvoimalassa, Olkiluodossa, Loviisassa, 
Forsmarkissa, Oskarshamnissa ja Ringhalsissa. Tuloksena saatiin alustavat menetelmät 
eri polymeerityyppien ikääntymisen hallintaan (Granlund, et al., 2015). Tutkimus jatkuu 
yhteistyössä SAFIR2018 -ohjelman kanssa 2016 lähtien, COMRADE -
projektiyhteistyössä. 

4.1.7 Seminaarit 
Energiforsk järjestää tutkimusaiheistaan myös teknisiä seminaareja, joihin TVO on 
osallistunut myös järjestävänä tahona. Vuosittain järjestettävissä laajemmissa ydinener-
gia-alaa koskevissa seminaareissa on pohdittu mm. ydinenergia-alan tulevaisuutta ja 
kilpailukykyä, nykyisten reaktorien korvaamista ja uusien rakentamista, vaatimuksia 
uusille ydinvoimaloille, Fukushiman vaikutuksia, ydinvoimalaitosten purkua, sekä lai-
tosten pidennettyyn käyttöikään liittyviä seikkoja. Seminaarien materiaalit ovat julkises-
ti saatavilla (Energiforsk, 2016). 
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4.2 Reaktori- ja polttoainetutkimus 
Merkittävä osa TVO:n kansainvälisestä yhteistyöstä suuntautuu polttoainetutkimukseen, 
koska Suomessa ei ole kokeellisia valmiuksia polttoaineen rikkovalle tutkimukselle. 
Tutkimus edellyttää usein erityisosaamista, koereaktorivalmiuksia ja polttoaineiden 
kuumakammiotutkimuksia. Tutkimuskampanjat ovat lisäksi usein pitkäkestoisia, sekä 
hankkeissa pyritään kustannusten jakamiseen eri toimijoiden kesken. (Haavisto, 2015, 
pp. 6, 57) 
Polttoainetutkimuksella tähdätään ensisijaisesti palaman korotukseen, eli ydinpolttoai-
neen massayksikköä kohti tuotetun energian lisäämiseen (MWd/kgU), ja sen turvalli-
suus kaikissa olosuhteissa pitää myös kokeellisesti todentaa. YVL-ohjeet asettavat 
ydinpolttoaineen käytölle ja suunnittelulle mm. seuraavia vaatimuksia kokeellisen tut-
kimuksen suorittamisen näkökulmasta: 

 YVL B.4, 4.2, 409: Säteilytyksen aiheuttamat muutokset ydinpolttoaineen omi-
naisuuksiin on otettava huomioon, kun määritetään ydinpolttoaineen turvallisen 
käytön rajoja mukaan lukien vaikutukset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tukseen. Ydinpolttoaineelle on esitettävä sovellettavat palamarajat, jotka perus-
tuvat kokeelliseen aineistoon. Mikäli säteilytyksellä on vaikutusta suojakuoren ja 
jäähdytteen väliseen lämmönsiirtoon, se on otettava huomioon myös lämmön-
siirtokriisin arvioinnissa käytettävissä korrelaatioissa. 

 YVL B.4, 4.2, 419: Suojakuoren tiiviyden menetyksen arvioinnissa käytettävien 
rajojen on perustuttava kokeelliseen tutkimukseen. Rajoja määritettäessä on otet-
tava kattavasti huomioon ko. ilmiöihin vaikuttavat kemialliset, fysikaaliset ja 
mekaaniset tekijät sekä polttoainesauvan mittatoleranssit. Ydinpolttoaineen sä-
teilytyksen myötä muuttuvat suojakuoren ja polttoainetabletin ominaisuudet on 
otettava huomioon silloin, kun arvioidaan kokeiden kattavuutta ja määritetään 
niiden perusteella polttoaineen palamasta riippuvia rajoja polttoainevauriolle. 

Tässä kappaleessa on esitelty tutkimuksia, joihin osallistumalla on tähdätty polttoaineen 
palaman nostoon.  

4.2.1 Studsvik Cladding Integrity Project 
SCIP (Studsvik Cladding Integrity Project) on kansainvälinen OECD/NEA koeohjelma, 
jossa tutkitaan polttoaineen normaalikäyttöön ja käyttöhäiriöiden aikaisiin tehonmuu-
toksiin liittyviä vauriomekanismeja. Tutkimuskohteena ovat korkean palaman sauva-
segmentit, joissa käytetään moderneja BWR- ja PWR- suojakuorimateriaaleja. Tutki-
mus painottuu polttoainetabletin ja suojakuoren vuorovaikutukseen (engl. Pellet-
cladding interaction, PCI), joka on suojakuoren jännityskorroosiomurtumista (engl. 
Stress Corrosion Cracking), sekä vedyn aiheuttamiin vauriomekanismeihin. Suomesta 
ohjelmaan osallistuvat TVO, Fortum ja VTT. Vuonna 2004 käynnistyneen ohjelman 
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toinen viisivuotiskausi (Phase II) alkoi vuonna 2009, ja siitä julkaistiin loppuraportti 
vuonna 2014 (Corleoni & Zwicky, 2014). Hankkeen kolmas viisivuotiskausi (Phase III) 
keskittyy LOCA -onnettomuustilanteisiin (Askeljung, et al., 2013). TVO:lta on edustus 
SCIP -johtoryhmässä. Projektin tuloksia on käytetty TVO:lla tukemaan palamankoro-
tusta ja ohjelmasta on saatu suoraa hyötyä. (Haavisto, 2015, p. 59; Knuutila, 2015) 

4.2.2 CABRI International Programme 
OECD NEA CABRI International Programme (CIP) oli pitkäaikainen kansainvälinen 
polttoaineen käytön tehostamisen tutkimushanke, johon TVO ja Fortum osallistuivat 
sopimuskaudella 2000–2011 rahoittaen kansallista osuutta Tekesin tukemana. Tekes on 
osallistunut merkittävästi ydinenergia-alan koereaktorien rakentamiseen liittyvään kehi-
tystyöhön, erityisesti polttoainetutkimusvalmiuksien saavuttamiseksi uusien materiaa-
lien tutkimuksen edistämiseksi (CABRI ja JHR MTR). CABRI -hankkeen tavoitteena 
oli ottaa käyttöön koereaktori CABRI Ranskassa (CEA / Cadarache) ja tehdä sillä polt-
toaineonnettomuuskokeita. Koereaktorin valmistuminen kuitenkin viivästyi, eikä en-
simmäistä koetta ole tehty vielä 2015 loppuun mennessä. Tästä syystä hankkeeseen 
osallistumisesta luovuttiin ja sen seuranta siirtyi SAFIR2014 ja SAFIR2018 -ohjelmiin. 
Hankkeessa osallistuttiin kokeelliseen polttoainetutkimukseen (alkuperäisistä suunni-
telmista poiketen tämä tehtiin Japanissa), tulosten tulkintaan ja soveltamiseen, sekä 
polttoaineen käyttäytymisen mallien kehittämiseen. Projektin tavoitteena oli erityisesti 
täsmentää reaktiivisuusonnettomuuksien (engl. Reactivity Initiated Accident) turvamar-
ginaaleja ja kelpoistaa polttoaineen käyttäytymisen malliohjelmia korkeammalle pala-
malle käytettäväksi Suomen ydinlaitoksissa. SAFIR2010 PALAMA -hankkeessa on 
laskettu reaktiivisuustransientteja CABRI:ssa kehitetyllä SCANAIR -ohjelmalla. 
(Kelppe, 2006; Kelppe, 2011; IRSN, 2015) 

4.2.3 Käytössä olevien polttoainetyyppien tutkimus 
Polttoainetyyppien terminen ja mekaaninen analyysi, sekä kuumakammiotutkimukset 
ovat tärkeää pitkäaikaista tutkimustyötä, joka on aiemmin tukenut palamannostoa OL1 
ja OL2 -laitosten osalta vuoden 2010 hakemuksen (45–50 MWd/kgU) osalta, ja tulee 
tukemaan edelleen seuraavassa, vuoden 2018 hakemuksessa (50–55 MWd/kgU).  
Polttoaineen käyttäytymisen selvityksissä on mahdollista käyttää myös ulkopuolisten 
toimijoiden asiantuntemusta. Selvityksissä voidaan esimerkiksi arvioida TVO:lla käy-
tettävien laskentaohjelmien tarkkuutta, ja tuetaan polttoaineen käytön turvallista käyt-
töä. Myös TVO:n oma reaktorifysiikan henkilöstö pystyy tekemään osaltaan näitä selvi-
tyksiä. Tulokset varmentavat aiemmin esitettyjä johtopäätöksiä. (Haavisto, 2015, p. 58) 
Käytössä olevia ydinpolttoaineita tutkitaan kokeellisin rikkovin menetelmin myös kuu-
makammioissa. TVO on pyrkinyt selvittämään korkeapalamaisen polttoaineen käyttäy-
tymistä kaikkien käyttämiensä polttoainetyyppien osalta. Käytössä olevat polttoaine-
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sauvat säteilytetään korkeaan palamaan, ja niille suoritetaan kuumakammiotutkimukset 
mahdollisten poikkeamien havaitsemiseksi. Tällä hetkellä kokeellinen toiminta tehdään 
Studsvikissä. (Haavisto, 2015, pp. 59-50) 

4.2.4 Fuel Performance Program Phase 2 
Fuel Performance Program Phase 2 (FPP-2) oli vuonna 2010 päättynyt Westinghouse 
Electric Sweden Ab:n koordinoima tutkimusohjelma, johon osallistui useita voimayhti-
öitä, TVO mukaan lukien, sekä Electric Power Research Institute (EPRI). Hankkeessa 
on tehty korkea palaman polttoainesauvoille kokeellisia mm. FGR -määrityksiä (Fermi's 
Golden Rule) gammamittauksin ja punkteeraamalla, sekä metallografisin ja keramogra-
fisin tutkimuksin. Tuloksista on voitu päätellä polttoainepelletin muutoksia, kaasun va-
pautumista ja koostumusta erilaisten analyysien perusteella. Projektin yhteydessä tehtiin 
kuumakammiotutkimuksia OL2 -laitosyksiköllä säteilytetystä kanavasta (palama 50,9 
MWd/kgU) otettuja näytepaloja. Näistä analysoitiin mm. vetypitoisuudet ja sekundääri-
faasipartikkelien kokojakaumat. Hankkeen tuloksia käytettiin tukemaan TVO:n pala-
mankorotushakemusta vuonna 2010, palamasta 45 MWd/kgU palamaan 50 MWd/kgU. 
Projektissa tutkittiin myös polttoainekanavien säteilytyksen aikaisten dimensiomuutos-
ten syitä. Mukana näytepaloina on ollut OL2 -laitosyksiköltä säteilytetystä kanavasta 
otettuja näytepaloja. (Haavisto, 2011, p. 54) 

4.3 Laitostekniikka 
4.3.1 Beräkningsgrupp 
Beräkningsgrupp (BG) on pohjoismainen sovelletun mekaniikan ja virtauslaskennan 
yhteistyöryhmä. Ryhmään kuuluu Teollisuuden Voima Oyj:n lisäksi Forsmarks Kraft-
grupp AB, Ringhals AB ja Oskarshamns Kraftgrupp AB. Ryhmään on mahdollista tuo-
da tutkimushankkeita, jotka yksittäisen toimijan toteutettavana olisivat haastavia. Tilat-
tavien projektien tulee olla yleishyödyllisiä, eikä ryhmän jäsenillä ole varsinaista velvoi-
tetta lähteä yksittäisiin tutkimushankkeisiin mukaan. Osassa projekteista TVO on sivus-
taseuraajana, osassa vetovastaavana. Osapuolia on mahdollista pyytää mukaan projek-
teihin, yhteisten intressien, mutta myös osallistumismaksujen jakamisen takia. Esimer-
kiksi koejärjestelyitä vaativia ongelmia voi viedä BG:hen, ja mikäli projekti toteutuu 
yhteistyössä, näin saavutetaan merkittävä säästö. Kustannuksiltaan yksittäiset projektit 
eivät ole kovinkaan suuria yksittäistä toimijaa kohden. Hyöty ryhmän tutkimuksista 
TVO:lle verrattuna investointien suuruuteen on merkittävä. 
Yhteensä hankkeessa on jo toteutettu noin 200 projektia. Esimerkkinä, Forsmarkin ja 
Oskarshamnin reaktoripaineastian jalkoihin on tullut säröjä ja ilmiötä on tutkittu 
BG:ssä. Tästä on ollut myös TVO:lle hyötyä, koska OL1 ja OL2 -laitoksilla käytössä on 
vastaavanlaiset jalat, ja näin saadaan tärkeää tietoa tulevaisuuden varalle, vaikkei vas-
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taavia säröjä olekaan vielä ilmentynyt. Hankkeesta on yhteistyötä myös SAFIR -
hankkeeseen, esim. FOUND -projektin työryhmän WP7 särönkasvututkimuksesta 
(Virkkunen, et al., 2015). 
Ohjelman tärkeää antia on myös ryhmän harjoittama kommunikaatio ja riippumaton 
yhteistyö toimittajien, viranomaisten, tarkastuslaitosten ja voimayhtiöiden välillä. Tällä, 
ja pohjoismaisille laitoksille yhtenäisten piirteiden tutkimuksella, voimayhtiöt pystyvät 
ennakoimaan viranomaisen asettamia tulevaisuuden vaatimuksia. Tutkimuksella pysty-
tään siis tällaisessa tapauksessa selvästi investoimaan tulevaisuuteen, ja verkostoitumi-
sesta on huomattava hyöty. Tulevaisuuden kannalta huomionarvoisena seikkana ryhmän 
toiminnassa tulee pitää ydinvoimalaitosten sulkemista Ruotsissa, jonka jälkeen ruotsa-
laiset tulevat todennäköisesti myymään osaamistaan ydinenergia-alalla. (Smeekes, 
2015a) 

4.3.2 DEMAPP 
DEMAPP (Demanding Applications) on FIMECC Oy:n käynnistämä tutkimusohjelma, 
joka kokoaa yhteen suomalaista teollisuutta ja tutkimuslaitoksia kulumis- ja kor-
roosioilmiöiden tutkimuksen, sekä äärimmäisten olosuhteiden materiaalitutkimuksen 
ympärille. Toimijoita ovat mm. TVO, Aalto yliopisto, VTT, TTY, Oulun yliopisto, 
Metso, Outokumpu, SSAB ja Wärtsilä. 
Hankkeen osaprojekti, MACY (Materials Performance under Severe Cyclic Loading) 
on toteutettu yhteistyössä TVO:n kanssa (muita toimijoita Aalto, TTY, FEMdata ja 
VTT). Projektissa on tutkittu jäännösjännityksiä kiehutusvesilaitosten hitsausliitosten 
alueella, ja aiheesta valmistui lisensiaatintyö vuonna 2015 (Aalto, 2015). Työssä käsitel-
lyt kappaleet ovat todellisia näytekappaleita turvallisuusluokan 1 putkien hitsausliitok-
sista OL1 ja OL2 -laitoksilta., mutta tutkimus ei kuitenkaan jatku nyt väitöskirjatasolle 
(Smeekes, 2015a). 
Projektista saatuja väsymisanalyysimenetelmiä pystytään hyödyntämään suoraan käyt-
töluvan uusintaprojektissa. Väsymisanalyysit tulee uusia käyttöluvan uusinnan yhtey-
dessä. Kehitetty väsymysanalyysimenetelmä on STUK:n vaatimusten mukainen ja VTT 
on kelpoistanut sen. Projektin aiheeseen liittyen TVO:lla on tehty aiheesta myös diplo-
mityö, jossa tehtiin automatisoitu 3D -väsymisanalyysi prosessiputkistojen rakenneosil-
le (Lemettinen, 2011). Kehitettyä ANSYS -tilavuusmallia ei kuitenkaan ole ollut tarvet-
ta käyttää. (Smeekes, 2015a) 

4.3.3 Nikkelipohjaiset eripariliitokset (SINI ja NIWEL) 
Nikkelipohjaisten eriparihitsausliitosten rakenteellista eheyttä on tutkittu jo 2000-luvun 
alkupuolelta liitosten valmistuksen ja ikääntymisen arvioimiseksi voimalaitoskäyttöön 
tulevien komponenttien materiaaleina. Projektisarjan kolmas hanke oli Tekesin rahoit-
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tama Aalto yliopiston koordinoima SINI (Structural Integrity of Ni-base alloy welds) -
hanke, jossa TVO:n lisäksi mukana ovat myös Fortum, Fennovoima, VTT ja STUK, 
sekä Ringhalsin ja Forsmarkin ydinvoimaloita operoiva Vattenfall ja Oskarshamnin 
ydinvoimaloita operoiva OKG. Hankkeessa on mm. valmistettu BWR -laitoksen ns. 
safe-end -hitsin täyden mittakaavan koekappale tarkempia NDE- ja rakennetutkimuksia 
varten. Hanke on ollut tieteelliseltä arvoltaan hyvin tärkeä, syvällä menevä tutkimus, 
joka antaa valmiudet eripariliitoksen vikaantumisen mekanismien ymmärtämiseen. 
Tekniikan ja menetelmien kehittymisen seuraamisen kannalta tutkimuksessa on ollut 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää olla mukana. (Smeekes, 2015a; Hänninen, et al., 2014) 
SINI -hankkeen jatkoprojekti NIWEL (Nickel-Base Alloy Welding Forum) käynnistyi 
vuonna 2015 Tekesin ja teollisuuden rahoittamana ja TVO:n koordinoimana. Tutkimuk-
sen suorittavat Aalto yliopisto ja VTT. Tutkimusta ovat ohjaamassa ja rahoittamassa 
Fortum, OKG, Vattenfall ja TVO. Tutkimusprojekti keskittyy OL3 -laitoksen päähöy-
ryputken mallikappaleen pitkäaikaisen käytön tutkimiseen 2015–2018 aikana. Eriparilii-
tosten tutkimus on Tekes -rahoitteisista hankkeista ollut tärkein yksittäinen aihepiiri 
TVO:lle. Tutkimuksesta on ollut merkittävää hyötyä eliniänhallintaan, sekä Säteilytur-
vakeskuksen suuntaan. STUK on seurannut projekteja johtoryhmissä. 

4.3.4 Lauhdutusaltaan lämpötilakerrostuminen 
Olkiluoto 1 -laitoksen vuosihuollon 2009 alasajon yhteydessä suoritettiin koe, jossa 
tarkasteltiin lauhdutusaltaan mahdollista lämpötilakerrostumista. Aiemmissa Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston PPOOLEX -laitteistolla SAFIR2010 CONDEX -ohjelman 
yhteydessä tehdyissä kokeissa oli havaittu lauhdutusaltaan lämpötilakerrostumista. Ja 
koelaitteistolla tehdyissä tutkimuksissa oli havaittu, että lämpötilakerrostuminen on erit-
täin voimakasta pienillä höyryvirtauksilla, joten ilmiötä oli syytä tarkastella myös lai-
tosmittakaavassa (Puustinen, et al., 2008). Suoritetun kokeen loppuraportissa todettiin, 
että kerrostumisilmiö on havaittavissa myös laitosmittakaavassa (Poikolainen & 
Wahlman, 2009). Lämpötilakerrostumisen tutkimuksen yhteenveto on esitetty kappa-
leessa 5.2.1. 

4.4 Kehityshankkeet 
TVO toteuttaa myös itse merkittävän määrän omaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Toteu-
tuksen taso voi olla joskus maailmanlaajuisestikin hyvin korkealaatuista ja tekniseltä 
puoleltaan huipputeknologiaa, esimerkiksi uuden riippumattoman höyryllä toimivan 
reaktorin jäähdytysjärjestelmän tapauksessa (ks. kpl 4.4.3), mutta se ei välttämättä kui-
tenkaan sisällä tutkimusnäkökulmasta mitään uutta tietoa, vaan on ennemminkin tutki-
muksen soveltamista (Lemmetty, 2015). Tutkimus voi olla luonteeltaan myös kokeelli-
sen tiedon tuottamista, jolla saadaan tietoa mallien paikkansapitävyydestä, esimerkiksi 
lauhdutusaltaan lämpötilakerrostumisen yhteydessä (ks. kpl 4.3.4). Tässä kappaleessa 
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on käsitelty ne TVO:n toteuttamat tuotekehitys- ja tutkimushankkeet, jotka ovat tavalla 
tai toisella nousseet esille tätä selvitystä toteutettaessa, esimerkiksi haastattelujen yhtey-
dessä. Hankkeet voivat olla joko kokonaan TVO:n toteuttamia, tai muualta tilattua sel-
vitys- tai kehitystyötä. 

4.4.1 RI-ISI 
Käyttöluvan uusintaan liittyy myös riskitietoisten määräaikaistarkastusohjelmien (engl. 
Risk-Informed In-Service Inspection, RI-ISI) uudelleenarviointi ja päivitykset (YVL E.5 
366–369). RI-ISI on TVO:lla otettu käyttöön vuosina 2012–2013, 10 vuoden tarkastus-
väleillä. Käyttöluvan uusinnan yhteydessä RI-ISI päivitetään vuonna 2016. 
(Kuuslaakso, 2015) 
RI-ISI -työ TVO:lla itsessään on paljolti soveltamista käytäntöön, mutta tutkimuspuo-
lelta menetelmäkehitystä on tukenut mm. SAFIR2010 PURISTA, SAFIR2014 
RAIPSYS, SAFIR2018 FOUND, sekä erillisprojektina toteutettu, myöhemmin sisällöl-
tään SAFIR -ohjelmaan siirretty PULU. Useimmat näissä kehitetyt RI-ISI -
metodologiat ovat sovellettavissa käytäntöön ja menetelmäkehityksestä on hyötyä. 
VTT:n ja Teknillisen korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutetun PULU:n yhtenä tar-
koituksena oli rajoittaa NDT -kustannuksia optimoimalla RI-ISI -ohjelmia, sekä kehit-
tää putkistotietokantaa (Heikinheimo, 2009, pp. 50-51).  
PULU:ssa kehitetyt menetelmät ovat nykyään tuotantokäytössä, ja merkittävä etu oh-
jelmasta on tullut myös viranomaisyhteistyön muodossa. Tällä hetkellä TVO:lla käytet-
tävä RI-ISI on osin deterministinen ja osin todennäköisyysperustainen, mutta tulevai-
suudessa tähdätään täysin todennäköisyysperustaiseen RI-ISI:n, joka parantaa myös 
laitoksen pidennetyn käyttöiän valmiuksia. Ideaalitapaus olisi ns. Living RI-ISI (ENIQ, 
2009), jossa parametreja monitoroidaan joko reaaliaikaisesti (online -monitorointi) tai 
määräajoin (offline -monitorointi). Näistä offline -monitorointi on realistisempi toteut-
taa. Myös simulointimenetelmien kehitys on tärkeää, koska näin saadaan lyhennettyä 
numeeriseen ratkaisuun kuluvaa aikaa. Esimerkiksi Markov -menetelmän kehitystä on 
tärkeä seurata, koska sillä saadaan mallinnettua todennäköisyysperustaisesti putkistojen 
laadun heikkenemistä (Kaunisto, 2012). (Smeekes, 2015a) 

4.4.2 Pinnanmittauksen diversifiointi 
TVO:n omissa intresseissä on ollut tutkia diversifioitua (erilaisuusperiaatteeseen perus-
tuvaa) suojalaukaisua reaktorin matalasta pinnasta Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -
laitosyksiköillä. Pinnanmittauksen diversifioinnin selvitys on kehitystyötä, joka perus-
tuu kokeelliseen, TVO:n tarpeisiin suunniteltuun tutkimukseen Lappeenrannan teknilli-
sen yliopiston termohydrauliikan laboratoriossa. Tavoitteena on selvittää pinnankorkeu-
den mittauksen teknisiä ratkaisuja ja todentaa pinnankorkeuden mittaus. 
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Pinnan korkeuden valvonta tapahtuu tällä hetkellä ainoastaan paine-eroon perustuvalla 
menetelmällä, ja se halutaan toteuttaa tulevaisuudessa myös toiseen fysikaaliseen ilmi-
öön perustuvalla menetelmällä. Diversifioitua suojalaukaisua reaktorin matalasta pin-
nasta on TVO:lla kehitetty KOHO -projektissa. Ensimmäisenä ratkaisuna tutkittiin 
sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmään asennettavaa uimurikammioratkaisua. Sen 
toimintaa häiritseväksi tekijäksi löydettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutki-
muslaitteistoa hyödyntävissä kokeissa lauhtumattomien kaasujen kerääntyminen uimu-
rikammioon, sekä reaktoripaineastian paineen lasku, eivätkä ratkaisun luotettavuuskri-
teerit täyttyneet. Ratkaisun selvittäminen jatkuu edelleen, ja etsimistä on laajennettu 
sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän ulkopuolelle. (Haavisto, 2015, pp. 52-53) 

4.4.3 ACIS 
Merkittävää tuotekehityshanketta TVO:lla edustaa ACIS (Alternative Coolant Injection 
System), eli reaktorin riippumaton korkeapaineinen lisävesijärjestelmä, jolla varaudu-
taan sähkönsyötön täydelliseen menetykseen. Vuosina 2017–2018 OL2 ja OL1 -
laitoksille asennettava korkeapaineinen lisävesijärjestelmä saa käyttövoimansa reakto-
rissa syntyvästä höyrystä, ja käynnistyy automaattisesti, mikäli laitoksen sisäinen säh-
köverkko menetetään. (TVO, 2015) 

4.4.4 PAMS 
TVO:lla kehitetyn PAMS -ohjelman (Piping and component analysis and monitoring 
system application and visualisation) on tarkoitus sisältää kaikki tarvittavat tiedot put-
kistojen ja komponenttien monitorointiin liittyvien standardien mukaisten analyysien 
suorittamiseen. Ohjelmaa on kehitetty aikaisemmin DEMAPP -ohjelman puitteissa, 
mutta kehitystyö jatkuu nykyään omana hankkeenaan. Ohjelman tarkoituksena on muo-
dostaa luotettavuus-, päivitettävyys- ja jäljitettävyystiedot putkistojen kunto-, turvalli-
suus- ja eliniän arvioinnissa käytettävien tiedostojen ja raporttien välille. Ohjelma gene-
roi automaattisesti raportit tehdyistä analyyseistä, ja kytkentöjä on monien asiaan liitty-
vien taustatietojen välille, mm. viitteet, materiaalispesifikaatiot, eristeet, ominaisuudet, 
riippuvuudet, taustadokumentit jne. Tietokannasta pystytään käynnistämään useita eri-
tyyppisiä ajoja, kuten FEM, CFD ja RI-ISI. PAMS poistaa merkittävän osan ihmisen 
tekemästä työstä eri analyysien välissä, mutta käyttäjä määrittelee silti ehdot sekä muut 
tarvittavat parametrit, ja ajo tapahtuu käyttäjän ehdoilla. Tällä hetkellä putkistotietokan-
ta sisältää suurimman osa OL1 ja OL2 -laitoksien 1-turvallisuusluokan putkistoista, 
sekä pienen osan OL3 -laitoksen putkistoista. PAMS on tuotantokäytössä sekä kaupal-
listen ohjelmistojen, että erillistarkoituksia varten suunniteltujen ohjelmien kanssa. 
PAMS on päätyökalu käyttöluvan uusintaan tehtäviin putkistoanalyyseihin. Kehitystyö 
jatkuu edelleen. (Haavisto, 2015, pp. 47-49; Smeekes & Kuuluvainen, 2013; Smeekes, 
2014; Smeekes, 2015a) 



55 

4.4.5 MORE 
MORE on OL1 ja OL2 -laitosten reaktoriautomaation uusinnan esiselvitys, jossa on 
pystytty soveltamaan hyvin SAFIR -ohjelmasta saatuja tutkimustuloksia. SAFIR on 
tarjonnut hyvät pohjatiedot, ja tämän perusteella on voitu tilata erillistutkimusta, sekä 
tehdä omia tarkempia analyyseja. Erityisesti vaatimustenhallinnan tutkimuksen osalta 
on pystytty soveltamaan hyvin SAFIR -tuloksia perusrunkona omien menetelmien ke-
hittämiseksi. Hankkeessa on kehitetty myös APROS -prosessisimulointiohjelmistoa 
OL1 ja OL2 automaation mallintamisen osalta, ja miten APROS -mallin "As-Built" -
dokumentaation konfiguraatio on ylläpidettävissä, sekä miten laadittuja automaation 
APROS -malleja voidaan hyödyntää potentiaalisten toimittajien suunnitteluprosessissa. 
(Viitasalo, 2015) 

4.4.6 Vuorokausisäätö 
OL1 ja OL2 -laitokset on aikanaan rakennettu perusvoimaksi, eikä niiden tehoa ole alun 
perin tarkoitettu vuorokausisäädettäväksi. Reaktorien ajaminen täydellä teholla nykyti-
lanteessa ei kuitenkaan aina ole välttämättä taloudellisin ratkaisu, ja Olkiluoto 3 -
ydinvoimalaitoksen käynnistymisen lähestyessä käyvillä laitoksilla on teetetty selvityk-
siä nopeammasta ja helpommasta tehonsäädöstä. Ydinvoimatuotannon säätämiseen 
kohdistuvat paineet ovat lisääntyneet, ja sen tekniset ja taloudelliset edellytykset on 
tunnettava. 
Vuorokausisäätöä tarkasteltiin diplomityössä vuonna 2012, eikä siinä suoritettujen las-
kujen perusteella todettu olevan suoranaisia reaktorifysikaalisia esteitä (Tammela, 
2012). Selvitysten pohjalta suoritettiin alkuvuodesta 2014 koe, jossa todettiin kehitetyn 
mallin toimivan suunnitelman mukaisesti (Tammela, 2014). Vuorokausisäätömalli halu-
taan ottaa tuotantokäyttöön OL3 -laitoksen käynnistyksen yhteydessä ja merkittävimpä-
nä muutostyönä se edellyttää säätöön käytettävien säätösauvaryhmien vaihdon vuoro-
kausisäätöön kelpaaviksi, joiden vaihtamista tulevissa vuosihuolloissa selvitetään par-
haillaan (Kalliokorpi, 2016).  

4.4.7 Pienimuotoiset selvitykset 
Pienimuotoisten selvitysten kautta saadaan VTT:n asiantuntevaa ja nopeaa tukea reaali-
vaurioiden tai niiden esiasteiden syistä, sekä näihin liittyvää kirjallisuustietoa. Laitosten 
käytettävyyden kannalta nopea reagointi tämänkaltaisiin vaurioihin on tärkeää, ja esi-
tykset viranomaisille voivat perustua VTT:n antamiin lausuntoihin. (Haavisto, 2015, p. 
56) 



56 

4.4.8 Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö 
Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön tavoitteena on luoda hyvät suhteet TVO:n ja alan 
oppilaitosten kanssa. Perinteisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Aalto yliopisto, Tam-
pereen teknillinen yliopisto (TTY), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), sekä 
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). TVO tarjoaa vuosittain eri korkeakouluissa 
ja yliopistoissa opiskeleville mahdollisuuden opinnäyte- ja päättötöiden tekemiseen. 
Tällainen tutkimustyö on merkittävä osa toimistojen T&K -toimintaa. Vuosittain opin-
näytetöitä valmistuu noin 10–15. (Haavisto, 2015, pp. 16, 61) 
Alkuvuodesta 2016 päättyneestä Ydintekniikan ja radiokemian tohtoriohjelma (YTE-
RA) oli TVO:lle hyödyllinen kokonaisuus, jonka tuloksia on esim. useissa SAFIR -
raporteissa (Aalto University, 2016). Alustavana suunnitelmana on, että tohtorikoulu-
toimintaa tullaan jatkamaan NST -hankkeessa (Doctoral education network in nuclear 
science and technology) Aalto yliopiston koordinoimana yhdistämällä eri yliopistojen 
ydinenergia-alan jatkokoulutusta ja tarjoamalla opiskelijoille "koulumainen ohjelma" 
(Tuomisto, 2015). 

4.5 EPRI 
TVO on ollut EPRI:n kemian ohjelman (Electric Power Research Institute, EPRI Che-
mistry Programme) jäsen vuodesta 2014 lähtien. Tutkimusohjelman dokumenttitieto-
kanta, joka sisältää myös alan referensseinä pidettäviä kemian ohjelmistoja, on TVO:n 
käytettävissä. Ohjelman kautta saatua tietoa pystytään hyödyntämään OL1 ja OL2 -
laitosten käytönaikaisen kemian tukena. (Haavisto, 2016, p. 53) 

4.6 Reaktorimateriaalien seurantanäytteiden tutkimus 
Reaktorimateriaalien säteilyhaurastumisen seurantaa varten on OL1 -paineastian sisälle 
sijoitettu alun perin kahdeksan ja OL2 -paineastiaan vastaavasti neljä materiaalinäytteitä 
sisältävää kapselia, nk. surveillance näytettä. Näytteitä poistetaan suunnitelman mukai-
sesta, ja ne analysoidaan VTT:n toimesta. Tämä on oleellinen osa keskeisten kompo-
nenttien eliniän määrittämistä. Esimerkiksi vuosihuollon 2008 yhteydessä poistetut sä-
teilytyskapselit sisälsivät veto- ja iskusauvoja paineastia- ja moderaattoritankkimateriaa-
leista. (Haavisto, 2016, p. 54) 
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5. YHTEENVETO HYÖDYNNETTÄVÄSTÄ TUTKI-
MUSTOIMINNASTA 

Tässä luvussa on esitelty haastatteluista ja kirjallisuudesta saadut tulokset tutkimustulos-
ten hyödynnettävyydestä tieteenaloittain. Kaikkien tässä luvussa mainittujen tutkimus-
ohjelmien tai -projektien sisältö lähdeviitteineen, sekä esimerkkitarkasteluineen Olki-
luodon käyviin laitosyksiköihin liittyen on esitelty laajemmin luvuissa 3 ja 4, sekä liit-
teessä A, eikä lähteitä enää mainita toistamiseen tässä yhteydessä. 
Luonteeltaan ydinenergiatutkimus on hyvin kansainvälistä. Tutkimusohjelmista on usei-
ta yhteyksiä muihin tutkimusohjelmiin, esim. SAFIR -ohjelmista tehdään yhteistyötä 
mm. NOG, NKS, NPSAG, OECD/NEA, Energiforsk, sekä moniin muihin ohjelmiin. 
Lisäksi kansainvälinen yhteistyö kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi Energiforskin ohjel-
massa on valmisteilla Barsebäckin reaktoripaineastiaan liittyvä projekti, jota TVO seu-
raa johtoryhmässä. Tästä valmistellaan laajempaa kokeellista tutkimusohjelmaa alkaen 
vuodesta 2017. 
Yleisesti ottaen, tutkimusta vaativat aiheet on hyvin tunnistettu, ja useimpien aiheiden 
parissa on työskennelty jo pitkään. Vaikkei kaikkia ongelmia ole täysin ratkaistu (esim. 
lämpötilan kerrostuminen lauhdutusaltaassa), on niihin liittyvät haasteet tunnistettu, ja 
hyväksyttävien, konservatiivisten analyysien tekeminen aiheista on mahdollista. Lisäksi 
konservatiivisuudet pienenevät laskentamenetelmien kehittymisen myötä. Mistään tek-
nillisfysikaalisesta ilmiöstä ei voida siis suoraan sanoa, ettei varautuminen ja siihen liit-
tyvä mallintaminen olisi tarpeeksi konservatiivista, ja ettei käytössä olisi tarvittavaa 
määrää tietoa. Tutkimusta seurataan aktiivisesti nimetyn asiantuntijaverkoston kautta, ja 
esimerkiksi turvallisuusanalyyseja tehtäessä otetaan jatkuvasti uusin käytettävissä oleva 
tieto huomioon. 
Varsinaisia täysin huomiota vaille jääneitä tutkimuksen kohteita ei tässä työssä tunnis-
tettu, mutta muutamia tekniikan alueita, joita ei ole juuri käsitelty SAFIR -ohjelmien 
puitteissa tai niiden tuloksista ei ole ollut hyötyä käyvien laitosten kannalta, löydettiin. 
Reaktoripiirin käytönaikaisessa kemiassa ei ole pystytty hyödyntämään SAFIR -
tuloksia, mutta niiltä osin tämä puute on korvattu osallistumalla EPRI:n (Electric Power 
Research Institute) kemian tutkimusohjelmaan (EPRI Chemistry Programme), mistä on 
saatu erityisesti laitosten käyttöä tukevaa tutkimustietoa. Varsinaista sähköjärjestelmien 
tutkimusta ei ole ollut SAFIR -ohjelmien puitteissa, vaan tutkimustieto saadaan kan-
sainvälisistä yhteistyöohjelmista NOG, NPSAG ja Energiforsk. Sähköjärjestelmien vi-
kojen tutkimus liittyy kiinteästi ulkoisen sähköverkon aiheuttamiin häiriötilanteisiin. 
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Tässä selvityksessä ilmenneet kehityskohteet liittyvät enemmänkin teknisten aiheiden 
sijasta tutkimuksen ohjauksen luonteeseen, sekä uusimman saatavilla olevan tiedon 
kouluttamiseen TVO:n omalle henkilöstölle (esitelty kappaleessa 6). 

5.1 Rakenteet, järjestelmät ja komponentit 
Rakenteiden, järjestelmien ja komponenttien (engl. Structures, Systems and Com-
ponents, SSC) vanhenemisen ja käyttäytymisen tunteminen on merkittävä asia eliniän 
hallinnassa (engl. Aging management) ja siten ydinvoimalaitoksen turvallisuuden ta-
kaamisessa laitoksen käyttöiän pidentyessä. Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta perus-
tuu YVL-ohjeeseen A.8 ja sitä ohjaavat myös IAEA:n ohjeet (IAEA, 2008; IAEA, 
2009). Tässä kappaleessa on esitelty rakenteiden, järjestelmien ja komponenttien van-
henemisen tuntemuksen parantumiseen tähtäävä tutkimus. Vanhenemisen, käyttöiän 
pidentämisen ja ikääntymisen arviointiin liittyvästä tutkimuksesta hyötyvät TVO:lla 
analyysejä tekevät asiantuntijat. TVO:n näkökulmasta hyötyä saadaan myös sellaisten 
tutkimushankkeissa olevien tahojen asiantuntijuuden kehittymisestä, joilta voidaan tilata 
erillisselvityksiä sekä tilaustutkimusta. Ikääntymisen hallintaa TVO:lla koordinoi oma 
työryhmänsä, joka teettää tarvittavat selvitykset em. tahoilla. Vanheneminen on otettava 
huomioon kaikilla tekniikanaloilla aina yksittäisistä komponenteista massiivisiin betoni-
rakenteisiin. Vanhenemisen tutkimus käsittelee mm. keinotekoista vanhentamista ympä-
ristö- ja laitekelpoistuksia varten, uusien laitetyyppien käyttöä vanhassa ympäristössä, 
järjestelmien turvallisuuden todentamista, tarkastusmenetelmiä, kunnonvalvontaa, eri-
laisia vioittumismenetelmiä, sekä itse laitteen elinikää. 
Käyttöluvan uudistamisen ja varsinkin laitoksen eliniän kannalta, käyttöiän pidentämis-
tä tukevat hankkeet nousevat merkittävään rooliin. SAFIR -ohjelman parissa tehtävän 
ikääntymisen hallinnan tutkimuksen lisäksi oleellinen osa toimintaa on Energiforsk ja 
NOG -ohjelmiin osallistuminen, sekä Tekesin rahoittama eripariliitosten tutkimus. Uu-
deksi T&K -projektiaiheeksi TVO:n omasta aloitteesta on tunnistettu myös Eliniänhal-
linnan tutkimus, jonka kokoaminen vuoden 2017 toiminnansuunnittelua varten on par-
haillaan käynnissä. 
Vanhenemisen arvioinnin ohessa on arvioitava myös kohteen suorituskykyä tehtäväs-
sään kaikissa sen elinkaaren vaiheissa. Tämä tuottaa myös uusia laskentamenetelmiä, ja 
parantaa yleisesti tehtävien analyysien tasoa. Tässä luvussa on esitelty myös ilmiöiden 
analysoinnin tason parantumista tukeva tutkimus. 

5.1.1 Rakenteet 
Rajoittavin tekijä käyttöiän pidentämisessä on sellaisten rakenteiden, joita ei voida vaih-
taa, ikä ja kunto. Tässä kappaleessa on käsitelty rakenteiden kunnonvalvontaan, tarkas-
tusmenetelmiin, ikääntymiseen, suorituskykyyn ja dynaamisten kuormien kestävyyteen 
liittyvää tutkimusta. 
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 Rikkomattomat aineenkoestusmenetelmät: SAFIR2010 RAKEMON, SA-
FIR2014 MAKOMON ja SAFIR2018 WANDA. Reaktoripiirin rikkomattomien 
aineenkoestuksen menetelmien kehitystyötä. Aiemmissa ohjelmissa reaktoripii-
rin materiaalien, ja SAFIR2018 -ohjelmassa myös betonin NDT -menetelmien 
kehitykseen liittyvistä hankkeista hyödytään, koska todelliset aineenkoestustestit 
ovat huomattavan kalliita, ja simulaatiot aikaa vieviä. Laskennallisten menetel-
mien kehityksestä pystytään hyödyntämään tarkkuuden parantumisen lisäksi si-
mulaatioiden iteraatiokierrosten väheneminen pienentyneinä simulaatioaikoina. 
Potentiaalinen hyödyntämiskohde projektista on myös järjestettävä koulutus, jol-
la pystytään parantamaan omien asiantuntijoiden osaamista. Aihepiirin tutki-
musta on huomattavan tärkeä seurata laitoksen pitkän käyttöiän kannalta, koska 
rajoittava tekijä laitoksen elinikään on loppuen lopuksi rakenteiden ikä. Betoni-
tekniikan puolelta on tunnistettu NDT -menetelmien edut, ja tämä hanke tukee 
niihin siirtymistä niiltä osin, kun ne eivät jo ole käytössä. 

 Kunnonvalvontaohjelmat: SAFIR2010 Serviceman, SAFIR2014 ManAge ja 
SAFIR2018 NEST. Betonirakenteiden ikääntymisen valvonta ydinvoimalaitos-
ympäristössä. Aikanaan siltoja varten kehitetystä kunnonvalvontaohjelmasta on 
SAFIR -tutkimuksessa jalostunut potentiaalinen työkalu betonin ja rakenteiden 
kunnonvalvontaan ydinvoimalaitoksilla. Hankkeessa on kehitystyön saatossa 
tutkittu merkittävä määrä esimerkkitapauksia, jotka ovat peräisin Olkiluodon 
ydinvoimalaitoksilta, kuten jäähdytysvesikanavia, sekä suojarakennuksen beto-
nin kunnon tarkastelua. ManAge on yksi vaihtoehto käyttöön otettavaksi ohjel-
maksi kunnonvalvontaan, ja vaikkei juuri tätä nimenomaista ohjelmaa otettaisi 
käyttöön, saadaan hankkeessa tehty menetelmäkehitys joka tapauksessa hyödyk-
si, koska jotain vastaavaa työkalua tullaan kuitenkin käyttämään. 

 Energiforsk ja NOG, betonitekninen rakennuskunto. Keskeisimpiä käyttöiän pi-
dentämistä tukevia tutkimushankkeita tehdään Pohjoismaisessa yhteistyössä 
Energiforsk ja NOG -tutkimusohjelmissa. Hankkeissa selvitetään mm. betoni-
teknisen rakennuskunnon vaikutusta käyttöiän pidentämiseen, sekä teräsraken-
teiden käyttäytymistä niiden vanhetessa. Jatkuvassa projektissa käsitellään lai-
toksen käyttöiän pidentymiseen liittyviä tarkastusohjelmia, mittauksia, kokeita ja 
analyyseja, sekä tarkasteltiin vaihtamattomissa olevia betonirakenteita, suojara-
kennuksen betonia, jännitettyjä teräsrakenteita, läpivientejä ja polttoainealtaan 
betoni- ja levyrakenteita. TVO on seurannut aktiivisesti hanketta, ja saanut siitä 
tietoa Ruotsin BWR -laitosten nykykunnosta ja korjaustarpeista, jota voi tietyin 
ehdoin soveltaa myös Olkiluodon laitoksille. Aiheet ovat TVO:n näkökulmasta 
relevantteja, ja seuraaminen nähdään tärkeäksi. Lisäksi NOG:n puitteissa on teh-
ty pitkään tutkimustyötä aiheen parissa, ja siitä saadaan hyvää perustietoa raken-
teiden ikääntymisen hallinnasta. 

 Barsebäck Arena. Käytöstäpoiston ja purun tutkimuksen lisäksi hankkeesta tul-
laan saamaan arvokasta betoniteknistä kokeellista tutkimustietoa kun projekti 
käynnistyy ja suurille betonirakenteille päästään suorittamaan suunniteltuja ko-
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keita. TVO on osallistunut aktiivisesti projektin esiselvitysvaiheeseen, ja on saa-
nut vietyä tutkimusaiheitaan ohjelmaan. 

 Seisminen turvallisuus: SAFIR2014 SESA, SAFIR2018 ESPIACS ja SA-
FIR2018 NEST. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut merkittävää seismisen tur-
vallisuuden tutkimusta. Fukushiman onnettomuuden myötä aloitettu tutkimus 
painottuukin huomattavasti asiantuntijuuden luomiseen, ja TVO:n asiantuntijoil-
la on halua osallistua järjestettävään koulutukseen. TVO on osallistunut hätädie-
selgeneraattoreiden polttoainesäiliön kestävyyttä mittaavaan tutkimukseen toi-
mittavalla tarvittavia lähtötietoja. 

 Törmäykset voimalaitoksen rakenteisiin: SAFIR2010 IMPACT ja SUSI, SA-
FIR2014 IMPACT ja SMASH, sekä SAFIR2018 ESPIACS ja NEST. Erilaisten 
missiilien (erittäin nopeasti lentävä rakenne tai ammus) törmäystä voimalaitok-
sen rakenteisiin tutkivien SAFIR -hankkeiden tuloksista on saatu hyötyä myös 
muissa, kuin OL3 suojarakennukseen liittyvissä sovellutuksissa. Mm. käytetyn 
polttoaineen välivaraston (KPA-varasto) rakenteiden vahvistaminen tehtiin näi-
den tulosten perusteella. Tutkimushankkeissa tehdään sekä kokeellista, että las-
kennallista työtä, joten laskentamalleja pystytään kelpoistamaan, ja hyöty 
TVO:lle voi tulla joko omien analyysien tuen, tai viranomaisen tekemien var-
mistusanalyysien muodossa laskentamenetelmien kehittyessä. Tiettyyn käyttöön 
kelpoistettavat ohjelmistot voivat olla joko kaupallisia, tai esimerkiksi VTT:n it-
se kehittämiä. Hankkeiden puitteissa on suoritettu joitain rakenneanalyysejä 
OL1 ja OL2 -laitoksille. Tutkimustuloksista saadaan tukea tärinöiden välittymi-
sen arviointiin rakenteissa. 

 NOG, suojarakennuskysymykset. Tiedonkeruuprojektissa varmistettiin osaami-
sen säilyminen ja siirto asiantuntijoiden koulutuksessa, sekä tiedonsiirrossa uu-
sille asiantuntijoille. Tulevaisuutta ajatellen, tämän kaltaisten projektien tulisi ol-
la enemmän jatkuvia, eikä vuositason hankkeita. 

5.1.2 Putkistojärjestelmät ja reaktoripiiri 
Tässä kappaleessa on esitetty putkistojärjestelmien ja reaktoripiirin rakenteellisen ehey-
den, vanhenemisen, sekä arviointimenetelmien tutkimusta. Tutkimustuloksilla pystytään 
tukemaan käyttöluvan uusimisen yhteydessä mm. vanhenemisen arviointia putkistoissa 
ja reaktoripiirissä, putkistoteknisiä analyysejä, sekä aiemmin tehtyjen analyysien toden-
tamista. 
SAFIR -ohjelmissa tehdystä normaalikäytön aikaisesta reaktoripiirin kemian tutkimuk-
sesta ei ole koettu olleen hyötyä OL1 ja OL2 -laitosten kannalta, vaan tutkimus on kes-
kittynyt suurilta osin enemmänkin painevesilaitoksille relevantteihin tutkimusaiheisiin, 
kuten hydratsiinin käyttöön ja magnetiitin saostumiseen höyrygeneraattoreihin. Toisaal-
ta, normaalikäytön aikainen vesikemia on Olkiluodon laitoksilla maailman huippua, ja 
sen parantamiseen tarvittaisiin huomattavasti enemmän resursseja, kuin mitä on käytös-
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sä. Sen sijaan muuta kemian tutkimusta, kuten onnettomuuden aikaisten fissiotuotteiden 
leviämisen tutkimusta SAFIR -ohjelmissa, on kyetty hyödyntämään mm. leviämismal-
lien kehittämisessä. 

 SAFIR2014 FRESH. Paineenalaisten komponenttien väsymyskäyttäytyminen. 
Ohjelmassa käsiteltiin merkittävä määrä OL1 ja OL2 -laitoksilta peräisin olevia 
esimerkkitapauksia, mm. erilaisia putkigeometrioita, TVO:n valmistamaa päit-
täishitsien koerakennelmaa, ympäristötekijän vaikutusta TVO:n ja FEMdatan 
kehittämässä ohjelmassa, päällehitsauksen simulointia, jäännösjännityksiä syöt-
töveden imuaukon suuttimessa, sekä reaktoripaineastian jäännösjännitysten si-
mulointia. Tutkimukset jatkuivat SAFIR2018 FOUND -hankkeessa. 

 SAFIR2018 FOUND. Väsymisen ja muiden aikariippuvien vanhenemismeka-
nismien arviointi laitoksen käyttöiän pidentämiseksi. Projektista voidaan hyö-
dyntää suoraan käyttöluvan uusintaprojektissa, kun arvioidaan miten säteilymää-
rä vaikuttaa rakenneosiin ja miten mahdollista säröriskiä voidaan arvioida. Li-
säksi tulevaisuuden potentiaalinen hyödyntämiskohde on ympäristön vaikutus-
kertoimeen liittyvä tutkimus, jossa tällä hetkellä tehdään selvästi liian ylikonser-
vatiivisia olettamuksia. Projektissa on tarkoitus myös tutkia OL1 ja OL2 -
laitoksilta poistettuja T-kappaleita syöttövesijärjestelmän ja sammutetun reakto-
rin jäähdytysjärjestelmän väliltä, mutta ne ovat voimakkaasti kontaminoituneet, 
ja tutkimus saattaa osoittautua haasteelliseksi. 

 SAFIR2010 DEFSPEED, SAFIR2014 ENVIS ja SAFIR2018 THELMA. Mate-
riaalien terminen vanheneminen ja ympäristöavusteinen korroosio laitoksen elin-
iän hallinnassa. Hankkeissa käsitellään hyvin laajalti ydinvoimalaitoksissa käy-
tössä olevia materiaaleja, mutta itse tulosten hyödyntäminen on hankalaa, lähin-
nä suurien konservatiivisuuksien, sekä mallien pintapuolisuuden takia. Potenti-
aalia hyödyntää tämänkaltaista materiaalitutkimusta kuitenkin on, mutta se edel-
lyttää hankkeen ohjaamista laitoslähtöisempään suuntaan. 

 Beräkningsgrupp. Sovelletun mekaniikan ja virtauslaskennan pohjoismainen yh-
teistyöryhmä, jonka kautta on mahdollista suorittaa yleishyödyllisiä tutkimus-
hankkeita. Yksittäisiin projekteihin ei ole velvollisuutta osallistua, joten jäsenet 
voivat valita omiin olosuhteisiinsa hyödynnettäviä hankkeita. Hyöty verrattuna 
investointien suuruuteen on siis merkittävä. Yksittäisten tutkimustulosten hyö-
dyntämisen lisäksi myös toimittajien, viranomaisten, tarkastuslaitosten ja voi-
mayhtiöiden välillä tapahtuvasta riippumattomasta yhteistyöstä ja kommunikaa-
tion kehittämisestä hyödytään. Yksittäisiä hyödynnettäviä tuloksia ovat olleet 
esim. OL1 ja OL2 reaktoripaineastian jalkojen mahdollisiin säröihin varautumi-
nen Oskarshamnin ydinvoimalaitokselta saatujen tietojen perusteella. 

 SINI ja NIWEL. Hankkeessa tutkitaan nikkelipohjaisten eriparihitsausliitosten 
rakenteellista eheyttä, ja siinä on valmistettu BWR -laitoksen ns. safe-end -hitsin 
koekappale NDE- ja rakennetutkimuksia varten. Tutkimus on luonteeltaan hyvin 
tieteellistä ja syväluotaavaa, eikä sen sovellettavuus ole kovin hyvä. Menetelmä-
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kehityksen kannalta projektissa mukana olo koetaan kuitenkin ensiarvoisen tär-
keänä investointina tulevaisuuteen. Jatkoprojekti NIWEL on 2015 käynnistynyt 
Tekesin ja teollisuuden rahoittama nikkelipohjaisten eriparihitsausliitosten tut-
kimusprojekti, jossa tavoite on selvittää OL3 -laitoksen päähöyry-yhteen termis-
tä vanhenemista ja sen vaikutuksia putkiston lujuuteen ja eheyteen. 

 DEMAPP. Kulumis- ja korroosioilmiöiden tutkimus, sekä äärimmäisten olosuh-
teiden materiaalitutkimus. Hankkeessa on käsitelty esimerkkitapauksina näyte-
kappaleita, jotka ovat peräisin OL1 ja OL2 -laitosten turvallisuusluokan 1 put-
kien hitsisaumoista. Projektista saatuja väsymisanalyysimenetelmiä hyödynne-
tään käyttöluvan uusintaprojektin yhteydessä tehtävissä väsymisanalyyseissä. 
TVO:lla käytettävää PAMS -ohjelmaa alettiin kehittää DEMAPP -ohjelman 
puitteissa. 

 PAMS. TVO:n merkittävä tuotekehityshanke, jonka on tarkoitus sisältää kaikki 
tarvittavat tiedot putkistojen ja komponenttien monitorointiin liittyvien standar-
dien mukaisten analyysien suorittamiseen. Ohjelman tarkoituksena on muodos-
taa luotettavuus-, päivitettävyys- ja jäljitettävyystiedot putkistojen kunto-, tur-
vallisuus- ja eliniän arvioinnissa käytettävien tiedostojen ja raporttien välille. 
PAMS on päätyökalu käyttöluvan uusinnan yhteydessä tehtävissä putkistoana-
lyyseissä. 

 Reaktorimateriaalien seurantanäytteiden tutkimus. Hankkeessa seurataan OL1 ja 
OL2 -laitosten reaktorimateriaalien säteilyhaurastumista reaktoriin sijoitettujen 
ja sieltä suunnitelman mukaan poistettavien nk. surveillance näytteiden avulla. 
Hanke on oleellinen osa reaktoripaineastian ja moderaattoritankin eliniän määrit-
tämistä. 

5.1.3 Määräaikaistarkastukset 
Käyttöluvan uusintaan liittyy myös putkistojen riskitietoisen määräaikaistarkastusoh-
jelman (RI-ISI) päivitys. RI-ISI -kehitystyö on hyvä esimerkki tutkimustyön soveltami-
sesta käytäntöön. Tässä kappaleessa on esitelty RI-ISI -kehitykseen vaikuttaneita tutki-
muksia: 

 SAFIR2010 PURISTA ja SAFIR2010 RAIPSYS. Hankkeissa jalkautettiin RI-
ISI menetelmiä Suomen ydinvoimalaitoksille, sekä arvioitiin tarkastusten luotet-
tavuutta. Lähdekirjallisuutena ja -menetelminä on käytetty paljon Yhdysvalloista 
peräisin olevia tarkastusmenetelmiä. Useimmat kehitetyistä metodologioista 
ovat sovellettavissa käytäntöön ja menetelmäkehityksestä on ollut hyötyä. RI-ISI 
-menetelmien kehityksestä on merkittävästi hyötyä myös NDT -menetelmien oi-
kea-aikaisessa suorittamisessa ja optimoinnissa yleensä. Aikaisemmin PULU -
projektissa kehitetyt menetelmät ovat nykyään tuotantokäytössä. 

 SAFIR2018 FOUND. Projekti sisältää myös yhden RI-ISI -menetelmien kehit-
tämiseen keskittyvän työryhmän. TVO:n intresseissä on päästä todennäköisyys-
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perustaiseen RI-ISI:n, myös lujuuslaskentapuolella. Tällä hetkellä käytössä on 
osittain deterministinen, ja osittain todennäköisyysperustainen RI-ISI. Determi-
nistisyys RI-ISI:ssä tarkoittaa hyvin suuria konservatiivisuuksia. Hankkeessa 
tehty kehitys on hyödynnettävissä, ja se antaa hyvän pohjan mahdollisen erillis-
tutkimukseen tarkempaan määrittelyyn. 

5.1.4 Sähköjärjestelmät 
Sähköjärjestelmien uhat liittyvät kiinteästi ulkoisen sähköverkon ydinvoimalaitokselle 
aiheuttamiin poikkeustilanteisiin. Kiehutusvesilaitokset ovat sähkön menetyksen suh-
teen vasteajoiltaan ns. nopeita laitoksia, joten sähkönsyötön varmistamiseksi tulee olla 
erinäisiä keinoja. 
Sähköjärjestelmien vanhenemiseen liittyy kiinteästi myös kohonnut kaapelipalojen 
mahdollisuus materiaaliominaisuuksien muuttumisen myötä. Tulipaloriskejä on käsitel-
ty todennäköisyysperustaisen riskianalyysin tutkimustulosten esittämisen yhteydessä 
kappaleessa 5.3.5. 
SAFIR -ohjelmissa ei ole ollut täysin sähkövikojen tutkimiseen keskittynyttä ohjelmaa, 
vaan tutkimustieto sähkövioista, niiden etenemisestä ja luonteesta on tullut enemmänkin 
kansainvälisten yhteistyöohjelmien kautta. Ulkoisen sähköverkon viat tai täydellinen 
menetys, sekä niiden johdannaiset ovat nousseet tärkeäksi tutkimusaiheeksi Fukushiman 
laitosonnettomuuden jälkeen. Tutkimusta on lisäksi BWR -laitosten osalta synnyttänyt 
Forsmark 1 -ydinvoimalaitoksella sattunut laitoksen sisäisiin sähköjärjestelmiin edennyt 
ja tehotransientteihin sekä pääkiertopumppujen pysähtymiseen johtanut kytkinkentän 
sähköhäiriö. Aihepiiristä on saatavilla jonkin verran tutkimuksia, mutta merkittävä osa 
tutkimustarpeista on vasta tunnistettu. Näitä tutkimusohjelmia kuitenkin seurataan ja 
ongelmakohdista ollaan tietoisia. Uusimpana yksittäisenä seurattavana tutkimushank-
keena aihepiirin parista on Energiforsk -ydinenergiatutkimusohjelmassa toteutettava 
verkkohäiriöiden tutkimusprojekti, GINO (Grid interference on nuclear operations). 
Tätä tutkimusprojektia pidetään hyvin tärkeänä. 

 Energiforsk, ulkoisen verkon häiriöt. Hankkeessa kartoitetaan jatkotutkimusta 
vaativat osa-alueet ydinvoimalaitoksen toimintaan vaikuttavista ulkoisen sähkö-
verkon häiriöistä. TVO osallistuu hankkeeseen. 

 NOG, onnettomuuksien hallintastrategiat. Hankkeessa vertailtiin pohjoismaisten 
voimayhtiöiden onnettomuuden hallintastrategioita. Projektin tulosten perusteel-
la TVO:lla tehtiin muutos sähköjärjestelmän menetystä koskevaan hallintastra-
tegiaan. Mikäli sähkönsyöttö saadaan palautettua automaattisen paineenalennuk-
sen jälkeen tilanteessa, jossa sydämen voidaan jo epäillä vaurioituneen, on ole-
massa teoreettinen riski ketjureaktion jatkumiseen teräksen alhaisemman sula-
mislämpötilan vuoksi. Tehty muutos koski boorijärjestelmän automaattista 
käynnistämistä varotoimenpiteenä em. tilanteessa. 
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 NPSAG, ulkoisen verkon menetys. Hankkeessa selvitettiin ulkoisen verkon me-
netyksen mallinnuksen lisäksi laitoksen sähköjärjestelmässä eteneviä vikoja ja 
niiden etenemistä. Projektin tulosten perusteella voitiin todeta, että TVO:lla asi-
an suhteen tehdyt analyysit ovat kattavia, ja niissä on lisäksi huomioitu todennä-
köisyysperustaisuus. 

5.2 Termohydrauliikka 
Termohydrauliikan hyödynnettävästä tutkimuksesta suurin osa keskittyy paineenalen-
nukseen liittyvien ilmiöiden tutkimukseen, kuten lauhdutusaltaan lämpötilan kerrostu-
miseen. Tässä kappaleessa on em. tutkimusten lisäksi esitelty myös termohydrauliikan 
laskennallisten menetelmien kehitystyön hyödyntäminen, sekä reaktoritankin pinnan-
mittauksen kokeellinen kehitystyö. 

5.2.1 Lauhdutusaltaan lämpötilan kerrostuminen 
Jäähdytteen menetysonnettomuudessa (engl. Loss Of a Coolant Accident, LOCA) suuri 
määrä lauhtumatonta (typpi) ja lauhtuvaa (vesihöyry) kaasua puhalletaan ylemmästä 
kuivatilasta lauhdutusaltaaseen ulospuhallusputkien läpi, ja märkätilan lauhdutusallas 
toimii suurena lämpönieluna höyryn lauhtumiselle. Mikäli altaassa olevaa vettä ei saada 
sekoitettua kunnolla esim. sähkönsyötön menetyksestä pääkiertopumpuille johtuen, 
saattaa altaassa oleva vesi kerrostua lämpötilakerroksiin, toimien eristeen tavoin altaan 
lämmönsiirrolle. Tämä taas puolestaan saattaa johtaa reaktorisydämen lämpötilan nou-
suun. 
Lauhdutusaltaan lämpötilan kerrostumista lauhdutusaltaassa on aikaisemmin käsitelty 
TVO:n omissa analyyseissä ennen edellistä turvallisuuden väliarviota APROS ja MEL-
COR -simulaatioissa (Paalanen, 2006a; Paalanen, 2006b). Pääkiertopumppujen käydes-
sä lämpötilakerrostumisen vaaraa ei ole, mutta onnettomuudessa, jossa sähkösyöttö 
pumpuille menetetään, mahdollisuus on olemassa. Vakavissa onnettomuustilanteissa on 
yleensä oletettu lauhdutusaltaan lämpenevän kokonaan, ja suunnitteluoletukset ovat 
huomattavan konservatiivisia. Lämpötilakerrostuminen on edelleen ajankohtainen aihe, 
ja sitä on käsitelty lukuisissa tutkimusohjelmissa, sekä TVO:n omissa kokeissa. Tässä 
kappaleessa on esitelty ilmiön tuntemisen parantumista tukeva tutkimus. 

 SAFIR2010 NUMPOOL ja CONDEX, SAFIR2014 EXCOP ja NUMPOOL, 
sekä SAFIR2018 NURESA ja INSTAB. Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
PPOOLEX -laitteiston kokeellisen toiminnan, sekä lämpötilakerrostumisen arvi-
oinnin laskennallisten menetelmien kehityksen ympärille keskittyvä tutkimus, 
jolla pyritään mallintamaan kiehutusvesilaitoksen suojarakennuksen lauhdutus-
altaan toimintaa. PPOOLEX on skaalattu malli BWR suojarakennuksesta. 
Hankkeissa on käytetty paljon esimerkkitapauksina OL1 ja OL2 -laitosten suoja-
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rakennuksia, ja niistä on saatu paljon arvokasta tietoa lauhdutusaltaan lämpötila-
kerrostumisesta. Haasteensa koelaitteiston pienessä koossa tuo kuitenkin tulos-
ten sovellettavuuden arviointi laitosmittakaavaan, joten hankkeissa on käytetty 
myös laitosmittakaavan kokeesta (ks. seuraava kohta) saatua tietoa, ja käytetty 
sitä mallien kehittämiseen ja laskentaohjelmien kelpoistamiseen. Koetuloksilla 
on pystytty kelpoistamaan ja kehittämään TVO:llakin käytettäviä laskentaohjel-
mia (esim. APROS). Tutkimustuloksista on lisäksi saatu tukea lujitusanalyysien 
riittävien konservatiivisuuksien, sekä lämpötilakerrostumisen hallinnan val-
miuksien osoittamiseksi. PPOOLEX -laitteistosta on ollut hyötyä SAFIR -
projektin lisäksi myös tilattujen eritysselvitysten muodossa, joissa on voitu hyö-
dyntää tutkimusryhmän asiantuntemusta. 

 Laitosmittakaavan koe Olkiluodossa. OL1 -laitoksella suoritettiin vuosihuollon 
2009 alasajon yhteydessä koe, jonka tarkoituksena oli tarkastella lauhdutusaltaan 
lämpötilakerrostumista (Poikolainen & Wahlman, 2009). Saatuja mittaustuloksia 
on voitu käyttää hyväksi laskentamallien kelpoistuksessa.  

 SAFIR2018 COVA, HYMERES -yhteistyö. Projektissa tehdään yhteistyötä 
OECD/NEA HYMERES -hankkeessa, jossa yhtenä osa-alueena tutkitaan läm-
pötilan kerrostumiseen ja paineenalennustoiminnon ilmiöiden hallitsemiseen liit-
tyviä toimintoja Sveitsissä sijaitsevalla PSI:n PANDA -koelaitteistolla saatujen 
mittaustulosten perusteella. Koelaitoksen rakenne kuitenkin poikkeaa TVO:n 
laitoksista olennaisesti, eikä tuloksia voida soveltaa suoraan, mutta hankkeessa 
mukana olemalla saatu asiantuntemus saadaan hyödynnettyä. 

 NOG, lämpötilan kerrostuminen lauhdutusaltaassa. Hankkeessa tutkittiin sekä 
Suomen, että Ruotsin BWR -laitoksilla tehtyjä kokeita lämpötilan kerrostumi-
sesta. Tutkimuksen tuloksilla ei pystytty täysin sulkemaan pois lämpötilakerros-
tumisen mahdollisuutta, mutta niiden perusteella pystytään kuitenkin vähentä-
mään TVO:lla käyttöluvan uusinnan yhteydessä tehtävien suojarakennusanalyy-
sien konservatiivisuuksia. 

TVO:n omien ja NOG:n tutkimusten perusteella on pystytty toteamaan, että turvalli-
suusanalyyseissä käytettyjen lähtötietojen voidaan olettaa olevan riittävän konservatiivi-
sia, ja valmiudet ilmiön hallitsemiseen ovat riittävän hyvät (Poikolainen, 2010, p. 4). 
Tutkimus aihepiirin ympärillä kuitenkin jatkuu edelleen, ja sitä seurataan tiiviisti. 

5.2.2 Laskennalliset menetelmät 
TVO hyötyy termohydrauliikan laskentamenetelmien kehityksestä itse ohjelmien kehi-
tyksen, sekä VTT:n ja muiden kehitystahojen asiantuntijuuden parantumisesta, joka on 
mahdollista konkretisoida tilattavien erillisselvitysten muodossa. Tutkimusalalla kehite-
tään useita eri laskentamenetelmiä, jotka mallintavat samoja ilmiöitä. Rinnakkaisten 
menetelmien kehittämisen etu konkretisoituu erityisesti termohydrauliikan, sekä reakto-
rifysiikan menetelmien kehitystyön yhteydessä. Mikäli käytetyistä ohjelmista löytyisi 
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esimerkiksi jokin systemaattinen virhe, on tärkeää, että on olemassa muitakin samoja 
ilmiöitä mallintavia ohjelmia. Hyötyä saadaan myös viranomaisten työkalujen kehitty-
misen kautta, joilla varmennetaan TVO:n omia laskuja. Tässä kappaleessa on esitelty 
termohydrauliikan laskennallisia menetelmiä kehittävä tutkimus. 

 SAFIR2010 THARE, SAFIR2014 ESA ja SAFIR2018 COVA. Termohydraulis-
ten laskentatyökalujen kehitys ja kelpoistus. Hyödynnettävissä ovat mm. AP-
ROS -kelpoistus, kaksifaasivirtauksen mallinnuksen menetelmien kehitys- ja 
kelpoistustyö, sekä lauhdutusaltaan ilmiöiden tutkimus. TVO:lta peräisin olevaa 
kelpoistukseen käytettävää tietoa edustaa mm. OL1 -laitoksen vuoden 1985 pai-
netransientista seurannut höyrylinjojen sulkeutumistapahtuma. Saatu hyöty tulee 
myös viranomaisten toiminnan kautta, koska STUK saa hankkeen kautta käyt-
töönsä TRACE -termohydrauliikkakoodin lisenssin, millä varmistetaan TVO:n 
laskuja ja analyysejä. 

 OpenFOAM -kehitys: SAFIR2010 NuFOAM, SAFIR2014 NuFOAM ja 
SAFIR2018 NURESA. Avoimen lähdekoodin OpenFOAM -ohjelman kehitys-
työstä hyödytään lähdekooditason ymmärryksen syntymisestä Suomeen. TVO:n 
on mahdollista teettää parempia analyysejä, sekä viranomainen pystyy valvo-
maan analyysien tarkkuutta paremmin. Joillain osa-alueilla, kuten pintakiehun-
nan ja polttoainenipun sisäpuolisten ilmiöiden mallinnuksessa, OpenFOAM on 
jo kaupallisten laskentakoodien tasolla ja Suomessa käytettävää tekniikkaa voi-
daan pitää näiltä osin erittäin korkeatasoisena. Rinnakkaisten ohjelmien kehitys-
työ tuo myös tärkeää riippumattomuutta eri laskentakoodien välille. 

 SAFIR NUMPOOL. Hankkeissa on kehitetty myös muita lauhdutusaltaan ilmi-
öihin liittyviä menetelmiä lämpötilakerrostumisen tarkastelun lisäksi, kuten kak-
sifaasivirtauksen käsittelyn, paineenalennuksen aiheuttamien rakenteiden kuor-
mien, sekä suoran kondensaation ilmiöiden parissa. Näistä on saatu tukea 
TVO:n analyysien tekemisen rinnalle. OL1 ja OL2 -laitoksia on käytetty myös 
esimerkkitapauksina, kuten nesteen ja rakenteiden välisen vuorovaikutuksen ar-
vioinnissa. NUMPOOL -hankkeet ovat hyvä esimerkki teoreetikkojen ja kokeel-
lisen tutkimuksen välisestä yhteistyöstä, ja tätä kautta on saatu ohjattua hyvin 
kiehutusvesilaitoksen suojarakennuksen ilmiöiden tutkimusta.  

 SAFIR2014 UBEA ja SAFIR2018 USVA. Tilastolliset menetelmät epävarmuus- 
ja herkkyysanalyyseissä. Uusien YVL-ohjeiden mukaan epävarmuusanalyyseis-
sä voidaan konservatiivisuuksien rinnalla käyttää myös parhaan arvion ja epä-
varmuuden menetelmää. Metodiikka toimii kaikissa laitosympäristöissä, mutta 
se ei ole kovin laajalti vielä käytössä OL1 ja OL2 -laitoksilla. 

 SAFIR2018 INSTAB. PPOOLEX -laitteiston käytön ympärille liittyvien kysy-
mysten lisäksi hankkeessa tutkittiin Serpent ja Ares -laskentaohjelmistojen kyt-
kemistä toisiinsa. Vaikkei TVO:lla käytetäkään kumpaakaan näistä ohjelmista 
reaktoriin liittyvien ilmiöiden simulointiin, saadaan rinnakkaisten ohjelmien ke-
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hitystyöstä tärkeää riippumattomuutta keskeisiin työkaluihin, joilla pystytään 
mallintamaan sydämen teho-, palama- ja inventaarijakauma. 

5.2.3 Reaktoritankin pinnanmittaus 
TVO:lla tehdään merkittävänä kehityshankkeena selvitystä reaktoritankin pinnanmit-
tauksen erilaisuusperiaatteiden soveltamisesta. Ratkaisua on aiemmin haettu sammute-
tun reaktorin jäähdytysjärjestelmään sijoitettavista uimuriventtiileistä, joiden laukaisua 
matalasta pinnasta häiritsi kuitenkin PPOOLEX -laitteistolla tehdyissä kokeissa lauhtu-
mattomien kaasujen kerääntyminen uimurikammioon siinä määrin, etteivät luotetta-
vuuskriteerit täyttyneet. Selvitystyö jatkuu edelleen, parhaillaan Lappeenrannan teknilli-
sen yliopiston tekemällä erityisselvityksellä. 

5.2.4 Turvallisuustoiminnot 
Tässä kappaleessa on esitelty OL1 ja OL2 -laitosten uusien turvallisuustoimintojen 
suunnittelua tukevia tutkimushankkeita.  

 NOG, Reaktorisydämen riippumattomat jäähdytysratkaisut. Hankkeessa tutkit-
tiin sydämen riippumattoman jäähdytysjärjestelmän toteuttamiseen liittyviä teki-
jöitä, kuten itse toteutusta, yleistä tilannetta jäähdytysratkaisuissa, sekä suunnit-
telukriteerejä. Tulokset ovat vaikuttaneet TVO:lla uuden höyryllä toimivan reak-
torin riippumattoman korkeapaineisen lisävesijärjestelmän (Alternative Coolant 
Injection System, ACIS) suunnitteluun, sekä ne ovat toimineet lähtöaineistona 
Fukushima -laitosmuutoksia suunniteltaessa. 

 SAFIR2018 INTEGRA. Yhtenä osa-alueena hankkeessa tutkitaan passiivisia 
turvajärjestelmiä. Tulevaisuuden kannalta tärkeänä TVO:n tavoitteena on seurata 
aihepiirin tutkimusta, ja selvittää vanhojen laitosten aktiivisten järjestelmien 
korvaamista passiivisilla.  

5.3 Onnettomuudet ja riskianalyysi 
Onnettomuuksien arviointi tapahtuu osin deterministisiä, ja osin todennäköisyysperus-
taisia menetelmiä käyttäen. Determinististen menetelmien käyttöön liittyvät konserva-
tiivisuudet saattavat olla joskus hyvinkin suuria, ja mallinnettavien ilmiöiden tutkimuk-
sella pyritään mallien parantumisen lisäksi näiden konservatiivisuuksien vähentämiseen. 
Itse ilmiöiden tuntemisen lisäksi tulee tuntea myös niiden todennäköisyydet ja kyetä 
arvioimaan niitä mahdollisimman tehokkaasti todennäköisyysperustaisen riskianalyysin 
menetelmin (engl. Probabilistic Safety Analysis, PSA). Tässä kappaleessa on esitelty 
onnettomuuksiin ja riskianalyysiin keskittyvien tutkimusten hyödyntäminen.  
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5.3.1 Ulkoiset uhat 
Ulkoisiin uhkiin liittyvät osaltaan myös ulkoisen sähköverkon laitokselle muodostamat 
uhat. Ne on esitelty aikaisemmin kappaleessa 5.1.4.  

 SAFIR EXWE. Ulkoisia uhkia tutkivassa hankkeessa on selvitetty äärimmäisiä 
sääilmiöitä ja niiden vaikutusta ydinvoimalaitokseen. TVO on voinut hyödyntää 
projektista saatuja tuloksia tehtäessä Fukushima -selvityksiä sekä kotimaisille, 
että kansainvälisille viranomaisille. EXWE -tulokset ovat tarjonneet paikallisiin 
oloihin soveltuvia tietoja ulkoisten uhkien arviointiin. Suunnitteluperusteiden 
riittävyys on pystytty osoittamaan suurilta osin EXWE -tulosten perusteella mm. 
seuraavien ilmiöiden osalta: lätäkkömuodostus, merenpinnan korkeuden seuran-
ta, salamointi, ilman lämpötilojen ääripäät, sekä tuuliolosuhteet. Yksittäisten 
tutkimushankkeiden hyödynnettävyyttä arvioitaessa EXWE on yksi eniten OL1 
ja OL2 -laitoksilla hyödynnetyistä hankkeista. 

5.3.2 Sydänsulan jäähdytettävyys onnettomuudessa 
Kiehutusvesireaktorin vakavan sydänvaurion seurauksena tapahtuvaan sydämen osittai-
seen tai täydelliseen sulamiseen liittyvää sydänsulakeon jäähdytettävyyttä on tutkittu 
useassa SAFIR -ohjelmassa. Tutkimustuloksista saadaan hyvää taustatietoa käyttöluvan 
uusintaprojektin yhteydessä tehtävään arviointiin sydänsulan jäähdytettävyydestä. 
Olkiluodon kiehutusvesilaitoksilla sydänsula stabiloidaan suojarakennuksen alakuivati-
laan, joka tulvitetaan ennen mahdollista paineastian puhkeamista onnettomuustilantees-
sa. Tapahtuman seurauksena sydänsula leviää alakuivatilaan vesialtaan pohjalle, jossa 
se muodostaa jähmettyessään jälkilämpötehon takia itsestään kuumenevan huokoisen 
partikkelikeon. Jälkilämpöteho tulee kyetä siirtämään ympäröivään vesialtaaseen, jotta 
estettäisiin materiaalin mahdollinen uudelleensulaminen ja lattiaan kohdistuvat kuormi-
tukset. (Sevón & Takasuo, 2009) 
Keon geometrian ymmärtäminen ja hallinta mallinnuksessa on yksittäinen haastavin 
asia, koska siihen vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, ja käytännön tilanteita mallintavat 
kokeet ovat haastavia toteuttaa. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. partikkelikoko ja -
jakauma, jäähdyttäminen eri vaiheissa, kuoren muodostuminen eristyskerrokseksi, sekä 
veden kulkeutuminen tai sen kulkeutumisen estyminen keon läpi. Työn edeltäjä on 
VTT:n SAFIR -ohjelmassa kehittämä STYX -koe (sydänsulan jäähdytettävyyden simu-
lointilaitteisto) ja sen sovellettavuuden selvitys Olkiluodon BWR -laitoksille. SAFIR -
tutkimuksen puitteissa saadaan myös tietoa kansainvälisessä yhteistyössä suoritetuista 
sydänsulan käyttäytymistä tutkivista hankkeista, kuten OECD/NEA WCB, jossa on suo-
ritettu toistaiseksi maailman ainoa sydänsiepparikoe oikeilla reaktorimateriaaleilla. 
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 SAFIR2010 COMESTA. Sydänsulan stabilointiin liittyvä hanke, jossa oli huo-
mattava määrä MELCOR -kehitystyötä. MELCOR -ohjelmistoa käytetään 
TVO:lla sydänsulan käyttäytymisen arviointiin. Hanke keskittyi paljolti EPR -
laitoksen uhrausbetonin käyttäytymiseen, mutta MELCOR -ohjelmiston kehit-
tymisestä on hyötyä OL1 ja OL2 -laitosten kannalta. 

 SAFIR2010 HYBCIS. Hankkeessa rakennettiin COOLOCE -testilaitteisto, sekä 
suoritettiin muutamia kokeita. 

 SAFIR2014 COOLOCE-E. Kokeita jatkettiin COOLOCE -testilaitteistolla eri 
kekogeometrioin (STYX -kokeen jatkoa). 

 SAFIR2014 TERMOSAN. Keskittyy ilmiöiden laskennalliseen tutkimukseen, 
mm. MELCOR -ohjelmalla. TVO saa lisenssinsä MELCOR:n käyttöön SAFIR -
projektien kautta, sekä hyötyy mahdollisesta menetelmäkehityksestä. 

 SAFIR2018 CASA. Tutkimus jatkuu edellisistä SAFIR -ohjelmista, sekä las-
kennallisten menetelmien kehityksenä, että koejärjestelyjen suorittamisena. Sy-
dänsulan käyttäytymisestä saadaan uutta taustatietoa mitä voidaan käyttää käyt-
tölupaprojektiin liittyvässä arvioinnissa. Potentiaalisena hyödyntämiskohteena 
on myös MEWA -laskentaohjelmisto, mikäli sen laskentamallit saadaan kelpois-
tettua.  Lisäksi MELCOR -lisenssin nykyinen ylläpito, sekä kehitystyötä. 

5.3.3 Höyryräjähdykset 
Suurin uhka suojarakennuksen rakenteelliselle eheydelle ovat suurienergiset höyry- ja 
vetyräjähdykset. Tutkimus on hyvin teoreettista, ja koejärjestelyt vaikeita toteuttaa. Täs-
sä kappaleessa on esitelty höyryräjähdysten asiantuntemuksen vahvistumiseen vaikutta-
va tutkimus. 

 SAFIR2014 VESPA. Hankkeessa tutkittiin höyryräjähdysten lisäksi myös reak-
toripaineastian vaurioitumista ja käytetyn polttoaineen altaiden onnettomuuksia. 
Tulokset ovat hyödynnettävissä TVO:lla, sillä malleihin perustuvat arvot ovat 
peräisin OL1 ja OL2 -laitoksilta. 

 SAFIR2018 CASA. Höyryräjähdysten kuormien BWR -laitoksissa arviointi se-
kä laskennallisten mallien lähtöparametrien herkkyystarkastelu. Lisäksi kehite-
tään suojarakennusten annosnopeuksien arviointimenetelmiä. 

5.3.4 Kaasut ja fissiotuotteet 
Kaasujen ja fissiotuotteiden hallinnan tutkimusta on kyetty hyödyntämään seuraavista 
hankkeista: 

 SAFIR2010 RADECO. Vakavien onnettomuuksien aikaiset radioaktiiviset pääs-
töt, sekä suojarakennuksen kemia ja fissiotuotteet. Tutkimuksen tuloksia pystyt-
tiin hyödyntämään TVO:lla vakavien onnettomuuksien aikaisessa suojaraken-
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nuksen pH:n hallinnassa, kun arvioidaan typpihapon muodostumista vesialtaissa 
gammasäteilyn vaikutuksesta. 

 SAFIR2014 FISKES ja TRAFI, sekä SAFIR2018 CATFIS. Vakavan onnetto-
muustilanteen fissiotuotteiden mallintamisen konservatiivisuuksien parantami-
nen, jodin ja ruteenin kemia primääripiirissä, sekä ilman radiolyysituotteet. 
Hanke koetaan tieteelliseltä tasoltaan laadukkaaksi, mutta soveltaminen käytän-
töön OL1 ja OL2 -laitoksilla on haastavaan. Potentiaalinen hyödyntämiskohde 
tuloksista on jodin käyttäytyminen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja päästö-
mallinnusten kehittämisessä. 

 SAFIR2018 CASA. Vakavan onnettomuuden päästöjen ympäristövaikutukset. 
Hankkeessa tehdään leviämismallinnus ja annosarviot väestölle suojarakennuk-
sen tiiviyden menetyksen tapauksessa. Mallissa käytetään Olkiluotoa esimerkki-
alueena. 

 NOG, kaasujen käsittely vakavissa onnettomuuksissa. Hankkeessa selvitettiin 
vedyn muodostumista suojarakennukseen onnettomuustilanteessa. Tulosten pe-
rusteella voitiin todeta, että suojarakennuksen täyttäminen typellä estää vaaral-
listen pitoisuuksien syntymisen, joten hankkeen tulokset eivät edellyttäneet toi-
menpiteitä OL1 ja OL2 -laitoksilla. 

 NOG, radiolyysikaasujen muodostuminen ja hallinta. Vielä toistaiseksi kesken 
olevassa hankkeessa tutkittiin suojarakennuksessa tapahtuvaa happea synnyttä-
vää radiolyysi-ilmiötä. Alustavien tulosten mukaan voidaan todeta, että suojara-
kennuksen täyttäminen typellä poistaa mahdolliset palo- tai räjähdystilanteet, jo-
ten tulokset eivät edellyttäne toimenpiteitä OL1 ja OL2 -laitoksilla. 

 NOG, reaktorirakennuksen vetyvuoto. Hankkeessa selvitettiin eri vaihtoehtoja 
reaktorirakennuksen tuulettamiseksi mahdollisen vetyvuodon sattuessa. Hanket-
ta seurataan edelleen, ja toteutus on vielä auki. 

 NOG, radiolyysikaasukäsikirja. BWROG:n vastaavan käsikirjan päivityksen 
pohjalta päivitettyä NOG:n versiota on kyetty hyödyntämään TVO:lla reaktoriin 
liittyvien putkistojen muutosten suunnittelussa, mm. ACIS -järjestelmien ja re-
aktorin pinnankorkeuden mittauksen diversifioinnin kehitystyössä. 

5.3.5 Todennäköisyysperustainen riskianalyysi 
Todennäköisyysperustaista riskianalyysin (engl. Probabilistic Safety/Risk Assessment, 
PSA/PRA) tutkimustuloksia on kyetty hyödyntämään seuraavista hankkeista. Lisäksi 
tässä yhteydessä on esitelty lyhyesti mahdolliset OL1 ja OL2 -laitoksilta peräisin olevat 
esimerkkitarkastelut. 

 SAFIR2010 FIRAS, SAFIR2014 LARGO ja SAFIR2018 FIRED. Paloriskin ar-
viointi todennäköisyyspohjaisin menetelmin. Tutkimuksen tuloksia on pystytty 
hyödyntämään tehtäessä tulipalojen riskianalyysiä. Myös projektissa opittua asi-
antuntemusta voidaan hyödyntää, sekä TVO:lla, että VTT:n tutkijoiden kautta. 
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Hankkeessa käsitellyt esimerkkitapaukset liittyivät OL1 ja OL2 -laitosten kaape-
litilojen palomallinnukseen. 

 SAFIR 2014 PRADA, SAFIR2014 FinPSA-transfer ja SAFIR2018 PRAMEA. 
TVO hyötyy projektissa tehtävästä riskianalyysiin käytettävästä FinPSA -
ohjelman kehitystyöstä. Tason 1 PSA arviointiin on jo pitkään käytetty 
FinPSA:ta, joten kaikki siihen tehdyt parannukset ovat hyödynnettävissä. Käy-
täntöön saadaan huomattava määrä ohjelmissa tehtyjen tason 1 PSA -
menetelmäkehityksen tuloksia, ja niitä voidaan soveltaa myös muihin työkalui-
hin FinPSA:n lisäksi. Tulevaisuudessa myös tason 2 PSA on mahdollista tehdä 
FinPSA:lla. Tutkimustyön seurannan kannalta mielenkiintoisia, joskaan ei aina-
kaan välittömästi hyödynnettäviä aiheita, ovat dynaaminen PRA, usean laitosyk-
sikön PRA, tason 3 PRA, sekä yhdistetty deterministinen ja todennäköisyyspe-
rustainen riskianalyysi. Hyödynnettävyys voi tulla kyseeseen paremmin esim. 
mahdollisten uusien viranomaismääräysten myötä. Tason 3 PRA kehityksellä on 
myös yhteiskuntasuhdetoiminnallinen lisäarvo, koska tulokset ovat helpompia ja 
konkreettisempia kertoa suurelle yleisölle ymmärrettävästi, kun vertaa tasojen 1 
ja 2 tuloksiin, jotka ilmoitetaan sydänvauriotaajuuksina. Tason 3 PRA -
kehityksestä voidaan mahdollisesti hyötyä tulevissa automaation modernisointi-
projekteissa. 

 OECD/NEA ICDE. Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan moninkertaisia yh-
teisvikoja, jotka sattuvat vain muutaman kerran laitoksen eliniän aikana. Projek-
tissa kerätään laajaa tietokantaa yhteiseen käyttöön. Tuloksia voidaan käyttää 
TVO:lla arvioitaessa omia laitoksia, ja niitä on jo käytetty paljon. 

 OECD/NEA OPDE. Projektissa kerätään yhteistä tietokantaa putkistojen vika-
taajuuksista. Ohjelman aikaisempia tuloksia on käytetty TVO:lla todennäköi-
syysperustaisessa putkistojen riskianalyysissä pohjatietona, mutta uudempi tut-
kimus painottuu enemmän putkimurtumien tutkimiseen, eikä näitä tietoja voida 
sellaisenaan soveltaa. 

 NPSAG EXAM-HRA. TVO on osallistunut saksalais-sveitsiläis-
pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa ihmisen luotettavuusanalyysitutkimuk-
seen. Hankkeessa arvioitiin HRA:ta käyttäen hyväksi olemassa olevia PSA -
menetelmiä. 

 NPSAG, useamman kertaluokan yhteisviat. Aihepiirin tutkimusta on tehty use-
ammassakin hankkeessa, EWG CCF:ssä  ja CLM/HiDep:ssä. EWG CCF oli yh-
tenäisvikamallien vertailu ja yhtenäistämisprojekti. CLM/HiDep liittyy useam-
man kertaluokan yhteisvikojen laskentaohjelman kehitykseen. Tarkoituksena on 
siirtää ohjelman oikeudet projektia rahoittavien voimayhtiöiden hallintaan, sekä 
muuttaa lisenssiehtoja avoimeen lähdekoodiin. 
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5.4 Reaktori ja polttoaine 
Reaktorifysikaalisten ilmiöiden T&K -toiminta jakaantuu karkeasti itse reaktorianalyy-
sin menetelmien kehittämiseen, polttoaineeseen liittyviin tarkasteluihin mm. kestävyy-
den ja palaman osalta, sekä TVO:lla uusimpana vuorokausisäädön selvityksiin, jonka 
tarkasteluun liittyy itse reaktorifysiikan lisäksi myös muiden luonnonilmiöiden huomi-
oon ottaminen, sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia tarkasteluja.  

5.4.1 Reaktorianalyysi 
Myös reaktorianalyysi on merkittävä hyötyjä rinnakkaisten menetelmien kehityksestä. 
Redundanssi reaktorifysikaalisia ilmiöitä mallintavissa laskentakoodeissa koetaan erit-
täin tärkeäksi. Aihepiirin tutkimuksesta hyödytään myös tutkijaryhmien ja viranomaisen 
asiantuntemuksen parantumisena. Tässä kappaleessa on esitelty reaktorianalyysin mene-
telmien parantumista tukeva tutkimus. 

 SAFIR2010 POKEVA. Korkean palaman polttoainemallien kehitys ja kelpois-
tus. Hankkeesta TVO:n kannalta saatu suurin hyöty oli ENIGMA -ohjelman ke-
hitys, jolla on teetetty itse rinnakkaisia riippumattomia laskuja. Ohjelmasta on 
ollut TVO:lle myös merkittävä hyöty asiantuntemuksen parantumisen ja koulu-
tuksen kautta, koska ohjelman kautta on saatu uusia asiantuntijoita myös TVO:n 
palvelukseen. 

 SAFIR2014 CRISTAL. Stationaarisen reaktorifysiikan menetelmät. Hankkeessa 
kehitettiin laskentamenetelmiä, mutta kehitystyön alla olleet ohjelmistot eivät 
ole käytössä TVO:lla. Rinnakkaisten menetelmien kehittämisestä saadaan kui-
tenkin aina hyötyä laskentamenetelmien riippumattomuuden parantamisen nä-
kökulmasta. Lisäksi hankkeessa käsitelty kriittisyysturvallisuuden parantaminen 
nähdään tärkeänä. 

 SAFIR2014 KOURA. Kolmiulotteiset reaktorianalyysit. Hankkeessa kehitettiin 
paljolti VTT:n omia laskentamenetelmiä, mutta esimerkkitapauksina käytettiin 
OL1 -laitosyksikön transienttien laskentaa päivitetyin mallein, sekä tehtiin 
TRAB3D ja SMABRE -mallit OL1 -laitokselle. 

 SAFIR2018 SADE. Dynaamisten tapahtumien turvallisuusanalyysit. TVO ei ole 
tilannut VTT:n tutkijaryhmiltä dynaamisia analyysejä, mutta hyöty ydinturvalli-
suudelle voidaan kuitenkin mieltää Säteilyturvakeskuksen VTT:ltä tilaamien 
analyysien kautta. Hankkeesta ei siis ole suoraa hyötyä, mutta hyöty tulee var-
mennussimulaatiokäytön kautta. 

 SAFIR2014 NEPAL ja SAFIR2018 NEPAL15. NEPAL -projektit ovat olleet 
luonteeltaan perustutkimusta ja uusien asiantuntijoiden kouluttamista, eikä var-
sinaista suoraan hyödynnettävyyttä juuri ole. Tätä kautta on kuitenkin mahdol-
lista saada potentiaalisia tulevaisuuden osaajia myös TVO:lle. 
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Serpent -ohjelmiston kehitys 
VTT:n Monte Carlo -menetelmään perustuvan Serpent -ohjelmiston kehitystyöstä voi-
daan katsoa olevan hyötyä TVO:lle. Ohjelma ei ole TVO:lla tuotantokäytössä, mutta 
sen kehittäminen SAFIR -tutkimushankkeissa koetaan tärkeäksi. Rinnakkaiset laskenta-
työkalut ovat tärkeitä riippumattomuuden varmistamiseksi. TVO:lla ei ole tarkoituksena 
ottaa Serpent -ohjelmaa käyttöön nykyisten menetelmien tilalle, vaikkakin jotkin osa-
kokonaisuudet nähdään potentiaalisina tulevaisuuden hyödyntämiskohteina, mikäli nii-
den kehitystyö jatkuu toivottuun suuntaan. 
Serpent -kehitystyön keskeisiä anteja TVO:lle on ollut asiantuntijuuden ylläpito ja 
muodostuminen. Tutkijaorganisaatioille kertynyt asiantuntemus on käytössä myös mah-
dollisen tilaustutkimuksen kautta. Kehitystyö on SAFIR -ohjelman puitteissa keskitty-
nyt SAFIR2010 TOPAS, SAFIR2014 KÄÄRME, sekä SAFIR2018 KATVE ja MON-
SOON -projekteihin. 
Potentiaalinen tulevaisuuden käyttökohde Serpent -ohjelmasta on esimerkiksi palama-
mallinnus, koska tällä hetkellä TVO:n tuotantokäytössä olevassa ohjelmassa (MCMP) 
ei ole tarkkaa palamamallinnusta, vaan se joudutaan tekemään muilla ohjelmilla. Myös 
muiden työkalujen osalta Serpent voi olla potentiaalinen tulevaisuuden työkalu, mutta 
jatkokehitystä vaaditaan vielä huomattavasti. Uusia työkaluja käyttöön otettaessa tulee 
kuitenkin miettiä aina redundanssia ja arvioida riippumattomuutta eri laskentamenetel-
mien välillä. 
Varsinainen Serpent -ohjelmiston kehitystyö tapahtuu tällä hetkellä SAFIR2018 MON-
SOON -hankkeessa. SAFIR -ohjelmassa suoritetun tutkimustyön hyötyä on mahdollista 
saada myös kaupallisiin ohjelmistoihin lisättyjen ominaisuuksien kautta. Esimerkiksi 
TVO:lla sydämen käytön suunnittelussa ja valvonnassa käytössä olevaan kaupalliseen 
Studsvikin kehittämään CASMO -koodiin on implementoitu SAFIR -hankkeessa Ser-
pent -tutkimustyön ympärillä kehitettyjä työkaluja. 

5.4.2 Polttoaine ja palama 
Polttoaineen sallitun palama-arvon nostamisen tueksi on tarvittu merkittävä määrä tut-
kimustyötä. Tutkimusta on toteutettu sekä SAFIR -ohjelmissa, että pohjoismaisessa 
yhteistyössä. Polttoaineita on käytetty koenipuissa korkeaan palamaan asti, ja polttoai-
netutkimusta on tehty esim. SCIP -projekteissa. TVO:n tavoite seuraavalle palamannos-
tohakemukselle on vuonna 2018. Tässä kappaleessa on esitelty polttoaineen turvallista 
käyttöä ja palaman nostoa tukevia tutkimushankkeita. 

 SAFIR2014 PALAMA. Polttoainesauvan mallit erityisesti korkean palaman 
polttoainesauvoille. Hankkeen tuloksia pystytään hyödyntämään suoraan TVO:n 
seuraavassa palamannostohankkeessa.  
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 SAFIR2018 KATVE. Kriittisyysturvallisuuden, säteilysuojelun ja aktivaatio-
analyysien tutkimusta. Tuloksista voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyö-
dyntää palama- ja gadolinium -hyvityksen käyttöön liittyvää tutkimusta. Ohjel-
massa on tavoitteena saavuttaa kansallinen yksimielisyys voimayhtiöiden ja vi-
ranomaisen välillä. Mikäli TVO:lla jouduttaisiin tulevaisuudessa käyttämään 
vähän poltettuja polttoainenippuja, saataisiin tutkimustuloksista merkittävää tu-
kea näiden arviointiin. 

 SAFIR2018 PANCHO. Polttoaineen käyttäytymisen mallinnusalgoritmi FI-
NIX:n kehitystyötä, sekä muiden vastaavien ohjelmien vertailu ja kehitys. FI-
NIX -algoritmi on vielä keskeneräinen, eikä sitä ole käytetty TVO:n analyysei-
hin, mutta jokaiselle käyttöön otettavalle uudelle polttoainetyypille on teetetty 
polttoainetoimittajien analyysejä varmentavia selvityksiä VTT:llä, joten tutkija-
ryhmän osaamisen vahvistuminen on tätä kautta hyödynnettävissä. Lisäksi aihe-
piirissä on teetetty erillisselvityksiä VTT:llä koskien polttoaineen kemiallisten 
ilmiöiden mallinnuksessa. Tulevaisuudessa potentiaalinen hyödynnyskohde voi 
olla myös SCANAIR ja GENFLO -koodien yhdistäminen, jolla voitaisiin mal-
lintaa BWR -laitoksien reaktiivisuusonnettomuuksien virtaustilanteita, mikäli 
kehitystyö jatkuu TVO:n kannalta oikeaan suuntaan. 

 SCIP. Polttoaineen normaalikäyttöön ja käyttöhäiriöiden aikaisiin tehonmuutok-
siin liittyvät vauriomekanismit modernien suojakuorimateriaalien korkean pala-
man sauvasegmenteistä. Projektin aikaisemmista tuloksista on saatu suoraa hyö-
tyä palamankorotuksessa, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Hanke etenee tällä het-
kellä vaiheessa SCIP III, jota edelsivät vaiheet SCIPI ja II. 

 CABRI. OECD/NEA -ohjelman hanke, jota rahoitettiin vuosina 1999-2011 Te-
kesin ja voimayhtiöiden toimesta. Vuonna 2011 loppuneessa Tekesin rahoitta-
massa, mutta OECD -ohjelmassa jatkuvassa tutkimushankkeessa yhtenä osateh-
tävänä kelpoistettiin polttoaineen käyttäytymisen mallintamisohjelmia korke-
ammille palamille Suomen olosuhteisiin. Tutkimusta seurataan SAFIR -
ohjelman puitteissa. 

 Käytössä olevien ja tulevien polttoainetyyppien tutkimus. Nämä ovat pienimuo-
toisia VTT:ltä tilattavia selvityksiä. Käytössä on VTT:n reaktorifysiikan tutkija-
ryhmän asiantuntemus. 

 FFP-2. Vuonna 2010 päättyneessä polttoaineen suorituskykyä tutkivassa ohjel-
massa tehtiin korkean palaman polttoainesauvoille erilaisia määrityksiä, sekä 
metallografisia ja keramografisia tutkimuksia. Tuloksia hyödynnettiin TVO:lla 
aiemman palamankorotushakemuksen yhteydessä vuonna 2010. 

 NOG, polttoaineen käyttö kuivakiehunnan jälkeen. Hankkeessa tutkittiin vuonna 
2006 Forsmarkin laitoksella sattunutta osittaista kuivakiehuntaa polttoaineen 
vaurioitumisen kannalta. Tuloksena saatiin kriteerit polttoaineen suojakuoren 
lämpötilan aikakäyttäytymiselle. Tulokset eivät johtaneet toimenpiteisiin 
TVO:lla, mutta ne tukevat varautumista tämän kaltaisiin ilmiöihin. 
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 NOG, polttoaineen eheys matalan vedenpinnan yhteydessä. Hankkeessa tutkit-
tiin reaktoritankin vedenpinnan laskemista niin alhaiseksi, että polttoaine paljas-
tuu, ja siihen liittyviä ilmiöitä. Projektissa muodostetut kriteerit on otettu käyt-
töön TVO:lla YVL-ohjeiden hyväksymiskriteerien rinnalle, ja projektin tuloksil-
la tuetaan analyysejä, joilla voidaan osoittaa veden pinnan olevan riittäväksi 
korkea reaktorisydämen peittymiseen suunnitteluperustaisen luokan 2 häiriöiden 
yhteydessä. 

 NOG APRM erilaisuusperiaatteiden soveltaminen. Hankkeessa selvitettiin mit-
taustapojen diversifiointia tehoalueen neutronivuon valvonnassa (engl. Average 
Power Range Monitoring, APRM). Projektin tuloksilla voidaan osoittaa, että 
TVO:n tapa valvoa neutronivuota on riittävä. 

5.4.3 Vuorokausisäätö 
Vuorokausisäätöön liittyvä keskustelu on konkreettinen esimerkki toimintaympäristön 
muutoksesta, koko energiakentän muutoksesta ja käyttökokemuksiin perustuvan tiedon 
hyödyntämisestä. Mm. uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen ja kulutuksen raken-
teen muuttuminen aiheuttavat haasteita sähköverkon toimivuudelle, kulutuksen ohjaa-
miselle, varavoimajärjestelyille ja tuotantolaitosten säädettävyydelle. Myös sähköver-
kon toiminnan muuttuminen tulevaisuudessa, markkinoiden muutokset, tai verotuksen 
ja muiden maksujen logiikan muuttuminen saattaa luoda toimintaympäristön muutok-
sen, johon on tarpeen reagoida. 
Ydinvoiman tuotantoon kohdistuva säädettävyyden edellytettävyys on siis lisääntynyt, 
ja TVO on reagoinut tähän teettämällä alustavia selvityksiä OL1 ja OL2 -laitosten sää-
dettävyydestä. Reaktorifysikaalisesti arvioituna asialle ei ole löytynyt esteitä, ja se on 
myös kokeellisesti todettu. Parhaillaan käynnissä on selvitys tarvittavien säätösauva-
ryhmien muutostöiden toteuttamiselle (tutkimus lähteineen esitetty kappaleessa 4.4.6). 
Vuorokausisäädön vaikutusta mm. reaktoripiirin käyttökuormiin, kunnossapitosykleihin 
ja sitä kautta eliniän hallintaan, sekä polttoainetalouteen on myös selvitettävä. Näitä 
kysymyksiä tullaan käsittelemään jatkossa, jos asiaa viedään eteenpäin. TVO:n yhteis-
kuntasuhdetoiminto seuraa asiaa tulevaisuuden tutkimustarpeiden arviointia varten. Täl-
lä hetkellä vuorokausisäädön tutkimusta ei ole aiheena missään tutkimusohjelmassa, 
mutta aihe on ollut Energiforsk Nuclear Area Programme -ohjelman keskusteluissa mu-
kana. Aihe liittyy vahvasti tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin ja se tulee 
ottaa huomioon myös käyttöiän pidentymisen tarkasteluissa. 
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5.5 Automaatio ja ihminen 
5.5.1 Automaatio 
Periaatteessa miltei kaikesta SAFIR -ohjelmissa tehdystä automaation tutkimuksesta 
voidaan katsoa olleen hyötyä osapuolten yhteistyön vuoksi, koska näin on saatu muo-
dostettua ja selvitettyä yhteistä terminologiaa, sekä helpotettu vaatimuksien määritel-
mien ymmärtämistä käyttöluvan haltijan ja viranomaisen välisessä kommunikaatiossa. 
Tutkimusorganisaatiossa toimivat tutkijaryhmien lisäksi voimayhtiöiden, viranomaisen 
ja toimittajien edustajat. Automaation tutkimus SAFIR -ohjelmissa on myös huomatta-
van kansainvälistä, lähinnä NKS ja NPSAG -ohjelmiin. TVO:lla on automaation tutki-
musyhteistyötä myös NOG -ohjelmassa. Tässä kappaleessa on esitelty automaation tut-
kimus, jota on kyetty hyödyntämään, sekä potentiaaliset tulevaisuudessa hyödynnettävät 
hankkeet. 

 SAFIR2010 CERFAS. Turvallisuuteen liittyvien ja turvallisuuskriittisten ohjel-
mistojen sertifiointivalmiuksien kehittäminen. Hankkeessa kehitettyjä menetel-
miä on hyödynnetty laitosyksiköiden OL1 ja OL2 ohjelmistopohjaisten järjes-
telmien ja laitteiden kelpoistuksessa, esimerkiksi säteilymittausjärjestelmien lai-
teuusinnoissa 

 SAFIR2010 MODSAFE, SAFIR2014 SARANA ja SAFIR2018 SAUNA. Mal-
lintarkistusmenetelmien kehittäminen. SAFIR -ohjelman puitteissa on tehty hy-
vää perustietämyksen ja pohjatietojen kehitystyötä, joiden perusteella on voitu 
kehittää omia menetelmiä, sekä tilata tarkempia erillisselvityksiä tutkijoilta. 

 Turvallisuuden todentaminen osana lisensiointia: SAFIR2014 CORSICA ja SA-
FIR2018 SAUNA. Aihepiirin tutkimuksessa luodaan yhteistä terminologiaa ja 
menetelmien käyttöluvan haltijoiden, sääntelyviranomaisten ja toimittajien välil-
le. Hankkeessa on esimerkkitapauksena tarkasteltu TVO:n tapaa lisensioida ja 
kelpoistaa tehtävät muutokset, ja sitä, miten vaatimusten toteutumisesta voidaan 
varmistua.  

 SAFIR2018 SAUNA, DIGREL ja MODIG -yhteistyö, sekä Euratom HARMO-
NICS. Automaation digitalisointia ja luotettavuutta tutkivissa NKS ja NPSAG -
yhteistyöryhmittymien kanssa toteutetuista hankkeista on myös saatu tukea au-
tomaation modernisointihankkeisiin TVO:lla. DIGREL ja Euratom HARMO-
NICS -projektien tuloksia pystyttiin hyödyntämään ohjelmistojen luotettavuutta 
arvioivassa erityisselvityksessä. 

 SAFIR2014 SAREMAN. Turvallisuusvaatimusten määrittely ja hallinta. Hank-
keessa olleesta viranomaisyhteistyöstä hyödyttiin merkittävästi YVL-ohjeiden 
uudistamisen yhteisprojektissa (aikaisempi projekti VAHA). 

 NOG, siirtyminen analogisesta automaatiosta digitaaliseen. Hankkeessa laadit-
tiin käsikirja, jossa käsitellään automaation modernisaatioon liittyviä kysymyk-
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siä. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää taustatietona mm. tekniikka-, muutos-
suunnittelu- ja kunnossapitohenkilöstön sähkö- ja automaatioinsinööreille. 

 NOG, valmiustilassa olevan automaation luotettavuus. Hankkeessa selvitettiin 
automaation luotettavuutta, sekä kiehutusvesilaitosten vasteaikaa häiriöihin. Pro-
jektin tuloksia ei ole otettu käyttöön, mutta valmius niiden soveltamiseksi on 
olemassa. 

 MORE, reaktoriautomaation modernisoinnin esiselvitys. Sen lisäksi, että MORE 
-projektissa on sovellettu paljon SAFIR -ohjelmissa tuotettua pohjatietoa, on sii-
nä kehitetty myös APROS -prosessisimulointiohjelmisto OL1 ja OL2 automaa-
tion mallintamisen, dokumentaation konfiguraation ylläpidettävyyden ja mallien 
hyödyntämisen toimittajien suunnitteluprosessissa osalta, sekä kehitetty vaati-
mustenhallintaa osin SAFIR -ohjelmasta saatujen tietojen perusteella, mutta käy-
täntöön soveltavammin ja IEC 15288 standardia noudattaen.  

5.5.2 Valvomo 
Yleisesti ottaen kaikki valvomotyöskentelyyn liittyvä tutkimus koetaan hyödylliseksi. 
Tutkimustoiminta painottuu mm. digitaalisen valvomoympäristön haasteisiin, ihmisen 
toimintaan ja simulaattoritoiminnan kehittämiseen. 

 SAFIR2010 O'PRACTICE. Operointikäytännöt ja käyttöliittymät digitaalisessa 
valvomoympäristössä. Hankkeessa tehtiin selvitys liittyen TVO:n valvomo-
operointiin. 

 SAFIR2018 CORE. Valvomotoimintaa tutkitaan WOBBLE-NPP:n puitteissa. 
Valvomotyön perustutkimus on koettu hyödylliseksi, tässä tapauksessa sitä on 
mahdollista hyödyntää simulaattorihenkilökunnan koulutuksessa. 

5.5.3 Organisaatio ja ihmisen toiminta 
SAFIR -ohjelmissa toteutetussa organisaatiotutkimuksessa on TVO:n kannalta useita 
esimerkkitapauksia, jotka keskittyvät OL3 -työmaan kysymyksiin. Tulevaisuuden kan-
nalta TVO:lla on tarjota esimerkkitapauksia organisaatiotutkimukseen myös käyviltä 
laitoksilta, esimerkiksi suurten laitosmuutoshankkeiden ja niiden toteuttamisen tarkaste-
luissa. 

 Projektinhallinta: SAFIR2018 MAPS. Hankkeessa kehitettyä projektinhallintaa 
on pystytty soveltamaan perustietämyksenä ja pohjana kehitettäessä omia toi-
mintatapoja ja tilattaessa tarkempia erillisselvityksiä. MAPS -hankkeen ja sen 
edeltäjien tuloksia on pystytty käyttämään TVO:lla reaktoriautomaation uusinta-
projektin esiselvityksen (MORE) yhteydessä kehitettäessä projektinhallintaa. 
Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin TVO:n rakennustekniikan asiantuntijaa 
opitun tiedon soveltamisesta käytäntöön. 
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 Turvallisuuskulttuuri: SAFIR2018 MAPS. Hankkeessa on kehitetty turvalli-
suuskulttuurin suunnitteluun mallia, nk. DISC -mallia (Design for Integrated Sa-
fety Culture). TVO ei käytä juuri tätä nimenomaista mallia turvallisuuskulttuu-
rinsa arviointiin, vaan IAEA:n luomia malleja. Rinnakkaisten menetelmien ke-
hittäminen ydinenergia-alalla tuo riippumattomuutta käytettyihin työkaluihin ja 
menetelmiin ja parantaa kokonaisturvallisuutta, paitsi matemaattisia malleja, 
myös ihmisen toimintaa arvioitaessa.  

 Human Factors Engineering: SAFIR2014 HACAS, SAFIR2014 SAFEX ja 
SAFIR2018 CORE. Yleistä tutkimusta henkilöstöhallinnosta ja inhimillisestä 
tekijästä ydinvoimalaitosympäristössä. Lisäksi aihepiirissä käsitellään myös ih-
misen ja automaation välistä toimintaa. Tulevaisuuden potentiaalinen hyödyn-
tämiskohde on inhimillistä tekijää arvioiva HUMTOOL -työkalu, jota voidaan 
hyödyntää mm. operatiivisen toiminnan arvioinnissa, mutta vielä sitä ei ole saatu 
käyttöön. 

 NOG, syvyyspuolustus suunnitteluperiaatteena. Käyttöhäiriöiden analysointia 
käsittelevä syvyyspuolustuksen menetelmin käsittelevä hanke käynnistyi uuden 
YVL B.1 -ohjeen voimaantulon jälkeen, jolloin Ruotsin voimayhtiöt ilmaisivat 
halukkuutensa varautumisesta mahdollisiin samankaltaisiin viranomaisvaati-
muksiin. Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää TVO:lla käyttöluvan 
uusintaprojektissa reaktori- ja turbiinilaitoksen yhteistoimintaa mittaavissa ana-
lyyseissä, sekä nämä nk. yhteistoiminta-analyysit viedään myös uutena lopulli-
seen turvallisuusselosteeseen aiempaa tehokkaammalla tavalla. 

 RESCAS. Hankkeen tavoitteena on identifioida ja kuvata organisatorisia käytän-
töjä ja kykyä edistää organisaation resilienssiä. Tekesin rahoittamassa RESCAS 
-hankkeessa on tutkittu koko SAFIR -toimintaa TVO:lla. Hankkeessa on tehty 
verkostomalli TVO:n turvallisuustutkimuksen ryhmästä vuonna 2014, ja tämä 
tutkimus uusitaan keväällä 2016 tavoitteena tehdä johtopäätöksiä verkoston mu-
kautumisesta uuteen ohjelmarakenteeseen ja uuteen TVO:n toimintatapaan. Ver-
koston tärkeä tehtävä on analysoida turvallisuustutkimuksen tuloksia, ehdottaa 
uusia tutkimustarpeita ja osallistua ohjelmien hyödyntämiseen TVO:ssa. 

5.6 Tutkimusinfrastruktuurin kehitys ja osaamisen ylläpito 
5.6.1 JHR MTR 
JHR MTR (Jules Horowitz Reactor - Materials Testing Reactor) -projekti on merkittävä 
kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamiseen tähtäävä hanke. Suomesta hank-
keeseen osallistutaan Tekesin, VTT:n ja yritysten rahoittamalla T&K -hankkeella. TVO 
on osallistunut hankkeeseen vuodesta 2007 asti ja hanke päättyy nykyisessä muodos-
saan 2018. Rakennettavassa tutkimuslaitoksessa on tarkoitus tehdä materiaalitutkimusta 
reaktorissa ja säteilytyksen jälkeen kuumakammioissa ja vedenalaisissa oloissa gam-
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maspektrometrialla (UGXR) sekä röntgenradiografialla (HGXR). (Haavisto, 2015, pp. 
61-63; CEA, 2015) 

 
Kuva 4. JHR MTR -koereaktorin rakenne (CEA, 2015). 

5.6.2 SAFIR INFRA 
Kansallisen ydinturvallisuustutkimusinfrastruktuurin kehittäminen painottuu uuden 
Ydinturvallisuustalon rakentamiseen Espoon Otaniemeen ja Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston termohydrauliikan tutkimuksen valmiuksien parantamiseen. Tutkimusval-
miuksien kehittämisellä on merkitystä ydinturvallisuuden kannalta kokeellisen toimin-
nan mahdollistajina, osaamisen ylläpidossa ja uusien asiantuntijoiden kouluttamisessa, 
sekä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisessa. 
Ydinturvallisuustalon valmisteluun, suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon 
liittyvät SAFIR -ohjelmien hankkeet SAFIR2010 AKTUS, SAFIR2014 REHOT ja SA-
FIR2018 RADLAB. Ydinturvallisuustaloon kootaan kaikki aktiivisten materiaalien tut-
kimus: kuumakammiot, radiokemia, dosimetria, fuusio, käytetyn polttoaineen loppusi-
joitus ja jodisuodatintestaus. 
LUT:n termohydrauliikan laboratoriota on SAFIR -ohjelmissa kehitetty SAFIR2014 
ELAINE ja SAFIR2018 INFRAL -hankkeissa. Kehitystyö on sisältänyt mm. uusien 
mittalaitteiden asennuksia ja laskentatehon päivitystä. 
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5.6.3 Osaamisen ylläpito 
Tutkimustoiminnan hyödyntämistä ei voida aina mitata pelkästään suoraan käytäntöön 
hyödynnettävissä olevilla tuloksilla. Yksittäisiin tutkimusprojekteihin, kansainväliseen 
yhteistyöhön ja seminaareihin osallistumalla voidaan lisätä TVO:n asiantuntijoiden 
osaamista, sekä varmistaa tiedonkulku ja toimivat verkostot asiantuntijoiden välillä. 
Tutkimushankkeet tarjoavat lisäksi siihen osallistuvalle taholle hyvää koulutusta ja uu-
sia näkökulmia omaan työhön. 
Erityisosaamista Suomessa on tuottanut myös Ydintekniikan ja radiokemian tohtorioh-
jelma (YTERA), joka on ollut TVO:lle hyödyllinen. Tohtorikoulutusta suunnitellaan 
edelleen jatkettavaksi NST -hankkeessa (Doctoral education network in nuclear science 
and technology). 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Asiantuntijahaastatteluista saatiin tietoa paitsi yksittäisien hankkeiden tulosten hyödyn-
tämisestä, myös tutkimustoiminnan hyötyjen yleisestä luonteesta, sekä SAFIR -
tutkimuksen ohjaamisen toiveista voimayhtiön näkökulmasta. Yksittäiset, tarkasti lai-
tosyksikköön tai johonkin sen yksityiskohtaan keskittyvät tutkimushankkeiden esimerk-
kitapaustarkastelut ja analyysit on helppo mieltää suoraan ydinturvallisuutta paranta-
vaksi. Ydinturvallisuuden parantumisen tueksi tunnistettiin kuitenkin useita muitakin 
mekanismeja. 

6.1 Tutkimustulosten hyödyntämisen tavat 
Tieteenalasta riippumatta tutkimustoiminnan luonteesta ja hyödyntämisestä oli löydet-
tävissä yhteneväisiä seikkoja. Usealla tieteenalalla hyöty on saatavissa rinnakkaisten 
ohjelmien ja menetelmien kehittämisen myötä. Vaikkei TVO:lla käytettäisikään tiettyä 
menetelmää, on rinnakkaisten menetelmien kehitystyöstä saatava hyöty kuitenkin tun-
nistettava merkittävästi ydinturvallisuutta parantavaksi seikaksi. Redundanttisuuden 
lisääminen parantaa ydinturvallisuutta merkittävästi, ja haastattelujen perusteella tunnis-
tettuja seikkoja ovat:  

 Systemaattiset virheet. Mikäli jostain TVO:n käyttämästä työkalusta löytyisi 
jokin systemaattinen virhe, on tärkeää että on olemassa rinnakkaisia mene-
telmiä, jotka voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Tällainen virhe voi johtua 
esim. käytettävästä alustasta, teoriasta ilmiöiden takana, tai epäsopivuudesta 
tiettyihin tilanteisiin. Käytettävät menetelmät voidaan todeta myös muuta 
kautta epäsopiviksi. 

 Menetelmäkehitys. Tutkimusohjelmissa voidaan kehittää suoraan jotain 
TVO:lla käytössä olevaa ohjelmaa. Lisäksi, vaikkei TVO:lla suoraan käytet-
täisi jotain tutkimushankkeessa kehitettyä ohjelmaa tietyn luonnonilmiön 
mallintamiseksi, voivat siinä kehitetyt menetelmät päätyä TVO:lle käytettä-
väksi muuta kautta. Esimerkki em. tapauksesta on SAFIR -hankkeen reakto-
rifysiikan tutkimuksessa kehitetty CRAM -menetelmä, joka on päätynyt 
kaupalliseen CASMO -koodiin, jota TVO taas käyttää analyyseissään. Suo-
raan hyödynnettävästä menetelmäkehityksestä esimerkkinä on SAFIR -
ohjelman puitteissa kehitettävä FinPSA -koodi, jota käytetään TVO:lla to-
dennäköisyysperustaisiin riskianalyyseihin. 
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 Työkalut viranomaisille. Viranomaisella on tärkeä olla erilaisia toimijoista 
riippumattomia työkaluja toiminnassaan, kun se varmistaa voimayhtiöiden 
laskelmien ja analyysien paikkansapitävyyttä. 

Ydinturvallisuuden parantuminen tutkimustoiminnan myötä nähdään usein myös epä-
suorasti. Vaikkei yksittäisiä tutkimustuloksia pystyttäisikään käyttämään hyväksi tai 
soveltamaan voimayhtiöissä suoraan laitoksien toimintaan, nousi monessa haastattelus-
sa esille yleisen asiantuntijuuden vahvistuminen, jotta voidaan reagoida tehokkaasti 
mahdollisiin ennalta tunnistamattomiin ydinturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin. Tätä 
kautta ydinturvallisuuden voidaan katsoa parantuvan seuraavin tavoin: 

 Yleinen asiantuntijuus ja perustieto. Tutkimusohjelmissa mukanaolo paran-
taa sekä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden, että voimayhtiöiden ja vi-
ranomaisten asiantuntijoiden asiantuntijuutta. Tutkimusohjelmissa tuotetaan 
merkittävä määrä tietoa aina perustutkimuksesta tarkemmin kohdistettuun 
erityistutkimukseen, joita molempia TVO:n tekniset asiantuntijat voivat 
hyödyntää työssään. Perustietoa hyödynnetään esim. pohjatietona tilattaessa 
tarkempia selvityksiä tai koulutettaessa uutta henkilöstöä työtehtäviin, jatko-
tutkimuksen perustana, tai referensseinä arvioitaessa laitoksen käytön eri pa-
rametreja. 

 Erityisasiantuntijuus. Tutkimushankkeissa mukana olevien TVO:n asiantun-
tijoiden tietojen parantumisen lisäksi myös tutkijaryhmien asiantuntijuuden 
kehittyminen voidaan hyödyntää tilattavien erillisselvitysten muodossa. Ti-
lattavat selvitykset saattavat olla hyvinkin yksityiskohtaisia, ja tämän toteu-
tuksessa on huomattava etu, mikäli tutkija tuntee jo valmiiksi tutkittavan 
ympäristön ja ilmiöt laitosspesifillä tasolla. 

 Koulutus ja nykyisen osaamisen vahvistaminen. Tutkimuksen sivutuotteena 
on nähtävä aina myös uusien asiantuntijoiden ja tutkijoiden kouluttaminen, 
sekä nykyisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Tämä on erikseen myös mai-
nittu esim. jokaisessa SAFIR2018 -projektisuunnitelmassa. Tutkimustoimin-
ta tuottaa asiantuntijoita paitsi tutkijaorganisaatioille, myös niitä seuraaville 
ja tukeville tahoille, eli tässä tapauksessa voimayhtiöille. Tärkeäksi seikaksi 
tunnistettiin uuden osaamisen hankkiminen yhtiöön, varsinkin uusilla, Suo-
messa aikasemmin vähemmän tutkituilla tieteenaloilla, kuten seismisen tur-
vallisuuden osalta. Asiantuntijaorganisaatioista TVO:lla löytyy selvästi ha-
lukkuutta osallistua omaa asiantuntijuutta kehittävään toimintaan, ja tämän 
toiminnan määrän lisäämistä tulisi harkita. 

 Uudet näkökulmat työhön. Asiantuntijuuden parantumiseen liittyy koulutuk-
sien lisäksi myös oman alan konferensseissa, seminaareissa ja muissa asian-
tuntijatapaamisissa mukanaolo. Konferensseista ja muusta oman alan tieteen 
seuraamisesta välitön hyöty tai soveltamispotentiaali omaan työhön koettiin 
vaikeasti arvioitavaksi, mutta kuitenkin hyödylliseksi. "Ajatusten tuulettami-
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nen" ja uusien ideoiden tuominen omaan työskentelyyn koettiin tärkeäksi 
tutkimuksen hyödyntämisen muodoksi. 

 Verkostoituminen ja tiedonvaihto. Tärkeäksi varsinkin SAFIR -tutkimuksen 
yhteydessä hyväksi koettiin tutkimushankkeiden organisointi ja suorittami-
nen voimayhtiöiden, tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten välisessä yh-
teistyössä. Hankkeissa luodaan usein yhteisiä toimintatapoja sekä terminolo-
giaa, joita on helppo käyttää tulevassa yhteistyössä osallistuvien tahojen 
kesken. Tutkimushankkeet toimivat myös eräänlaisina keskustelukerhoina, 
parantaen tiedonvaihtoa. Samalla saman tekniikan alan asiantuntijat luovat 
verkostoja, jotka ovat myöhemmin hyödynnettävissä. 

6.2 Tutkimuksen toteutumisen arviointi 
Tutkimuksen toteutumista ja suunnittelua arvioitaessa on huomioitava arviota tekevän 
tahon näkökulma. Voimayhtiöillä on luonnollisesti suuri intressi toteuttaa niitä kiinnos-
tavia tutkimusaiheita tai jopa kokonaisia omia projekteja (esim. reaktoritehon korotuk-
sen selvitys) yhteisissä tutkimusohjelmissa, joista käy ilmi hyöty muillekin toimijoille. 
Esim. SAFIR ja NOG -tutkimusohjelmat on määritelty yleishyödyllisiksi, eikä niistä saa 
olla suoraa hyötyä yhdelle hankkeeseen osallistuvalle taholle, joten voimayhtiö joutuu 
usein tilaamaan omat laitokselleen spesifit selvitykset tutkimustulosten pohjalta. SAFIR 
-ohjelmaa tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava myös ohjelman perimmäinen ajatus, 
eli pystytään luomaan sellainen osaamistaso sekä tutkijaryhmille, että myös voimayhti-
öille, jolla pystytään reagoimaan ennalta tunnistamattomiin ilmiöihin asian vaatimalla 
asiantuntemuksella. 
Konkreettisin, välittömästi tai pienellä lisäselvityksellä saavutettavan hyödyn merkittä-
vin lähde on pohjoismainen yhteistyö kiehutusvesilaitoksia operoivien voimayhtiöiden 
kanssa muodostetuista tutkimusryhmistä (NOG, Energiforsk, Beräkningsgrupp). Laitos-
tyyppien tekniset yhteneväisyydet auttavat tutkimuksen suuntaamisessa hankkeita val-
misteltaessa. Vaikka tutkittavat ilmiöt eivät olisi hankkeen suunnitteluhetkellä relevant-
teja kaikilla yhteistyöryhmään kuuluvien operaattorien laitoksilla, mahdollinen tulevai-
suuden potentiaali on helppo nähdä, kun laitokset ovat merkittäviltä osin samanlaisia. 
Esimerkkinä varautumisesta tulevaan toisen laitoksen käyttökokemusten perusteella on 
Oskarshamnin ydinvoimalaitokselta saatujen tietojen perusteella sovelletun mekaniikan 
Beräkningsgrupp -yhteistyöryhmässä tehdyt analyysit reaktoripaineastian jalkojen sä-
röistä. OL1 ja OL2 -laitoksilla on käytössä samanlaiset jalat, ja vaikkei säröjä tarkaste-
luissa havaittukaan, voidaan niitä ennaltaehkäistä saadun tiedon perusteella ja niihin 
pystytään varautumaan paremmin. 
SAFIR -tutkimustoiminta koettiin joissain tapauksissa jopa liian teoreettiseksi ja erittäin 
haastavaksi hyödyntää, kuten esimerkiksi osassa THELMA -tutkimushanketta. Varsin-
kin SAFIR -ohjelmassa, jossa suurin osa rahoituksesta tulee voimayhtiöiltä, toivottiin 
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hankkeiden aiheita mietittäessä kiinnitettävän huomiota enemmän siihen, mitä Suomen 
ydinenergia-alan teollisuus todellisuudessa voi hyötyä tutkimustuloksista.  Eri tekniikan 
alan asiantuntijat saattoivat olla paljoltikin eri mieltä samoista hankkeista, kuten esi-
merkiksi VTT:n Ydinturvallisuustalon rakentamisen hyödyllisyydestä, joten erityisesti 
poikkitieteellistä asiantuntemusta vaativien hankkeiden tutkimusaiheiden valinnassa 
tulisi ottaa huomioon tulosten todellinen hyödynnettävyys loppukäyttäjälle laajalla nä-
kökulmalla. Haastatteluissa koettiin, että vaikka voimayhtiöillä on lakisääteinen velvol-
lisuus osallistua tutkimustoiminnan rahoittamiseen, tämän ei tulisi kuitenkaan johtaa 
rahoitusjärjestelmän käyttämiseen sellaiseen tutkimukseen, jonka tulokset eivät ole 
hyödynnettävissä missään vaiheessa käytäntöön, ja joka ei varsinaisesti paranna ydin-
energia-alan turvallisuutta Suomessa. Tähän liittyen, tutkijaryhmien itse tekemä projek-
tien aiheiden ohjaus koettiin joissain tapauksissa ongelmalliseksi puhtaasti teoreettisissa 
tutkimushankkeissa. 
Yleisesti ottaen, voimayhtiöiltä on saatu paljon aiheita SAFIR -tutkimusohjelmiin, ja 
voidaan todeta, että Suomessa on olemassa sellainen valmius ja ydinturvallisuuden asi-
antuntijuus, jolla pystytään reagoimaan ennalta tunnistamattomiin ilmiöihin riittävällä 
vasteajalla. 

6.3 Tutkimuksen ohjaaminen ja tulevaisuus 
Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta Energiforsk -ohjelma asettaa selvästi suurimmat 
odotukset. Energiforskin ohjelma painottuu laitosteknologian tutkimukseen ja eliniän-
hallinnan kysymyksiin. Ohjelma on koettu hyvin tarpeisiin mukautuvaksi ja hyvin hal-
linnoiduksi. SAFIR -ohjelmassa painotus on turvallisuustutkimuksessa ja sen hallin-
nointi tapahtuu lakisääteisen VYR -hallinnoinnin mukaisesti, joka on koettu osin ras-
kaaksi. SAFIR -ohjelmassa toteutetaan ydinenergialain, Työ- ja elinkeinoministeriön, 
sekä itsellisen VYR -rahaston johtokunnan määräämää tehtävää. 
TVO:n näkökulmasta joidenkin SAFIR -ohjelmien menestystä on joskus arvioitu liialti-
kin tuotettujen tieteellisten tuotteiden, kuten koulutettujen tohtorien, maisterien ja dip-
lomi-insinöörien, tai tieteellisten julkaisujen määränä, tämän korostuessa erityisesti tut-
kimuksen ollessa puhtaasti teoreettista ja todella huonosti käytäntöön sovellettavaa. Tä-
tä ei tule sekoittaa perustutkimukseen, jonka tekeminen on etu kaikkien Suomen ydin-
energia-alan toimijoiden kannalta. Voimayhtiöiden edustajat toivovat luonnollisesti 
käytäntöön hyödynnettäviä tuloksia. Uusien asiantuntijoiden koulutus on, ja sen tulee-
kin olla jatkuvaa, eikä sitä voi hoitaa projektiluontoisesti. Yhtä tärkeää on kuitenkin 
myös arvioida, mitä Suomen ydinenergiateollisuus hyötyy yksittäisestä tutkimushank-
keesta. Toisaalta, TVO:n asiantuntijoilla oli halua osallistua koulutukseen aiempaa 
enemmän, varsinkin Suomen mittakaavassa uusien alojen, kuten seismisen tutkimuksen 
osalta.  
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SAFIR -ohjelmien tulevaisuuden ohjaamiselle oli muutamia ehdotuksia: 
 Tutkimusryhmät tarjoaisivat projektien aiheita, ja voimayhtiöt saisivat osallistua 

entistä paremmin toteutettavien aiheiden päättämiseen. Tämä ohjaisi tutkimusta 
enemmän käytäntöön sovellettavaan suuntaan. Tutkimus toteutettaisiin samoilla 
resursseilla kuin mitä nytkin on käytössä. 

 Tutkimusaiheet määriteltäisiin hanke- tai projektitasolla, ja tutkimusryhmät tar-
joaisivat osaamistaan niiden toteuttamiseen. Ongelmana nykymallissa koettiin 
tässä tapauksessa se, että voimayhtiöt eivät pääse määrittelemään aiheita riittä-
västi.  

 Viranomainen ja voimayhtiöt saisivat ennen hankkeen toteuttamista arvioida 
tarkemmin tutkimuksen lopullista hyötyä. Joissain tapauksissa koettiin, että tut-
kimuksen suuntaaminen oli liian tutkijaryhmälähtöistä, ja voimayhtiön kannalta 
sovellettavuutta oli haastava hahmottaa. 

 Projektit haettaisiin pidemmälle ajalle, esimerkiksi 3 vuoden kaudelle. Nykyinen 
vuositason päätöksentekoon sidottu malli koettiin raskaaksi, ja varsinaiselta tut-
kimustoiminnalta aikaa vieväksi. Nykyinen malli johtuu Suomen valtion budjet-
tisidonnaisuuksista, jolloin Työ- ja elinkeinoministeriö tekee ainoastaan vuosi-
päätöksiä. Pidemmän aikavälin projektihaku vähentäisi kaikkien osapuolien hal-
linnointiin käyttämää työmäärää ja vapauttaisi enemmän aikaa itse tutkimustoi-
minnalle. 

SAFIR -ohjelmien ohjaamisen osalta oli selvästi huomattavissa, että mitä enemmän 
tutkimukseen tai sen ohjaamiseen kohdennetaan resursseja TVO:lta, sitä paremmin tut-
kimushankkeista saadaan hyödynnettävää. Jos resursseja työskentelyyn SAFIR -
tukiryhmissä ei kohdisteta tarpeeksi, koettiin, että aihepiirin tutkimuksessa on tyydyttä-
vä enemmänkin sivustaseuraajan rooliin ja hyödynnetään tuloksia, jos pystytään. Tut-
kimusohjelmien ja -projektien tulosten tehokas hyödyntäminen edellyttää aktiivista mu-
kanaoloa jo suunnitteluvaiheessa. Voimayhtiöiden ja tutkimusorganisaatioiden välinen 
yhteistyö on merkittävässä roolissa tutkimuksen suuntaamisessa ja ohjaamisessa. Lyhy-
esti, mitä tehokkaammin TVO:lta kohdistetaan resursseja SAFIR -työskentelyyn, sitä 
helpompia sen tulokset ovat hyödyntää, koska tutkimusaiheisiin on alun perinkin pyritty 
vaikuttamaan voimayhtiön kannalta suotuisaan suuntaan. Tukiryhmätyöskentelyssä tu-
lee toisaalta arvioida myös tutkimuksen ollessa huomattavan teoreettista ja vaikeasti 
sovellettavaa, ohjaako se TVO:n mielenkiintoa näihin projekteihin vaikuttamisesta pois, 
ja miten näitä vaikuttamismahdollisuuksia voitaisiin kehittää. 
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1. SAFIR2010 

1.1 Organisaatio ja inhimilliset tekijät 
1.1.1 MANOR 
MANOR (Safety management and organizational learning) -hankkeessa tutkittiin or-
ganisatorista oppimista ja turvallisuusjohtamista ydinvoimalaitoksissa. 

1.1.2 SAFEX 
SAFEX (Expert Work in Safety Critical Environment) - hankkeessa tutkittiin asiantunti-
jatyötä turvallisuuskriittisessä ympäristössä. 

1.2 Automaatio ja valvomo 
SAFIR2018 -hankkeessa automaation tutkimus on keskitetty SAUNA -hankkeeseen. 
Hanke ja aikaisempien tutkimusohjelmien tulokset on esitelty kappaleessa 3.1.3. Tässä 
kappaleessa on esitetty lyhyesti SAUNA -hanketta edeltäviä projekteja SAFIR2010 -
ohjelmasta. 

1.2.1 MODSAFE 
MODSAFE (Model-based safety evaluation of automation systems) -hankkeessa kehi-
tettiin mallintarkistusta automaatiolle turvallisuuden arviointiin. Mallintarkistusten me-
netelmien tutkimus jatkui edelleen SAFIR2014 SARANA -hankkeessa, ja myöhemmin 
SAFIR2018 SAUNA -hankkeen työryhmässä WP2.  

1.2.2 CERFAS 
CERFAS (Certification facilities for software) - hankkeessa kehitettiin turvallisuuteen 
liittyvien ja turvallisuuskriittisten ohjelmistojen sertifiointivalmiuksia. Hankkeessa kehi-
tettyjä menetelmiä on hyödynnetty laitosyksiköiden OL1 ja OL2 ohjelmistopohjaisten 
järjestelmien ja laitteiden kelpoistuksessa, esimerkiksi säteilymittausjärjestelmien lai-
teuusinnoissa (Viitasalo, 2016). 
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1.2.3 O'PRACTICE 
O'PRACTICE (Operator practices and human-system interfaces in computer-based 
control stations) - hankkeessa kehitettiin operointikäytäntöjä ja käyttöliittymiä digitali-
soiduissa valvomoympäristöissä. Hankkeessa tehtiin TVO:n valvomo-operointiin liitty-
vä selvitys (Aaltonen, et al., 2010). 

1.3 Polttoaine- ja reaktorifysiikka 
1.3.1 POKEVA 
POKEVA (Development and Validation of Fuel Performance Codes) -projekti keskittyi 
korkean palaman polttoainemallien kehitykseen ja kelpoistukseen. Polttoaineen tutki-
muksessa hyödynnetään usein paljon kansainvälistä yhteistyötä, ja seurataan kansainvä-
listen koeohjelmien (mm. OECD/NEA CABRI -hanke) tuloksia. 
Projektissa kehitettiin FRAPTRAN, FRAPCON, GENFLO, SCANAIR ja ENIGMA -
koodeja. Näistä TVO:n kannalta tärkein on ollut ENIGMA, jolla on teetetty itse rinnak-
kaisia riippumattomia laskuja. POKEVA:n aikaan FRAPTRAN ja GENFLO -koodit 
ovat olleet puhtaasti kehitysvaiheessa, eikä niitä ole pystytty hyödyntämään. GENFLO 
ja SCANAIR -jatkokehitystä tehdään SAFIR2018 PANCHO -ohjelmassa. FRAPCON 
(Geelhood, et al., 2015) ja FRAPTRAN (Geelhood, et al., 2014) ovat Pacific Northwest 
National Laboratoryn kehittämiä polttoainesauvojen laskentaohjelmistoja transienttien, 
sekä stationääritilan termomekaanisen käyttäytymisen analyysiin. POKEVA -
projektissa em. koodeihin on tehty lisäpiirteitä, esim. aliohjelmia, sekä malleja on vali-
doitu (Stengård, 2009; Stengård, 2010), mutta myös asiantuntemuksen luonti sinänsä on 
myös arvo. TVO on saanut tutkimuksen ja koulutuksen kautta myös fyysikoita. (Solala, 
2015) 

1.3.2 TRICOT 
TRICOT (Tridimensional core transient analysis methods) -projektissa kehitettiin las-
kentamenetelmiä transienttien ja onnettomuuksien analysointiin. Kehitettyjä ohjelmia 
olivat TRAB-3D, HEXTRAN ja SMABRE, sekä niiden väliset kytkennät. Ohjelmia 
kehitettiin sekä BWR-, VVER-, että EPR -sovellutuksiin. 
Kehitetyt ohjelmat ovat palvelleet enemmänkin Loviisan laitoksia. Kehitetyillä ohjel-
milla ei ole laskettu tuotantoajoja TVO:lla. (Solala, 2015)  
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1.3.3 TOPAS 
TOPAS (Total reactor physics analysis system) keskittyi suomalaisen Serpent Monte 
Carlo -reaktorifysiikkakoodin kehittämiseen. VTT:n omaa Monte Carlo -laskentakoodia 
on kehitetty vuodesta 2004 asti, ja TOPAS -projektin jatkoprojekti SAFIR2014 -
hankkeessa oli KÄÄRME. Kehitystyö jatkuu edelleen SAFIR2018 KATVE ja MON-
SOON -projekteissa. Serpent -kehityksen hyödyt TVO:n näkökulmasta on esitetty kap-
paleissa 3.3.1 ja 3.3.2.  

1.4 Termohydrauliikka 
1.4.1 NUMPOOL 
NUMPOOL (Numerical modeling of condensation pool) -hankkeessa keskityttiin BWR 
-lauhdutusaltaan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston PPOOLEX -koelaitteiston las-
kennallisten termohydrauliikan mallinnusmenetelmien kehittämiseen, sekä CFD- että 
FEM -menetelmin. Hankkeissa suoritettujen analyysien esimerkkitapauksia olivat useat 
PPOOLEX -laitteistossa suoritetut kokeet, mutta myös OL1 ja OL2 -laitosyksiköiden 
suojarakennusten mallinnus. Hanke jatkui SAFIR2014 -hankkeessa samalla nimellä. 

1.4.2 THARE 
THARE (Improved thermal hydraulic analysis of nuclear reactors and containment) -
hanke keskittyi termohydraulisten järjestelmäanalyysityökalujen, ARPOS ja TRACE, 
kelpoistamiseen, suojarakennuksen termohydraulisen mallin parantamiseen, sekä aihee-
seen liittyviin kansainvälisiin hankkeisiin osallistumiseen. Hankkeen kautta saatiin mer-
kittävästi kansainvälistä tutkimustietoa, sekä termohydrauliikan laskentaohjelmia, lä-
hinnä viranomaiselle tarkistuskäyttöön. Hankkeen seuraaja SAFIR2014 -ohjelmassa oli 
ESA. 

1.4.3 SGEN 
SGEN (CFD modeling of horizontal and vertical steam generators) oli painevesilaitos-
ten höyrystimien laskennalliseen mallinnukseen keskittynyt tutkimushanke. Menetel-
mäkehitys painottui APROS- ja Fluent -ohjelmien 3D-kaksifaasimallien kehitykseen, ja 
pienen painegradientin transienttitilanteiden laskentaan. 

1.4.4 PACSIM 
PACSIM (Improvement of PACTEL Facility Simulation Environment) -hankkeessa ke-
hitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston PWR PACTEL -koelaitteiston simuloin-
tiin liittyviä ohjelmia. Hankkeessa mm. laskettiin TRACE -ohjelmalla VVER-PACTEL 
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ja PWR PACTEL koelaitteistoilla tehtyjä kokeita. PWR-PACTEL -mallia käytetään 
sekä opetuksessa että tutkimustyössä. Hankkeen seuraaja SAFIR2014 -ohjelmassa oli 
PACS. Hanke ei liity kiehutusvesilaitoksiin. 

1.4.5 CONDEX 
CONDEX -hankkeessa (Condensation experiments with POOLEX facility) toteutettiin 
SAFIR2010 -ohjelman aikana höyry- ja ilmapuhalluskokeita Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston POOLEX -laitteistossa (Lappeenranta University of Technology, 2015b). 
POOLEX on BWR -laitoksen suojarakennuksen koelaitteisto. SAFIR -ohjelman puit-
teissa hankkeessa tutkittiin mm. lämpötilakerrostumiseen liittyviä tekijöitä. Kokeellisilla 
tuloksilla on kelpoistettu laskentamalleja, mm. TVO:lla käytettävää APROS -
prosessisimulaatio-ohjelmaa. Tutkimustyötä jatkettiin SAFIR2014 -ohjelmassa EXCOP 
-hankkeessa. 
CONDEX -projektista saatiin kokeellista tietoa paineenalennustoiminnon ulospuhalluk-
sen etenemisestä, sekä lämpötilan kerrostumisesta, mutta koelaitteiston pienen koon 
vuoksi tulokset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan sovellettavissa voimalaitosmittakaa-
vaan. Merkittävin ohjelmasta saatu hyöty oli laskentamallien kelpoistukseen saatava 
tieto. (Haavisto, 2012, p. 32; Lemmetty, 2015)  
CONDEX on jatkunut edelleen, osittain omana projektinaan, ja osittain SAFIR -jatko-
ohjelmissa SAFIR2014 EXCOP ja SAFIR2018 INSTAB. CONDEX -hankkeesta teh-
dään myös yhteistyötä pohjoismaalaisen Northnet ohjelman RM3 -ryhmän kanssa. Yh-
teistyökumppaneita ovat olleet mm. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Strålsäker-
hetsmyndigheten (SSM) ja Nordic Nuclear Safety Research (NKS). Tutkimuksessa on 
keskitytty pienen mittakaavan ilmiöihin (esim. putken ympärillä tapahtuvat ilmiöt), eikä 
hyödynnettävyyttä kehitettyjen ohjelmistojen osalta ole. (Saarelainen, 2015).  
Ohjelmassa tapahtuvasta, edelleen SAFIR2018 COVA -projektin puitteissa jatkuvasta 
(ks. kpl 3.4.1), Northnet yhteistyöstä voidaan hyödyntää Westinghousen projektissa 
saama osaaminen erillisselvitysten tilauksien muodossa. (Lemmetty, 2015) 

1.4.6 PASSIMU 
PASSIMU (Passive safety system simulation) -hankkeessa tarkasteltiin passiivisia tur-
vallisuusjärjestelmäkonsepteja ydinvoimalaitosympäristössä. Hankkeessa toteutettiin 
esimerkkitarkasteluina VVER-440 -laitostyypin luonnonkierron käynnistymistä ja pit-
käaikaisjäähdytystä kuvaavia kokeita APROS -prosessisimulaatio-ohjelmalla, jossa si-
muloitiin kahta PWR PACTEL -laitteistolla toteutettua koetta (Lappeenranta University 
of Technology, 2015c). Hankkeessa selvitettiin koelaitteistojen soveltuvuutta passiivis-
ten jäähdytysjärjestelmien toiminnan tutkimiseen reaktorin ja suojarakennuksen jäähdy-
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tysratkaisujen osalta. Hankkeen seuraaja SAFIR2014 -ohjelmassa on PCCS. Tutkimus 
ei suoraan liity kiehutusvesilaitoksiin. 

1.4.7 NuFoam 
NuFoam (OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations) -
hankkeessa tarkasteltiin avoimen lähdekoodin OpenFOAM® CFD -kirjaston soveltu-
vuutta ydinteknisiin turvallisuusarvioihin, sekä luotiin suunnitelma sen kelpoistamisek-
si. SAFIR2010 -ohjelman aikana tutkittuja aihepiirejä olivat mm. seinämien läheisten 
virtausten turbulenssimallit ja lämmönsiirto, sekä kaksifaasiratkaisijoiden arviointi ja 
parannukset kuplavirtauksille. 
Projekti jatkui SAFIR2014 -ohjelmassa samalla nimellä, sekä edelleen SAFIR2018 -
hankkeessa NURESA -projektissa. OpenFOAM:in tutkimus- ja kehitystyön tulokset, 
sekä merkitys TVO:n toiminnassa on esitelty kappaleessa 3.4.4, WP3:n yhteydessä. 

1.5 Vakavat onnettomuudet 
1.5.1 RADECO 
RADECO (Release of radioactive materials from a degrading core) -hankkeessa tutkit-
tiin vakavan onnettomuuden aikaisia radioaktiivisia päästöjä. Hankkeessa tutkittiin or-
gaanisen jodin muodostumista IOx -partikkeleita sisältäville maalatuille pinnoille 
(Zilliacus, et al., 2010). Tutkimuksen tuloksia pystyttiin hyödyntämään TVO:lla vaka-
vien onnettomuuksien aikaisessa suojarakennuksen pH:n hallinnassa, kun arvioidaan 
typpihapon muodostumista vesialtaissa gammasäteilyn vaikutuksesta (Kekki & 
Zilliacus, 2011). 

1.5.2 CHEMPC 
CHEMPC (Primary circuit chemistry of fission products) - hankkeessa tutkittiin orgaa-
nisen jodin kuumakemiaa erilaisten näytteenottolaitteiden ja reaaliaikaisen monitoroin-
nin osalta. Kaasumaisen jodin kemiaa hallituissa olosuhteissa tutkittiin yhteistyössä 
ruotsalaisen Chalmers University of Technology:n kanssa. Tutkimus jatkui SAFIR2014 
FISKES ja TRAFI -hankkeessa, ja edelleen SAFIR2018 CATFIS (Chemistry and 
transport of fission products) -hankkeessa. 

1.5.3 COMESTA 
COMESTA (Core Metal Stabilization) -hankkeessa tutkittiin sydänsulan käyttäytymistä 
vakavassa onnettomuudessa. Tutkittavia ilmiöitä olivat sydänsulan vuorovaikutus beto-
nin kanssa, höyryräjähdykset, sekä sydänsulan jäähdytettävyys sydänsiepparissa. Hank-
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keessa tehtiin kokeita HECLA -laitteistolla, ja tuloksena saatiin referenssiaineistoa OL3 
-sydänsiepparin uhrausbetonin käyttäytymisestä (Sevón, et al., 2010).  

1.5.4 HYBCIS 
HYBCIS (Hydrogen, Combustion Risk and Core Debris Coolability) -hanke keskittyi 
huokoisen sydänromukeon jäähdytykseen, sekä vetyräjähdysten riskin tutkimukseen. 
Hankkeen aikana suunniteltiin COOLOCE -testilaitteisto erilaisten kekogeometrioiden 
kokeelliseen tutkimiseen. Testejä suoritettiin hankkeen seuraajassa, SAFIR2014 COO-
LOCE-E -ohjelmassa, ja edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa. Kokeiden sisältö ja sovel-
taminen on esitetty kappaleessa 3.2.3. Kokeiden edeltäjänä voidaan pitää sydänromu-
keon jäähdytettävyyttä koskevaa STYX -hanketta, jonka soveltamista Olkiluodon kie-
hutusvesilaitoksille on arvioitu kirjallisuudessa (Sehgal & Dinh, 2007). Vetyräjähdysten 
riskin tutkimus toteutettiin osallistumalla OECD/NEA THAI -tutkimusohjelmaan. 

1.6 Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus 
1.6.1 PURISTA 
PURISTA (Risk informed inspections of piping) -hanke keskittyi riskitietoisen putkisto-
tarkastusmenettelyn (engl. Risk-Informed In-Service Inspection, RI-ISI) jalkauttamista 
Suomen ydinvoimalaitoksiin. 

1.6.2 FATE 
FATE (Fatigue endurance of critical equipment) - hankkeessa tutkittiin painevesilaitok-
sen primääripiirin väsymisenestokykyä ja häiriöiden todennäköisyyttä, sekä niiden mal-
lintamista. 

1.6.3 WATCHEM 
WATCHEM (Water chemistry and oxidation in the primary circuit) -hankkeessa tutkit-
tiin painevesilaitosten primääripiiriolosuhteisiin liittyvää vesikemiaa, kuten boorihap-
poa, litiumin ja kaliumin muodostamia vaatimuksia, sekä polttoaineen suojakuoren ha-
pettumista. 

1.6.4 RAKEMON 
RAKEMON (Monitoring of the structural integrity of reactor circuit) -hankkeessa tut-
kittiin painevesilaitoksen primääripiirin komponenttien rakenteellisen eheyden reaaliai-
kaiseen monitorointiin liittyviä menetelmiä ja tekniikoita. Aihepiirin tutkimus jatkui 
SAFIR2014 MAKOMON -projektissa. 
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1.6.5 FRAS 
FRAS (Fracture assessment for reactor circuit) -projektissa tutkittiin reaktoripiirin 
murtumisriskiä, sen mallintamista, sekä ennakoimattomien kuormien vaikutusta niihin. 
Lisäksi projektin puitteissa kehitettiin murtumismekaniikkatyökaluja, sekä materiaalin 
karakterisointiin perustuvia arviointimenetelmiä, sekä vauriomekaniikkamalleja. Projek-
tissa tutkittiin myös materiaalin laadun huononemista käyttöiän aikana. Aihepiirin tut-
kimus jatkui SAFIR2014 FAR -hankkeessa, ja edelleen SAFIR2018 LOST -projektissa. 

1.6.6 DEFSPEED 
DEFSPEED (Influence of Material, Environment and Strain Rate on Environmentally 
Assisted Cracking of Austenitic Nuclear Materials) -hankkeessa tutkittiin ympäristöa-
vusteisen murtumisen (engl. Envinronmentally Assisted Cracking, EAC) sekä säteilya-
vusteisten jännityskorroosiomurtumien (engl. Irradiation Assisted Corrosion Cracking, 
IASCC) mekanismeja austeniittisessa ydinlaitoksissa käytetyssä teräksessä. Aihepiirin 
tutkimus jatkui SAFIR2014 ENVIS -ohjelmassa. 

1.6.7 AKTUS 
AKTUS (Renewal of active materials research infrastructure) -hankkeessa arvioitiin 
aktiivisten materiaalien tutkimukseen tarvittavaa infrastruktuurin uudistamista Suomes-
sa. Toteutus tehdään SAFIR2018 -ohjelmassa, ja se on esitelty kappaleessa 3.6. 

1.7 Rakenteellinen turvallisuus 
1.7.1 SERVICEMAN 
Serviceman (Service Life management System of Concrete Structures) -hankkeessa on 
kehitetty betonirakenteiden kunnonvalvontaohjelmaa, Serviceman:ia. Ohjelman kehit-
tämistä jatkettiin SAFIR2014 MANAGE -hankkeessa, jolloin myös kunnonvalvontaoh-
jelman nimi vaihtui ManAge:ksi. Aihepiirin tutkimus, kunnonvalvontaohjelman, projek-
tin tulokset, sekä soveltaminen TVO:lla on esitetty kappaleessa 2.7.3. 

1.7.2 IMPACT ja SUSI 
IMPACT ja SUSI (Structures Under Soft Impact) -hankkeissa kerättiin kokeellista tie-
toa matkustajalentokoneen törmäyksestä ydinvoimalaitokseen. SUSI sisälsi aihepiirin 
numeerisen laskennan. Aihepiirin tutkimus jatkui SAFIR2014 -ohjelmassa samalla ni-
mellä, ja se jatkuu edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa ESPIACS -hankkeessa. Hankkeen 
tuloksia ja soveltamista on esitelty myöhemmissä kappaleissa 2.7.1 ja 2.7.2, sekä 3.2.6 
ja 3.2.7. 
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1.8 Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi 
1.8.1 CHARISMA 
CHARISMA (Challenges in Risk-Informed Safety Management) -hankkeessa kehitettiin 
menetelmiä riskianalyysin haastaville osa-alueille, sekä tutkittiin riskianalyysin käyttöä 
turvallisuusjohtamisessa. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä FIRAS -projektiin tulipalojen 
operatiivisen toiminnan hallinnassa. 

1.8.2 FIRAS 
FIRAS (Implementation of Quantitative Fire Risk Assessment in PSA) -projektissa kehi-
tettiin palomallinnusta, koskien mm. kaapelitiloja ja paloriskianalyysiä. Ohjelmassa 
OL1 ja OL2 -laitoksia käsitteleviä esimerkkitapauksia ovat mm. kaapelitilojen palomal-
linnukset Olkiluoto 1 ja 2 -laitoksilla (Kling, 2010; Hostikka & Paajanen, 2011; Matala 
& Hostikka, 2010). 
Ohjelma on ollut hyödyllinen TVO:n kannalta, ja PRA:han on tuotu paljon tästä tutki-
muksesta lähtöisin olevaa asiaa. TVO:lla on opittu paljon tässä ohjelmassa. TVO on 
ollut mukana tekemässä tutkimusta ja palotutkimusta on hyödynnetty PRA -
menetelmien kehittämisessä. (Himanen, 2015) 

1.8.3 EXWE 
EXWE (Extreme Weather) -hankkeessa tutkitaan ydinvoimalaitosten turvallisuuteen 
vaikuttavia sään ääri-ilmiöitä. Projekti on jatkunut SAFIR2014 ja SAFIR2018 -
ohjelmissa. Hankkeen tulokset on käsitelty kootusti kappaleessa 3.2.1. 
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2. SAFIR2014 

2.1 Ihminen, organisaatio ja yhteiskunta 
2.1.1 MANSCU 
MANSCU (Managing safety culture throughout the lifecycle of nuclear plants) -
hankkeen tarkoituksena oli tutkia turvallisuuskulttuurin hallintaa ja organisatorista op-
pimista ydinvoimalaitoksen elinkaaren eri vaiheissa. 

 Turvallisuuskulttuurin hallinta laitosten elinkaaren eri vaiheissa 
 Hyvän turvallisuuskulttuurin määrittelyä 
 Turvallisuuskulttuuriarvioinnit kunnossapidosta, suunnittelusta, sekä moderni-

soinnista ja parannuksista 
 Useiden aliurakoitsijoiden käyttö 
 Lisensioinnin vaatimusten määrän vaikutus suunnitteluprosessiin, sekä vaati-

musten hallinta 
Hankkeen listattuja tavoitteita olivat: 

1 Ydinturvallisuuden ymmärtäminen 
2 Muut kontekstit kuin laitosten käyttö (esim. toimitusketjut rakennus- ja käyt-

tövaiheissa) 
3 Organisatorisen tietoisuuden kehitys 

MANSCU:n hyöty TVO:ta ajatellen on koskenut lähinnä OL3 -laitokseen liittyviä esi-
merkkitarkasteluja. OL3 -työmaa on ollut tutkijoille kiinnostava alusta, mutta hyödylli-
semmäksi koettaisiin erinäisten laitosmuutoshankkeiden ja modernisointien tarkastelu 
OL1 & OL2 -ympäristössä. (Koistinen, 2015) 
Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 MAPS -projektissa. 

2.1.2 SAFEX2014 
SAFEX2014 (Sustainable and future oriented expertise) -projektissa tehtiin yleistä tut-
kimusta henkilöstöhallinnosta, painottuen kestävään ja kehittyvään tulevaisuuden osaa-
miseen, sekä turvallisuuskriittisen ympäristön vaatimuksiin. Hankkeessa tehtiin tiedon-
keruuta henkilöstöhallinnon käytännöistä, tiedon ja pätevyyden hallinnasta, sekä henki-
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löstöhallinnan hyvistä käytännöistä, johtamisesta, sekä organisaatioiden välisestä yhteis-
työstä. 
Hankkeessa kehitettiin seuraavia asioita: 

1 Human Resources (HR) -työkalujen luonti organisaatioiden sisäisen ja välisen 
tiedon kehittämiseen 

2 Empiiristä tietoa HR -hallinnasta ja valvonnasta, sekä johtamisesta 
3 HR -hallinnan jatkotutkimuksen tunnistaminen ja arviointi  
4 Asiantuntijuuden säilytys ja kehitys tulevaisuudessa 
5 Organisaatioiden välisen yhteistyön kehitys 

SAFEX2014 -projektissa on tehty muutamia haastatteluja TVO:lla, mutta tuloksista ei 
ole ollut huomattavaa hyötyä. Projektin jatko SAFIR2018 CORE -projektissa on ollut 
merkittävästi parempaa sovellettavuuden potentiaalin kannalta, vaikkei siitäkään ole 
vielä saatu työkaluja käyttöön asti. (Koistinen, 2015) 

2.1.3 SISIANS 
SISIANS (Signalled and silenced aspects aspects of nuclear safety) -hankkeessa tavoit-
teena oli yhdistää sosiaalis-tieteellinen lähestymistapa ydinturvallisuustutkimukseen, 
huomioon ottaen kulttuuriset näkökulmat. Tutkittavia aihepiirejä ja näkökulmia olivat 
mm.: 

 Yleinen tutkimus ydinturvallisuuskulttuurista kulttuurisesta näkökulmasta 
 Ydinturvallisuuden korostetut ja vaiennetut näkökohdat, kulttuuriset yhdenmu-

kaistavat paineet 
 Viranomaisen näkemys 
 Luottamus 
 Miten yleinen maakohtainen kulttuuri vaikuttaa ydinturvallisuuteen (vertailussa 

Suomi ja Iso-Britannia) 
 Ymmärryksen syventäminen kulttuurisista aspekteista 

2.2 Automaatio ja valvomo 
SAFIR2018 -hankkeessa automaation tutkimus on keskitetty SAUNA -hankkeeseen. 
Hanke ja aikaisempien tutkimusohjelmien tulokset on esitelty kappaleessa 3.1.3. Tässä 
kappaleessa on esitetty lyhyesti SAUNA -hanketta edeltäviä projekteja SAFIR2014 -
ohjelmasta. Valvomotyöskentelyn tutkimusta jatketaan SAFIR2018 -hankkeessa CORE 
-projektissa WOBBLE-NPP:n yhteydessä. 
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2.2.1 CORSICA 
CORSICA (Coverage and rationality of the software I&C safety assurance) hankkeessa 
tutkittiin menetelmiä ja valmiuksia turvallisuuskriittisten ohjelmistojen luotettavuuden 
varmistamiseksi mm. IEC 60880 standardin pohjalta (nk. Nuclear SPICE). Menettelyt 
kattavat ohjelmiston koko elinkaaren vaiheet ja ovat käyttökelpoisia korkeamman tur-
vallisuusluokan laitteiden kelpoistamisessa. Aihepiirejä olivat: 

1 Menetelmien kehittäminen turvallisuuskriittisten I&C -ohjelmistojen ja jär-
jestelmien sertifioinnille ja kelpoistukselle. 

2 Turvallisuusstandardien vertailu 
3 Testausalustan luominen toimintalohkopohjaisille järjestelmille 
4 Riskianalyysimenetelmät digitaalisille I&C -järjestelmille, uusien teknologi-

oiden kelpoistus (mm. kenttäohjelmoitava porttimatriisi, engl. field-
programmable gate array, FPGA) 

5 Turvallisuuden todentaminen 

2.2.2 HACAS 
HACAS (Human-automation collabration in incident and accident situations) hanke 
keskittyi valvomotoimintojen ja toimintojen arviointimenetelmien kehittämiseen, sekä 
ihmisen ja automaation yhteistoiminnan tarkasteluun häiriö- ja hätätilanteissa. Tarkaste-
lun kohteena oli myös digitaalisen automaation, sekä valvomon päivitysten ja suunnitte-
lun vaikutus valvomohenkilökunnan tehokkaaseen työskentelyyn, ja miten HFE (Hu-
man Factors Engineering) tulee ottaa huomioon tuotanto- ja turvallisuustavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hankkeen listatut tavoitteet olivat: 

1 Käytännön tavat ja ohjeistus hätäohjeiden suunnittelulle ja käytölle 
2 Työkalut ja ohjeistot HFE:n tueksi laitoksen elinkaaren eri vaiheissa 
3 Tietämys seikoista, jotka vaikuttavat tuntemukseen automaatiosta ja automaa-

tiotaitoihin laitoksissa, jossa käytetään digitaalista automaatiota ja HSI:tä 
(Human-System Interface), sekä niihin liittyvä arviointi 

2.2.3 SARANA 
SARANA (Safety evaluation and reliability analysis of nuclear automation) -
projektissa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja digitaalisten järjestelmien luotettavuuden 
ja turvallisuuden arviointiin käytettäväksi käytännön esimerkkitapausten tarkastelussa. 
Projektissa kehitettiin yhteiset suuntaviivat digitaalisten järjestelmien todennäköisyys-
perustaisen riskin arviointiin ja mallintamiseen, sekä kehitettiin useita työkaluja ja me-
netelmiä mallintarkistukseen eri tapauksissa ja järjestelmän laajuuksissa. Yhtenä osateh-
tävänä kehitettiin digitaalisen automaation mallinnusta TVO:llakin käytössä olevalla 
FinPSA -ohjelmistolla (Björkman & Tyrväinen, 2013).  
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Hankkeessa oli merkittävä määrä yhteistyötä Nordic Nuclear Safety Research (NKS) 
tutkimusohjelman kanssa digitaalisten järjestelmien todennäköisyysperustaisen riskin-
arvioinnin ja mallinnuksen osalta. Hankkeessa osallistuttiin myös kansainvälisen yhteis-
työn merkeissä NKS ja NPSAG DIGREL -projektiin, jossa tutkittiin digitaalisten järjes-
telmien luotettavuutta todennäköisyysperustaisen riskinarvioinnin kontekstissa. 
DIGREL ja Euratom HARMONICS -projektien tuloksia pystyttiin myöhemmin hyö-
dyntämään ohjelmistojen luotettavuutta arvioivassa erityisselvityksessä (Holmberg, et 
al., 2014). 
Mallintarkistusmenetelmien kehittäminen SAFIR -ohjelman puitteissa on antanut hyvän 
perustietämyksen TVO:lla sovellettavaksi, jonka perusteella on voitu tehdä tai tilata 
tarkempia analyysejä (Viitasalo, 2015). Mallintarkistusmenetelmien kehittäminen jat-
kuu edelleen SAFIR2018 SAUNA -hankkeen työryhmässä WP2, ja sitä tutkittiin aikai-
semmin SAFIR2010 MODSAFE -hankkeessa. 

2.2.4 SAREMAN 
SAREMAN (Safety requirements specification and management in nuclear power 
plants) -hankkeessa kehitettiin käytäntöjä vaatimusmäärittelyn ja niiden hallintaan. Ta-
voitteita olivat mm. suuntaviivat automaatiojärjestelmien vaatimusmäärittelylle, digitaa-
listen ohjausjärjestelmien lisensioinnin käytäntöjen kehittäminen, sekä mallipohjien 
luominen muodollisten vaatimusten laadinnalle. Hankkeessa tehtiin myös yhteistyötä 
STUK:n ja voimayhtiöiden välillä YVL-ohjeiden uudistamiseen liittyen. Projektissa on 
tarkoitus tehostaa vaatimusmäärittelyä luomalla metatietoa ydinvoiman käyttöä säätele-
vään ohjeistukseen. Viranomaisyhteistyöstä on ollut hyötyä TVO:lle, koska tutkimuk-
sessa on luotu ja selvitetty yhteistä terminologiaa, sekä helpotettu vaatimuksien määri-
telmien ymmärtämistä käyttöluvan haltijan ja viranomaisen välisessä kommunikaatiossa 
(Viitasalo, 2015). Aihepiirin tutkimusta jatketaan SAFIR2018 SAUNA -projektissa. 

2.2.5 IFAPROBE 
IFAPROBE (Identification of fault situations propagating between different systems 
and disciplines) -hankkeessa kehitettiin menetelmiä automaatiojärjestelmien, prosessi-
järjestelmien ja fyysisen toteutuksen välisten vikatilanteiden etenemisen havaitsemisek-
si. Esimerkkitapauksena hankkeen simulaatio-osuudessa käytettiin käytetyn ydinpoltto-
aineen altaan jäähdytysjärjestelmää, jonka tarkemmat tiedot Fortum Power and Heat 
toimitti projektin käytettäväksi. 
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2.3 Polttoainetutkimus ja reaktorianalyysi 
2.3.1 CRISTAL 
CRISTAL (CRIticality Safety and Transport methods in reactor anALysis) -hankkeessa 
tutkittiin stationaarisen reaktorifysiikan menetelmiä. Samalla uuden reaktorifyysikko-
sukupolven kouluttaminen jatkui, koska asiantuntijatarve, etenkin kriittisyysturvallisuu-
den ja reaktoridosimetrian osalta on ollut suurta viimeisten vuosien aikana. 
Hankkeen tavoitteita olivat: 

1 Laskentamenetelmien kehittäminen, kuljetus- ja nodaaliset menetelmät, epä-
varmuus- ja herkkyysanalyysi 

2 Kriittisyysturvallisuusanalyysien parantaminen 
3 Yleisen häiriöteorian käyttöalueen laajentaminen reaktoridosimetriaan 
4 OECD/NEA:n kansainvälinen yhteistyö, jota kautta saadaan myös kelpois-

tusaineistoa. 
BWR -laitoksiin liittyen projektissa tehtiin mm. BWR -vaikutusalojen laskentajärjes-
telmä (Rantamäki & Räty, 2013), sekä BWR polttoaine-elementtien palamahyvityksen 
benchmarkkaus CASMO:lla ja Serpent:llä (Valtavirta & Räty, 2013). 
TVO:n näkökulmasta laskentaohjelmien kehittäminen on tärkeää. Tässä yhteydessä ei 
ole kuitenkaan tehty juurikaan rinnakkaislaskuja, vaan yhteistyötä on tehty suoraan 
kahdenvälisenä tutkimuksena CASMO -koodia kehittävän Studsvikin kanssa. Kriitti-
syysturvallisuuden kehittäminen nähdään tärkeänä. (Solala, 2015) 

2.3.2 KOURA 
KOURA (KOlmiUlotteiset ReaktoriAnalyysit, Three-dimensional reactor analyses) -
hankkeessa tutkittiin menetelmiä ja työkaluja riippumattomia turvallisuusanalyysejä 
varten. VTT on kehittänyt 1970-luvulta asti omia reaktoridynamiikkakoodejaan (TRAB, 
TRAB-3D, HEXTRAN), joita on käytetty menestyksekkäästi BWR, PWR ja VVER 
transientti-analyyseihin. Myös virtaus- ja lämmönsiirtokoodeja on kehitetty (PORFLO). 
Laskentateho kehittyy jatkuvasti, joten myös laskentamenetelmiä on syytä kehittää. Ke-
hitystyö keskittyy voimalaitoksen suunnittelijoista ja polttoaineen myyjistä riippumat-
toman itsenäisen transientin laskentajärjestelmän kehittämiseen, jota turvallisuusviran-
omaiset ja muut loppukäyttäjät voivat käyttää. 
Hankkeen tavoitteita olivat: 

1 Reaktorisydämen 3D virtaus- ja lämmönsiirtomallinnuksen kehittäminen 
2 Reaktoridynamiikan mallien ja analyysin kehittäminen 
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3 Kansainvälinen yhteistyö, laadunvarmistus ja projektinhallinta, sekä tiedon-
vaihto 

OL1 ja OL2 laitoksiin liittyen hankkeessa tehtiin mm.: 
 Kahden OL1 -laitosyksikön transientin uudelleenlaskenta TRAB-3D:llä päivite-

tyin mallein (Räty & Hämäläinen, 2012) 
 TRAB3D ja SMABRE mallit OL1 -laitokselle (Hämäläinen & Räty, 2014) 

2.3.3 KÄÄRME 
KÄÄRME -projekti (Development of a Finnish Monte Carlo reactor physics code) kes-
kittyi suomalaisen Serpent Monte Carlo -reaktorifysiikkakoodin kehittämiseen. VTT:n 
omaa Monte Carlo -laskentakoodia on kehitetty vuodesta 2004 asti, ja KÄÄRME -
projektin edeltäjä SAFIR2010 -hankkeessa oli TOPAS. Kehitystyö jatkuu edelleen SA-
FIR02018 KATVE ja MONSOON -projekteissa. Serpent -kehityksen hyödyt TVO:n 
näkökulmasta on esitetty kappaleissa 3.3.1 ja 3.3.2. 

2.3.4 NEPAL 
Aalto-yliopiston NEPAL (NEutroniikka, ydinpolttoaine ja PALama, Neutronics, nu-
clear fuel and burnup) -hankkeessa tutkimustyön ohella koulutettiin uusia asiantuntijoi-
ta. Tavoitteena projektissa oli mm. kehittää Monte Carlo -koodijärjestelmää, sen lasken-
tatehokkuutta ja tarkkuutta, sekä kytkeä neutroniikkakoodi polttoainetabletin lämpötila-
jakaumaan. Lisäksi projektissa selvitettiin korkean palaman polttoaineen suojakuoren 
mekaanisten ja termodynaamisten ominaisuuksien käyttäytymistä, sekä kehitettiin polt-
toaineen virumismurtumisen mesoskooppista mallia. NEPAL -projekti jatkuu vielä 
vuoden ajan SAFIR2018 -ohjelmassa NEPAL15 -nimisenä. 
Projektin listatut tavoitteet olivat: 

1 Tarkka palaman laskenta 
2 Fotonikuljetuksen kehitys Serpent -koodiin 
3 Polttoainetablettien lämpövirumisen mallintaminen 

NEPAL on luonteeltaan perustutkimusluontoista. Merkittävä koulutuksellinen anti tulee 
Aalto yliopiston potentiaalisten tulevaisuuden reaktorifyysikoiden koulutuksesta. Pro-
jektissa valmistaudutaan myös Jules Horowitz Reactor -projektin ja itse koereaktorin 
hyödyntämiseen (CEA, 2015). (Solala, 2015) 
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2.3.5 PALAMA 
PALAMA (PolttoAineen LAaja-alainen MAllinnus, Extensive fuel modelling) -
hankkeessa kehitettiin ja kelpoistettiin polttoainesauvan malleja erityisesti korkealle 
palamalle, sekä normaalikäytössä, että onnettomuustilanteissa. Polttoaineen koostumus-
ta ja valmistusprosesseja kehitetään jatkuvasti, joten nykyisten sekä uusien polttoainei-
den käyttäytyminen, myös suunnitteluparametrien ulkopuolella, on lämpöopillisesti, 
reaktoridynaamisesti ja vakavien onnettomuuksien näkökulmasta tunnettava. Projektissa 
on mallinnettu reaktiivisuusonnettomuuteen liittyen BWR polttoainesauva SCANAIR 
koodilla (Arkoma, 2013). 
Hankkeen listatut tavoitteet olivat: 

1 Polttoaineisiin liittyvien ilmiöiden tutkiminen ja mallintamisen kehittäminen 
2 Tilastollisten menetelmien kehittäminen polttoaineen käyttäytymisen tutkimi-

seen vakailla sekä transienteilla tiloilla 
3 Systemaattisen tavan kehittäminen koodissa tapahtuvien muutosten validoin-

tiin 
4 Koereaktoritutkimus OECD Halden -ohjelmassa 
5 Projektinhallinta ja kansainvälinen yhteistyö 
6 In-reactor virumiskoelaitteiston kehitys ja tuleva käyttö (Melodie -laitteisto) 

JHR MTR:ssä (Jules Horowitz Reactor, Material Testing Reactor). 
Työ tukee suoraan TVO:n seuraavaa palamannostohanketta (tavoite 2018 seuraava pa-
lamannostohakemus), ja PALAMA -projektissa tehtyä tutkimusta tullaan hyödyntämään 
hakemuksessa suoraan. Yleisellä tasolla, polttoainesauvatutkimuksesta on ollut merkit-
tävää hyötyä. (Solala, 2015) 

2.4 Termohydrauliikka 
2.4.1 ESA 
ESA -projekti (Enhancement of Safety Evaluation tools) keskittyi turvallisuusanalyysi-
työkalujen kehittämiseen. Hankkeessa kelpoistettiin APROS -ohjelmistoa ydinvoimalai-
tosten turvallisuusanalyyseihin, sekä erilliskokeita, että koko järjestelmien toimintaa 
testaavia integraalikokeita laskemalla. Myös viranomaisen riippumattomiin analyysei-
hin käyttämää TRACE -ohjelmistoa kehitettiin kelpoistamalla sitä sekä erilliskokeita 
että integraalikokeita laskemalla. Lisäksi hankkeessa on kelpoistettiin CFD -malleja 
suojarakennuksen kaasu- ja lämpötilajakaumien analysointiin onnettomuustilanteissa. 
Itse tutkimustapauksia olivat aktiiviset ja passiiviset hätäjäähdytysjärjestelmät, lämpö-
nielun menetys, sähkönsyötön menetys, sekä vedyn muodostuminen onnettomuustilan-
teessa. 
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Hankkeen listatut tavoitteet olivat: 
1 Systeemikoodien kelpoistus 
2 Suojarakennusanalyysimenetelmien validointi 
3 Kansainväliset tutkimusohjelmat 

ESA on ollut tärkeä tutkimus Suomen kannalta, koska se varmistaa Amerikkalaisten 
termohydrauliikkakoodien (TRACE) käytön suomalaisessa tutkimuksessa. STUK käyt-
tää näitä koodeja TVO:n laskennan varmistamiseen. (Lemmetty, 2015) 

2.4.2 EXCOP 
BWR -laitosten suojarakennuksen ilmiöiden tutkimukseen keskittyvässä EXCOP (Ex-
perimental studies on containment phenomena) -projektissa suoritettiin kokeita PPOO-
LEX -laitteistossa (Lappeenranta University of Technology, 2015b). Tutkittavia ilmiöitä 
ja järjestelmiä ovat olleet mm. ulospuhallusjärjestelmä, lauhdutusaltaan käyttäytyminen 
alasajossa, onnettomuudet joissa menetetään jäähdytys, kuten päähöyryputken katkea-
minen, lauhtumattomien kaasujen tutkimus, suoran kontaktin lauhtuminen, hätäjäähdy-
tyksen olosuhteiden aiheuttamat rasitukset rakenteille, sekä itse tutkimuslaitteiston pa-
rantamiseen liittyvät kokeet. Hanke jatkuu edelleen, osittain erillisprojektina (CON-
DEX), ja osittain SAFIR2018 -ohjelmassa hankkeissa INSTAB ja NURESA, sekä koe-
laitteiston kehittämisen osalta hankkeessa INFRAL. 
EXCOP, ja tulosten analysoinnin numeerinen osa NUMPOOL, ovat termohydrauliikan 
osalta tuottaneet käytäntöön sovellettavaa dataa. Kokeellista tietoa on saatu mm. pai-
neenalennuksen aiheuttamista kuormista ja suoran kondensaation ilmiöstä. Tutkimus on 
ollut kansainvälisesti vertailtunakin korkealaatuista. Tutkimuksen tuloksilla on myös 
saatu osoitettua, että TVO:n valmiudet lämpötilan kerrostumisilmiön hallitsemiseen 
ovat riittävän hyvät. (Lemmetty, 2015) 

2.4.3 NUMPOOL 
NUMPOOL (Numerical modeling of condensation pool) -hankkeessa kehitettiin numee-
risia mallinnusmenetelmiä kaksifaasivirtauksen käsittelyyn ja kiehutusvesireaktorin 
lauhdutusaltaaseen liittyviin ilmiöihin. Tutkittavia ilmiöitä olivat mm.: 

 Höyryn puhaltaminen altaaseen, sekä höyryn suora lauhtuminen putkikatkoksen 
aikana (Pättikangas, et al., 2015b) 

 Höyryn puhallukseen liittyvän vesi-iskuilmiön (engl. chugging) mallinnus. 
 Nesteen ja rakenteen väliset vuorovaikutusanalyysit (engl. Fluid-Structure In-

teraction). Esimerkkitapauksena käytetty OL1 & OL2 -laitosten suojarakennusta 
ja siitä tehtyä yksinkertaistettua mallia. (Timperi, et al., 2012; Timperi, et al., 
2013; Timperi, et al., 2014) 
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Koelaitteistolla suoritettujen kokeiden skaalaamista laitosmittakaavaan tutkittiin. Pro-
jektissa kyettiin osoittamaan, että kaksisuuntaisella StarCD–Abaqus -kytkennällä voi-
daan laskea BWR:n suojarakennuksen neste–rakennevuorovaikutusta ulospuhallustilan-
teessa (Timperi, et al., 2014). Mikäli tarvetta syntyy, menetelmä on suoraan sovelletta-
vissa laitosyksikköihin OL1 ja OL2 verrattain matalin kustannuksin (Haavisto, 2015). 
NUMPOOL -hankkeen antia on ollut myös kyky laskea kuormituksia hätätilanteissa. 
Tuloksilla on pystytty todistamaan, että TVO:n laskelmat ovat riittävän konservatiivisia. 
EXCOP, NUMPOOL, sekä hankkeiden edeltäjä SAFIR2010 -ohjelmassa ovat hyvä 
esimerkki hyvin toimivasta teoreetikkojen ja kokeellisen tutkimuksen välisestä yhteis-
työstä, ja tästä on ollut hyötyä TVO:lle. (Lemmetty, 2015) 

2.4.4 NUFOAM 
NuFOAM (OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations) -
hankkeessa kehitettiin OpenFOAM CFD -ohjelmistoa ja tutkittiin sen käyttökelpoisuut-
ta ydintekniikan sovellutuksiin. SAFIR2014 aikana kehitettyjä ominaisuuksia olivat 
mm.: kaksifaasivirtauksen käyttäytyminen polttoainegeometriassa, pintakiehunnan mal-
lintaminen ja nipun sisäpuoliset laskut. 
Projekti jatkuu SAFIR2018 -ohjelmassa NURESA -projektissa. OpenFOAM:in tutki-
mus- ja kehitystyön tulokset, sekä merkitys TVO:n toiminnassa on esitelty kappaleessa 
3.4.4, WP3:n yhteydessä. 

2.4.5 PAX 
PAX (PWR PACTEL experiments) -hankkeessa hyödynnettiin Lappeenrannan teknilli-
sessä yliopistossa sijaitsevaa PWR PACTEL -koelaitteistoa, jota käytetään kansalliseen 
ja kansainväliseen ydinturvallisuustutkimukseen. Tarkoituksena oli uusien asiantunti-
joiden kouluttamisen lisäksi tutkia EPR -pystyhöyrystimen termohydraulista käyttäyty-
mistä ja kelpoistaa PWR PACTEL -laskentamalli APROS- ja TRACE -koodeille.  
Hankkeen tutkimus liittyy PWR -puoleen. Olkiluoto 3 -laitoksen kannalta PACTEL -
laitteiston olemassaolo mahdollistaa laskentakoodien kelpoistuksen, mutta OL1 & OL2 
-laitosten kannalta hyöty on minimaalinen. Reaktorin pinnanmittauksen diversifiointiin 
liittyen tässä laitteistossa on tosin testattu uimuriventtiilien käyttöä. (Lemmetty, 2015) 

2.4.6 SGEN 
SGEN (Modelling of pressure transients in steam generators) -hankkeessa kehitettiin 
3D CFD -laskentamenetelmiä PWR laitoksien höyrystimien mallintamiseen. Fluent- ja 
Apros -malleja, sekä simulointityökaluja painetransienttien ja höyrystimien sekundaari-
puolen lämpökuormien mallinnukseen kehitettiin. Saatua mallia voidaan käyttää onnet-
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tomuustilanteiden analyysiin ja höyrystimien eliniän hallintaan. Suomessa on kahden-
laisia höyrystimiä: EPR -laitoksen pysty-höyrystimet ja VVER -laitoksen vaakahöyrys-
timet. Tutkimuksessa ei tuotettu BWR -laitoksilla hyödynnettävää tietoa. 

2.4.7 UBEA 
UBEA (Uncertainty Evaluation for Best-Estimate Analyses) -hankkeessa tutkittiin tilas-
tollisia menetelmiä parhaan arvion epävarmuusanalyyseihin. Käsiteltyjä ilmiöitä ovat 
olleet mm. polttoaineen uudelleenkastuminen (Alku, 2014), järjestelmälaskentaohjel-
mien soveltaminen yhdistettyihin fysikaalisiin ja todennäköisyysperustaisiin turvalli-
suusanalyyseihin (Alku, 2013; Kurki, 2013), LOCA epävarmuusanalyysi (Luukka, 
2012), sekä paineastian suoran ruiskutuksen (engl. Direct Vessel Injection, DVI) putki-
rikon, eli ISP-50 -ongelman BEPU analyysi (Alku, 2012). BEPU -menetelmää käyte-
tään ja kehitetään edelleen SAFIR2018 COVA ja USVA -projekteissa. 
Hankkeessa on kehitetty teoreettista metodiikkaa, joka toimii kaikissa laitosympäristöis-
sä. Kuitenkaan hyödynnettävyyttä, esim. lujitusanalyyseihin, ei ole. (Lemmetty, 2015) 

2.4.8 SPEFU 
SPEFU (Thermal hydraulics and fuel integrity in spent fuel dry cask interim storage 
facility) -hankkeessa tutkittiin käytetyn ydinpolttoaineen kuivavarastointiin liittyvää 
termohydrauliikkaa. TVO:lla käytetään polttoaineen välivarastointiin märkää menetel-
mää, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei voida soveltaa millään tavalla. 

2.5 Vakavat onnettomuudet 
2.5.1 COOLOCE-E 
SAFIR2010 HYBCIS -hankkeelle jatkoa olevassa COOLOCE-E (Core Debris Coola-
bility) -hankkeessa tutkittiin sydänsulan jäähdytettävyyttä erilaisilla kekogeometrioilla 
ja virtausmalleilla. COOLOCE -laitteisto suunniteltiin HYBCIS -hankkeen aikana, ja 
COOLOCE-E painottui kokeiden suorittamiseen ja laskennalliseen osuuteen. Laskut 
suoritettiin PORFLO ja MEWA -ohjelmistoilla. Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen 
SAFIR2018 CASA -ohjelmassa. Tutkimuksesta saatavia tuloksia on mahdollista sovel-
taa OL1 ja OL2 -laitosten sydänsulan hallintaan liittyvissä arvioinneissa. 

2.5.2 TERMOSAN 
TERMOSAN (Thermal Hydraulics of Severe Accidents) -hankkeessa keskityttiin vaka-
vien onnettomuuksien termohydrauliikan ilmiöiden mallinnuksen kehittämiseen. SA-
FIR2014 -ohjelman aikana hankkeessa tehtiin mm. MELCOR -malli Fukushima Daiichi 
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2 -laitosyksiköstä, ASTEC -malli LUT:n PPOOLEX -laitteiston suojarakennuslauhdut-
timesta, sekä osallistuttiin kansainvälisiin tutkimusohjelmiin (CSARP, OECD THAI-2). 
TVO:n MELCOR -lisenssin ylläpito tapahtuu SAFIR -ohjelman kautta, ja SAFIR2014 -
ohjelmassa se tapahtui TERMOSAN -ohjelman puitteissa. 
Hankkeen aihepiirin tutkimus jatkuu SAFIR2018 -ohjelmassa hankkeessa CASA, työ-
ryhmän WP1 alla. TERMOSAN -ohjelmassa kehitettyjä malleja Fukushima -
laitosyksiköistä kehitetään edelleen CASA -ohjelmassa. Aihepiirin tutkimustulosten 
hyödyntäminen SAFIR -ohjelmista on esitetty tarkemmin CASA -ohjelman esittelyn 
yhteydessä, kappaleessa 3.2.3. 

2.5.3 FISKES 
FISKES (Chemistry of fission products in containment) -projektissa tutkittiin suojara-
kennuksen sisäistä kemiaa ja fissiotuotteita vakavan onnettomuuden jälkeen. Projektissa 
kehitettiin laskentamalleja ja menetelmiä Chempool, ASTEC ja MELCOR -
ympäristöissä. Projektin aihepiirejä olivat typpihapon muodostuminen suojarakennuk-
seen ja sen vaikutus veden pH -arvoon, orgaanisen jodin muodostuminen suojaraken-
nuksen maalipinnoilla, altaan pH:n laskennalliset menetelmät, kirjallisuusselvitys lauh-
dutusaltaiden kemiasta, sekä sydänsulan käyttäytyminen paineastian pohjalla. 
Aihepiirin tutkimus ja ohjelmien kehittäminen jatkuu SAFIR2018 CATFIS (Chemistry 
and transport of fission products) -hankkeessa. Projektin tulokset ja liittyvyys TVO:n 
toimintaan on esitetty kappaleessa 3.2.4. 

2.5.4 TRAFI 
TRAFI (Transport and chemistry of fission products) -projektissa tutkittiin fissiotuottei-
den kulkeutumista ja kemiaa vakavan onnettomuuden olosuhteissa. Pääpaino tutkimuk-
sessa oli jodin ja ruteenin kemialla. 
Aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 CATFIS (Chemistry and transport of 
fission products) -hankkeessa. TRAFI -tutkimuksen aihepiirien liittyvyydet TVO:n toi-
mintaan on esitetty kappaleessa 3.2.4. 

2.5.5 VESPA 
VESPA (Reactor Vessel failures, vapour Explosions and Spent fuel Pool Accidents) -
hankkeessa päätutkimusaiheina olivat paineastian rikkoutumisen mallinnus Abaqus -
ohjelmistolla, höyryräjähdysten ja niiden synnyttämien kuormien arviointi BWR ja 
PWR -suojarakennuksissa, sekä käytetyn polttoaineen altaiden onnettomuudet. Hank-
keessa tutkittiin käytetyn polttoaineen altaan onnettomuuksia sekä VVER, että BWR -
ympäristöissä. BWR -laitoksiin liittyvä tutkimus on hyödynnettävissä TVO:lla hyvin, 
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sillä malleihin perustuvat arvot ovat peräisin OL1 ja OL2 -laitoksilta (Könönen, 2012; 
Ikonen, 2015). Höyryräjähdyksiä simuloitiin hankkeessa MC3D -ohjelmistolla 
(Strandberg, 2014; Strandberg, 2015). Höyryräjähdysten tutkimusta jatketaan SA-
FIR2018 CASA -ohjelmassa, työryhmässä WP3. 

2.5.6 PCCS 
PCCS (Passive Containment Cooling System tests) -hankkeessa suoritettiin kokeellista 
tutkimusta termohydrauliikan ja aerosolifysiikan osalta Lappeenrannan teknillisen yli-
opiston PPOOLEX ja PCCS -laitteistoissa (Lappeenranta University of Technology, 
2015a; Lappeenranta University of Technology, 2015b). Tavoitteena on tehdä kokeellis-
ta tutkimusta vaakasuorista passiivisista suojarakennuslauhduttimista, sekä kelpoistaa 
siihen liittyviä eri ilmiöitä mallintavia laskentamenetelmiä (APROS, TRACE, MEL-
COR, ASTEC). 

2.6 Reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus 
2.6.1 ENVIS 
ENVIS (Environmental influence on cracking susceptibility and ageing of nuclear ma-
terials) -hankkeen tavoitteena oli tutkia ympäristön vaikutusta ydinvoimalaitosmateriaa-
lien murtumiseen ja vanhenemiseen. Tarkoituksena oli oppia ymmärtämään ja mittaa-
maan rakennemateriaalien vaurioitumismekanismeja ja ikääntymistä, tutkia jännityskor-
roosion ydintymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä etenemistä, ja lisätä tietämystä mm. 
OL3 -laitoksessa käytettävien nikkelipohjaisisten metalliseosten käyttäytymisestä voi-
malaitoskomponenttien käyttöolosuhteissa. Hankkeen edeltäjä SAFIR2010 -projektissa 
oli DEFSPEED, ja aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 THELMA -
projektissa. 
Hankkeen osatehtävät: 

 Ymmärryksen lisääminen austeniittisten materiaalien herkkyydestä ympäris-
töavusteiseen murtumiseen 

 Säteilyn vaikutus jännityskorroosioalttiuteen 
 Ymmärryksen lisääminen ympäristön vaikutuksesta materiaalin väsymiseen 

ja väsymismekanismeihin 
 Ympäristöavusteisen murtumisen perustutkimus, ympäristön vaikutus mur-

tumiskäyttäytymiseen 
 Termisen vanhenemisen merkitys 
 Tutkimusvalmiuksien ja -infrastruktuurin jatkuva kehitys 
 Reaktorinsisäinen virumiskokeen kehitys, VTT:n Melodie -koelaitteisto 
 Uusien asiantuntijoiden kouluttaminen 
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 Kansainvälinen yhteistyö 
 Lyijyn vaikutus metallin haurastumiseen, riskin kartoitus 

2.6.2 FAR 
FAR (Fracture assessment of reactor circuit) -hankkeessa kehitettiin ja kelpoistettiin 
kokeellisia sekä numeerisia menetelmiä reaktoripiirin rakenteellisen eheyden arvioin-
tiin. Murtumariskiä arvioitiin mm. numeerisin menetelmin (XFEM), vuoto ennen mur-
tumaa -lähestymistavalla (engl. Leak Before Break, LBB), sekä tutkittiin jännitystilojen 
vaikutusta murtumiin, ja arvioitiin eripariliitosten (engl. Dissimilar Metal Welds, DMW) 
ominaisuuksien karakterisointia. Hankkeen edeltäjä oli SAFIR2010 FRAS, ja aihepiirin 
tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 LOST -projektissa. 

2.6.3 MAKOMON 
MAKOMON (Monitoring of the structural integrity of materials and components in 
reactor circuit) -hanke keskittyy painevesilaitoksen primääripiirin komponenttien ra-
kenteellisen eheyden monitoroinnin menetelmien kehittämiseen. Hankkeessa kehitettiin 
ainetta rikkomattomia aineenkoestusmenetelmiä. MAKOMON:in edeltäjä SAFIR2010 -
ohjelmassa oli RAKEMON ja aihepiirin tutkimus jatkuu edelleen SAFIR2018 WANDA 
-projektissa, missä rakenteellisen eheyden valvontaa ainetta rikkomattomin menetelmin 
tutkitaan myös betonirakenteiden osalta. 

2.6.4 RAIPSYS 
RAIPSYS (RI-ISI analyses and inspection reliability of piping systems) -hanke tutki 
riskitietoisten määräaikaistarkastusten analyyseja ja tarkastusten luotettavuutta. Yhtenä 
näkökohtana tutkimuksessa oli RI-ISI -analyysien käyttö USA:ssa ja niiden eroavaisuu-
det Suomeen ja Eurooppaan. Tarkoituksena oli tunnistaa riskipaikkoja ja keskittää tar-
kastustoimintoja. RI-ISI -menetelmien kehityksessä otettiin huomioon myös todennä-
köisyysperustaisuus ja ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät. 
Hankkeen tavoitteet: 

 Putkivuotojen ja -rikkojen todennäköisyyksien määrittäminen, rakenteellisen 
luotettavuuden arviointi, sisältäen todennäköisyysperustaisia simulaatiomene-
telmiä ja murtumismekaniikkasovelluksia 

 Tarkastusmenetelmien arvioinnin kehittäminen vian havaitsemisen todennäköi-
syyden funktioiden osalta 

 RI-ISI arvioinnin kehittäminen 
 Poikkitieteellisten valmiuksien parantaminen: rakenteellinen eheys, NDT, ja 

PSA 
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 Kansainvälinen yhteistyö (ENIQ, NULIF), uusien asiantuntijoiden kouluttami-
nen. ENIQ -yhteistyössä edistettiin eurooppalaisen konsensuksen saavuttamista 
RI-ISI -menetelmien käytännöissä. 

2.6.5 SURVIVE 
SURVIVE (Advanced surveillance technologies and embrittlement modelling) -
hankkeessa kelpoistettiin menetelmiä säteilytetyn materiaalin aineenkoetukselle. Kehi-
tettyjä menetelmiä olivat pienten kappaleiden koestusmenetelmät, monikiteisten ainei-
den murtumien mallinnus, sekä hehkutuksen vaikutukset paineastiateräksien mikrora-
kenteeseen. Esimerkkinä tutkimuksessa käytettiin Loviisan VVER -paineastioita. 

2.6.6 WAPA 
WAPA (Water chemistry and plant operating reliability) -hankkeessa kehitettiin sekä 
kokeellisia menetelmiä että mallinnustyökaluja vesikemian olosuhteiden tutkimukseen 
painevesilaitoksien kuumakokeissa (engl. Hot Functional Test). Hankkeessa tutkittiin 
magnetiitin muodostumista painevesilaitosten höyrygeneraattorimateriaalien pinnoille, 
mm. optimoimalla litiumkonsentraatioita primääripiirin vedessä. 

2.6.7 FRESH 
FRESH (Fatique affected by residual Stresses, environment and thermal fluctuation) -
hankkeessa tutkittiin paineen alaisten komponenttien väsymiskäyttäytymistä todellisissa 
kuormissa ja olosuhteissa, tarkoituksena parantaa väsymisanalyysien tarkkuutta. Projek-
tissa tutkittiin jäännösjännityksiä hitsausliitoksissa, ympäristötekijän herkkyystarkaste-
lua kuormiin, turbulentin sekoittumisen aiheuttamien kuormien syntyä ja särönkasvua 
(Timperi, 2013; Timperi, 2015), jännityskomponenttien merkitystä numeerisessa väsy-
misanalyysissä, sekä pinnoitusta ja päällehitsausta (engl. weld overlay) korjausmene-
telmänä (Chauchan, 2013a). 
TVO:lla on ollut huomattavasti yhteistyötä FRESH -hankkeessa. Hankkeen puitteissa 
on raportoitu seuraavista BWR -laitoksen putkistoihin liittyvästä tutkimuksesta: 

 Plastisen venymän korjaustekijän numeeriset vertailut elastis-plastiseen element-
timenetelmään. Esimerkkikappaleena hankkeessa käytettiin Olkiluoto 1 -
laitoksella käytössä olevaa putkimutkaa, jossa on supistin. (Saifi, 2015) 

 Jäännösjännitysten lasku ns. Mock-Up -hitsissä. Esimerkkinä käytettiin TVO:n 
valmistamaa runsaasti päittäishitsejä sisältävää koerakennelmaa. (Keinänen & 
Chauchan, 2012) 

 Ympäristötekijän (ns. Fen -tekijä) laskennallinen herkkyystarkastelu materiaalin 
väsymiseen. Pohjana tutkimuksessa käytettiin TVO:n ja FEMdatan kehittämää 
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ohjelmaa Fen -tekijän arviointiin realistisissa kuormatransienteissa. (Chauchan, 
2013b) 

 Pinnoitus ja päällehitsaus on yleinen korjausmenetelmä ydinlaitoksissa Yhdys-
valloissa, varsinkin painevesipuolella. Hankkeessa tutkittiin, miten hitsin raken-
teellinen eheys voidaan varmentaa laskennallisin menetelmin. (Keinänen, 
2014a) 

 Laskennallisten jäännösjännitystilojen vertailu 3D- ja 2D -menetelmistä, sekä 
jäännösjännitysten kehittyminen käytön aiheuttamissa kuormissa. Hankkeessa 
tutkittiin syöttöveden imuaukon suutinta. (Keinänen, 2014b) 

 Reaktoripaineastian kuoren jäännösjännitysten simulointi Abaqus -ohjelmalla. 
(Keinänen, 2014c) 

Aihepiirin tutkimus jatkuu SAFIR2018 FOUND -projektissa. Osa projekteista on toteu-
tettu sovelletun mekaniikan yhteistyöryhmässä Beräkningsgrupp. 

2.6.8 RICO 
RICO (Heavy fouling and corrosion risks in the cooling water systems of NPPs and 
methods for their mitigation) -hankkeessa arvioitiin kemikaalivuodon riskiä Itämerellä, 
sekä sen merkitystä ydinvoimalaitosten jäähdytyskierrolle. Tutkimuksessa selvisi, että 
voimalaitospaikat Suomessa ovat suhteellisen kaukana haitallisten kemikaalien laiva-
väyliltä, ja laivaonnettomuuden tapauksessa korroosiota aiheuttavien tai lämmönsiirtoon 
vaikuttavien kemikaalien konsentraatiot olisivat jo niin pieniä, ettei vaikutusta laitoksen 
jäähdytykseen käytännössä ole, eivätkä hankkeessa tutkitut kemikaalit eivät ole haitalli-
sia jäähdytysjärjestelmän titaaniosille (Velin, et al., 2014). Öljyvuodon tapauksessa lai-
toksen tulee pystyä varautumaan 72 tunnin menetykseen meriveden saannissa. Hank-
keessa arvioitiin eri öljytyyppien vuodon suuruusluokkaa, kulkeutumis- ja laimenemis-
mekanismeja, sekä mahdollisuutta jäähdytysjärjestelmän toiminnan häiriintymiseen. 
Käytännössä jää muodostaa talviolosuhteissa luonnollisen suojan kemikaalivuotoja vas-
taan, mutta jäiden kulkeutumisen myötä niitä saattaa päätyä odottamattomiin paikkoi-
hin. Talviolosuhteiden mallinnus on edellyttää jatkotyötä SAFIR2014 -ohjelman päätyt-
tyä. (Rytkönen, et al., 2013) 

2.7 Rakennustekninen turvallisuus 
2.7.1 IMPACT2014 
IMPACT2014 -hankkeen tavoitteena oli kerätä kokeellista tietoa lento-
konetörmäyksistä ydinvoimalaitokseen. Hankkeen laskennallinen osuus tehtiin SMASH 
-ohjelman puitteissa. Lähes kaikki hankkeessa tehty tutkimus liittyy OL3-
suojarakennukseen, jonka rakennustyön käynnistyessä koelaitteisto rakennettiin VTT:lle 
tutkimushalliin. SAFIR -projektiin on tämän jälkeen liittynyt laaja kansainvälinen osal-
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listujajoukko, joka osallistuu tutkimuksen rahoittamiseen ja suuntaamiseen. Euroopasta 
ja Amerikasta rahoitukseen ja laskentaan osallistui 9 kansainvälistä yhteistyökumppa-
nia. Hanke jatkuu edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa nimellä ESPIACS. 
Hankkeen tavoite: 

 Testilaitteiston parantaminen. 
 Mittauslaitteiston parantaminen 
 Kokeiden ennalta laskenta 
 Missiilien koestukset seiniin ja rakennelmiin 
 Koetulosten arkistointi 

Hankkeessa on tehty merkittävä määrä (yli 100) kokeellisia testejä. Tärkein hankkeesta 
saatu hyöty on viranomaisen kanssa tehty yhteistyö. Viranomaiselle muodostuu näin 
valmius hyväksyä rakenteellisen eheyden suunnitelmat, sekä tulosten varmentamiseksi 
on tarjota vielä kokeellista tietoa. Kokeellisten testien tuloksilla voidaan myös 
benchmarkata erilaisia ohjelmistoja, myös kaupallisia. Konkreettinen esimerkki 
TVO:lle ohjelman hyödystä on ollut tulosten hyödyntäminen KPA-varaston laajennuk-
sen yhteydessä toteutettujen rakennemuutosten suunnittelussa. (Kukkola, 2015) 

2.7.2 SMASH 
SMASH (Structural mechanics analyses of soft and hard missiles) -hanke sisälsi IM-
PACT2014 -projektin laskennallisen osuuden. Analyysien tuloksia on käytetty IM-
PACT -kokeiden suuntaamiseen. SMASH:in tavoitteena oli varmistaa laskennalliset 
tulokset kokeellisten järjestelyiden tuloksilla. Hankkeessa kehitettiin rakenteiden meka-
niikan menetelmiä pehmeiden ja kovien iskukuormitusten tarkasteluun. Itse törmäyksen 
mallintamisen lisäksi tärkeä osa oli myös polttoaineen leviämisen mallintaminen törmä-
yksissä. Suurin osa ohjelmassa tehdystä työstä (n. 90 %) on IMPACT -hankkeen lasku-
jen mallintamista ja todentamista, mutta myös esim. OL2:n suojarakennukselle on suo-
ritettu FEM -analyysit (Calonius & Turunen, 2012). 
Hankkeen tavoite: 

1 Värähtelyjen vaimentuminen raudoitetussa betonissa. Kirjallisuustutkimus. 
Numeeriset menetelmät ja mallit. 

2 Laskut valituille IMPACT -tutkimuksessa suoritetuille kokeille. FE -
analyysit, vesitäytteiset missiilit, yksinkertaistetut menetelmät. 

3 Nesteen leviäminen. Mallin validointi. Tulipaloriskien ja leviämisen arviointi 
sekä mallinnus. 
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2.7.3 MANAGE 
MANAGE (Aging management of concrete structures in nuclear power plants) -
projekti on jatkoa aikaisemmalle SAFIR2010 Serviceman -ohjelmalle. Hankkeissa on 
kehitetty käyttöiän hallintaa yleisemmäksi ikääntymisen hallinnan tietojärjestelmäksi. 
Hankkeeseen sisältyi menetelmien jatkokehityksen lisäksi simuloinnin kehitystä ja 
ikääntymisen analyysia. Kunnossapitojärjestelmää kehitettiin kuntotietojen hankinnan, 
saatavuuden ja tiedon esittämisen osalta. Ohjelmasta on tarkoitus tuottaa voimayhtiöille 
käyttöön tuotantoversio. Ikääntyminen on otettu tarkasteluissa huomioon, mutta pelkis-
tetysti, ja sitä on tarkoitus kehittää eteenpäin projektin seuraajassa, SAFIR2018 
NEST:ssä. 
Ohjelma on kehitetty aikanaan siltoja varten ja sillä on ennustettu mm. ikääntymisen 
vaikutuksia ja korjausaikatauluja. Ohjelma ei kuitenkaan sellaisenaan jalkautunut ydin-
voimateollisuuteen, ja siitä alettiin kehittää Oracle -pohjaista kunnonvalvontaohjelmaa. 
Tässä hankkeessa kehitetyt ohjelmat (edeltäjä Serviceman, myöhemmin ManAge) ovat 
potentiaalisia hyödyntämiskohteita TVO:lla. Tiedonvaihto voimayhtiöiden, tutkimusyh-
tiöiden ja viranomaisen välillä on ollut hyvää jo ohjelman kehitysvaiheessa, ja resursse-
ja on päästä kohdentamaan TVO:n esimerkkitapauksiin: OL2 suojarakennuksen betonin 
kunnon tarkastelu (Turunen & Iivonen, 2011; Calonius, et al., 2011; Calonius & 
Turunen, 2012; Vesikari, 2008; Vesikari, 2010), jäähdytysvesikanavien betonin kunnon 
tarkastelu (Vesikari, 2011; Vesikari & Ferreira, 2011; Vesikari & Ferreira, 2012), sekä 
ydinvoimaloiden käytönaikaista betonin kunnon valvonnan kehitystä (Vesikari, et al., 
2012). TVO on ollut mukana myös Loviisan voimalaitoksilla tehdyissä esimerkkita-
paustarkasteluissa betonin kunnonvalvonnassa (Piironen & Sistonen, 2012). (Hiltunen, 
2015)  
Tärkein kehitystyöstä saatava hyöty on, että vaikkei juuri näitä ohjelmia otettaisi käyt-
töön, jotain vastaavaa ohjelmaa tullaan kuitenkin käyttämään. Menetelmäkehityksestä 
saatava potentiaali saadaan tätä kautta joka tapauksessa hyödyksi. ManAge on kuitenkin 
yksi potentiaalinen vaihtoehto tulevaisuuden ohjelmaksi. (Kukkola, 2015) 

2.7.4 SESA 
SESA (Seismic safety of nuclear power plants. Targets for research and education) -
hankkeessa oli tarkoitus luoda perustutkimuksen pohjaa Suomalaiselle maanjäristystut-
kimukselle. Tarve maanjäristysten vaikutusten arviointiin ydinvoimalaitosympäristössä 
Suomessa on noussut Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Yksittäisiä tavoitteita hank-
keessa olivat mm. maanjäristyksen vaaran arviointi, sen lähdemallinnus ja vaikutukset 
lähialueelle, rakenteellinen arviointi valittujen ydinvoimalaitosrakenteiden osalta, lait-
teistojen kelpoistusmenettelyt, sekä uusien tutkimuskohteiden ja koulutuksen tarpeen 
tunnistaminen. Riski- ja onnettomuustarkastelu on rajoittunut pitkälti Kouvolan refe-
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renssi-maanjäristyksien tutkimiseen, joka on toiminut monella tapaa tutkimuksen liik-
keellepanijana. 
Hankkeessa on tutkittu hätädieselgeneraattorien polttoainesäiliön kestävyyttä todellisis-
sa olosuhteissa, jonka analysointiin TVO toimitti tarvittavat tiedot säiliön sijoituksesta 
ja todellisista kuormista (Jussila & Fülöp, 2014). SESAn jatkohankkeessa, SAFIR2018 
NESTissä, on tarkoituksena laskea lisäksi lattiaspektrit OL1 ja OL2 -laitoksille. Hank-
keen merkittävä anti on ollut myös koulutuksen järjestäminen alalta, ja TVO:lla onkin 
kiinnostusta osallistua näihin koulutuksiin tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetyttä atte-
nuaatioyhtälöä on käytetty Suomessa Fennovoiman toimesta. (Kukkola, 2015) 

2.8 Todennäköisyyspohjainen riskianalyysi 
2.8.1 EXWE 
EXWE -hankkeen (Extreme weather and nuclear power plants) tavoitteena on tuottaa 
laaja katsaus ydinvoimalaitoksien turvallisuuteen vaikuttavista sään ääri-ilmiöistä ja 
merenpinnan korkeuden tapahtumista, sekä selvittää ilmastonmuutoksen osuus. 
Vuonna 2013 tutkittiin mm.: 

 Meteotsunamien tarkkailu ja historiallinen esiintyminen Suomen rannikolla, 
sekä ydinvoimalaitoksen herkkyys meteotsunameille 

 Menetelmien kehitys ja analysointi ilmastomallien skaalaukselle 
 Äärimmäiset talviolosuhteet Suomessa: jäätävät sateet, lumisade, runsaan 

paikoittaisen lumisateen ns. "lumikanuuna"-ilmiö (engl. snow cannon) 
 Pitkän ajanjakson korkeat entalpiatasot 

EXWE -hanke jatkuu edelleen SAFIR2018 -ohjelmassa. Hanketta ja tulosten hyödyn-
tämistä on esitelty tarkemmin kappaleessa 3.2.1. 

2.8.2 LARGO 
LARGO (Risk assessment of large fire loads) -hankkeessa kehitettiin riskinarviomene-
telmiä suurille palokuormille. Hanke keskittyi edeltäjäänsä (SAFIR2010 FIRAS) 
enemmän syvyyspuolustukseen, digitaalisen automaation luotettavuuteen palotilantees-
sa, palo- ja valvomohenkilökunnan vasteeseen palotilanteissa, sekä laskentamenetel-
mien ja ohjelmistojen kehittämiseen. 

2.8.3 PRADA & FinPSA-transfer 
PRADA -hankkeessa (PRA Development and Application) kehitetään ja sovelletaan 
todennäköisyyspohjaista riskianalyysiä. Tavoitteena on turvallisuusjohtamisen riskitie-
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toisten päätöksien menetelmien kehittäminen. FinPSA-transfer -hanke keskittyi tiedon-
siirtoon nuoremmalle tutkija- sekä FinPSA -ohjelman käyttäjäsukupolvelle.  
Hankkeessa kehitettiin mm.: 

 Human Reliability -analyysi (HRA) 
 Dynaaminen PRA. Integroitu deterministinen ja todennäköisyys-

perustainen turvallisuusarviointi. PRA:n ehkäisy- ja onnettomuus-
toimintamallit. 

 Tason 3 PRA 
 Riskianalyysin epävarmuuksien ja kriittisten alueiden analyysi-

menetelmien kehittäminen 
 Suomalaisen PRA -asiantuntemuksen lisääminen  
 Kansainväliset analyysimenetelmät 
 FinPSA -ohjelma.  

Suurinta osaa tässä projektissa kehitetyistä menetelmistä jatkokehitetään SAFIR2018 
PRAMEA -ohjelmassa. Menetelmien soveltaminen ja hyödyllisyys TVO:n näkökulmas-
ta on esitelty tarkemmin kappaleessa 3.2.2. 

2.9 Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 
Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen oli uusi tukiryhmä SAFIR2014 -ohjelmassa. 
Tavoitteena on saattaa VTT:n kuumakammiotutkimusvalmiudet 1970-luvun lopun ta-
solta 2010-luvun vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi LUT:n termohydrauliikan koelaitteis-
tojen päivitys ja instrumentointi uusien laitosten ja käyttölupaprojektien tarpeisiin tuli 
ajankohtaiseksi. Tukiryhmässä seurattiin myös kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin 
kehitystä, erityisesti JHR MTR -koereaktorihankkeen etenemistä Ranskan Cadaraches-
sa. 

2.9.1 ELAINE 
ELAINE (Enhancement of Lappenranta instrumentation of nuclear safety experiments) 
-hankkeessa ajanmukaistettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinturvallisuusyk-
sikön tutkimusyksikön tiloja sekä mittausvalmiuksia. Tarkoituksena oli parantaa mit-
tauslaitteistoja niin, että saatavien mittaustulosten laatu ja määrä vastaavat tarvittavaa 
tasoa CFD -ohjelmistojen kelpoistamiseen. Kehitettäviä osakokonaisuuksia mittauslait-
teistosta olivat PIV (Particle Image Velocimetry), WMS (Wire Mesh Sensors) ja HSC 
(High Speed Camera), sekä laitteistopuolelta pääkiertopumpun hankinta. PWR 
PACTEL -laitteiston kokeita ei pystytä suoraan hyödyntämään BWR -puolella.  
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2.9.2 REHOT 
REHOT (Renewal of Hot Cell Infrastructure) -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 
VTT:n uuden Otaniemeen rakenteilla olevan Ydinturvallisuustalon kuumakammioval-
miudet materiaalitutkimukseen ja mekaanisen aineen koestuksen tarpeisiin. VTT:n van-
hat tilat ovat 1970-luvulta ja ne eivät enää täytä teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia toi-
minnan jatkamiseksi. Uudet laitteistot on suunniteltu silmälläpitäen materiaalitutkimuk-
sen tulevia tarpeita. Hanke jatkuu SAFIR2018 -ohjelmassa samalla nimellä. 
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3. SAFIR2018 

3.1 Automaatio, organisaatio ja inhimilliset tekijät 
3.1.1 CORE 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Laarni, et al., 
2015). 
CORE (Crafting operational resilience in nuclear domain) keskittyy operationaalisen 
resilienssin kehittämiseen ydinvoima-alalla ja sen ominaispiirteiden tutkimukseen. Re-
silienssi tarkoittaa järjestelmän luontaista kykyä säätää toimintaansa muutosten ja häiri-
öiden alla niin, että se säilyttää tarvittavan toimintakykynsä normaaleissa sekä odotta-
mattomissa käyttöolosuhteissa (Hollnagel, 2015).  Ydinenergian turvallista käyttöä on 
tarkoitus edistää kehittämällä ohjeistusta, hyviä toimintaperiaatteita, sekä muita re-
silienssiä edistäviä käytännöllisiä ratkaisuja. 
Lähtökohtana tutkimuksessa on syvyyspuolustuksen kolme tasoa ja miten ne ilmentyvät 
käyttöhenkilökunnan toiminnassa, sekä miten niitä voidaan ottaa käyttöön ja mitata. 
Tarkoituksena on edistää ydinvoiman turvallista käyttöä kehittämällä ratkaisuja, jotka 
edistävät resilienssiä kolmella inhimillisen tekijän näkökulman syvyyspuolustuksen 
tasolla: ehkäisy, valmistelu ja seurausten hallinta. Ydinturvallisuuskulttuurin toiminta-
tapojen kehittämisessä painotetaan syvyyspuolustusta. 
Tulokset parantavat ydinturvallisuutta kansallisella tasolla kehittämällä kykyä reagoida, 
valvoa, sekä ennustaa mahdollisia häiriötilanteita operatiivisella tasolla. 
WP1 keskittyy onnistuneiden käyttökokemusten hyödyntämiseen, sekä menetelmien ja 
tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen. Käyttökokemusten lähteenä ovat mm. IAEA, 
INPO, WANO, sekä pohjoismaisen yhteistyön osalta NKS. Turvallisuutta pyritään pa-
rantamaan myös onnistuneiden toimintojen ja päätösten hyödyntämisen avulla. Esi-
merkkitapaukset tutkimuksessa ovat Ringhalsista ja Loviisasta. 
WP2, eli WOBLE-NPP tutkii ennakoivan ja turvallisen asenteen edistämistä käyttöhen-
kilökunnalle, sekä yksilö-, että ryhmätasolla. Valvomotyöskentelyn tutkimuksessa kes-
kitytään työssä oppimiseen, sekä tulkinnallisten asioiden selvittämiseen käyttöhenkilö-
kunnan työssä ja tehdään menetelmäkehitystä tämän tulkinnallisuuden ymmärtämiseksi. 
Tulkinnallisuuden ymmärtämistä pyritään kehittämään vastaamalla mm. seuraaviin ky-
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symyksiin: Miten tulkinnallisuus määritellään? Miten käyttöhenkilökunta oppii tulkin-
nallisuutta? Mitkä ovat tulkinnallisen työskentelyn edut? 
Tuloksina saatava käyttöhenkilökunnan koulutuksen menetelmien parantaminen on 
voimayhtiöiden hyödynnettävissä. Tavoitteena tutkimuksessa on, että kehitetyt mene-
telmät olisivat osa voimayhtiöiden kompetenssin kehittämiskäytäntöjä vuonna 2018. 
Yleisesti ottaen WOBLE-NPP on valvomotyön perustutkimusta, joka koetaan aina hyö-
dylliseksi, tässä tapauksessa simulaattorihenkilökunnalle (Koistinen, 2015). 
WP3 ottaa kantaa operationaalisen resilienssin edistämiseen samanaikaista keskittymis-
tä vaativissa työtehtävissä (engl. multitasking) ja sen hallitsemiseen (engl. management 
of multitasking). Valvomotyön keskeytysten ja työtehtävien vaihdon (engl. task swit-
ching) merkitys, sekä ristiriitaisten tavoitteiden (engl. goal conflicts) hallitseminen val-
vomotyöskentelyssä selvitetään. Tavoitteena on myös menetelmä- ja työkalukehitys 
tehokkaaseen työtehtävien vaihtoon sekä virheiden löytämiseen. Ongelmanratkaisua 
monimutkaisten ja samanaikaisten sattuvien tapahtumien aikana selvitetään. Miten ra-
jattu tietomäärä ja ajattelutapa sekä useat keskenään vuorovaikuttavat tavoitteet muok-
kaavat ihmisen käyttäytymistä muuttuvissa tilanteissa? Resilienssin käyttäytymiseen, 
suorituskyvyn ja pätevyyden arviointiin kehitetään itsearviointimenetelmä. 
WP4:n kaikki tutkimusaiheet keskittyvät stressin syntymisen ja työkuormien tunnista-
miseen, sekä kehittämään niiden hallintamenetelmiä. Väliintulomenetelmiä ja ohjeistus-
ta kehitetään akuutin työperäisen väsymyksen hoitamiseksi. Työkuorman ajantasaista 
mittaamista sekä väsymystä tarkkaillaan simulaatiokokeissa. Akuutteja stressireaktioita 
mitataan objektiivisesti simuloiduissa riskitilanteissa, mm. ongelmanratkaisua ja suori-
tuskykyä kovan paineen alla. Ihmisen kehon muutokset äärimmäisissä stressitilanteissa 
tarkkaillaan (mm. sydämen syke, stressiperäisten hormonien erittyminen, noradrenalii-
ni). Tutkimus pyrkii löytämään menetelmät stressin hallitsemiseksi em. tilanteissa. Ta-
voitteena on kehittää simulaatiokoulutusta voimalaitoksien riskitilanteisiin. 
Biopalautemenetelmää (engl. biofeedback), sekä muita menetelmiä tutkitaan stressireak-
tion hallinnassa. Biopalautteessa ihminen saa välitöntä tietoa ruumiintoiminnoistaan, 
esim. sydämen sykkeestä tai ihon lämpötilan muutoksista, ja opettaa ihmistä kontrol-
loimaan näitä muutoin involuntaarisia prosesseja terveytensä parantamiseksi, tai tämän 
tutkimuksen tapauksessa stressireaktion hillitsemiseksi (Ehrlich, 2013). Stressireaktioon 
liittyvän autonomisen hermoston hallintaa tutkitaan. Biopalautetutkimus tähtää stressin-
hallintakoulutuksen kehittämiseen. 
WP5 keskittyy hätätilanteiden johtamisen resilienssin tukemiseen.  Kommunikaatioon 
ja koordinaatioon hätätilanneharjoituksissa kehitetään ohjeistusta, huomioiden kollabo-
ratiivinen resilienssi. Hätätilanneharjoitusten suunnittelua ja toteuttamista kehitetään, 
sekä korostetaan viestinnän ja yhteistyön merkitystä hätätilanteiden hallinnassa. 
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WP6 tavoitteena on uusien Human Factor -suuntaviivojen (inhimillinen tekijä, HF), 
mallien, työkalujen ja interventiomenetelmien kehittäminen, koestus, sekä tutkinta si-
muloidussa testiympäristössä ja työpajoissa. Inhimillisen tekijän analysoinnin keskiössä 
on ihmisen kontribuutio. HF -työkalun, HUMTOOL:in, käytön sopivuus operatiivisen 
toiminnan analyysiin selvitetään, sekä arvioidaan sen käyttöönotto, vaikutukset turvalli-
suusajatteluun ja käytäntöihin. Kehitystyössä huomioidaan ihmisen toiminnan merkitys 
kokonaisturvallisuuteen. Lisäksi selvitetään miten ydinvoimalaitosten HF- ja turvalli-
suusasiantuntijat, sekä valvojat ja muu henkilöstö suhtautuvat HF -työkalun tuomaan 
kontribuutioon. 
Osaprojekti WP6 pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Tuoko HF -työkalu jotain 
lisäarvoa nykyisiin käytäntöihin verrattuna? Vaikuttaako HF -työkalu turvallisuusajatte-
luun tai turvallisuuden hallinnan menetelmiin organisaatioissa? Mitkä asiat tukevat ja 
vaikeuttavat HF -työkalun käyttöönottoprosessia? 
HUMTOOL on koettu todella hyväksi, mutta käyttöluvan uudistamisen kannalta sillä ei 
vielä ole merkitystä. Työkalun sovelluskohteet ovat tulevaisuuden käyttökohteissa. Ke-
hitystyön suunnassa koetaan, että TVO:n toiveita on kuunneltu. Tutkimuksessa mukana 
oleva Työterveyslaitos (TTL) on koettu hyväksi kumppaniksi sen asiakaslähtöisen lä-
hestymistavan takia. (Koistinen, 2015) 

3.1.2 MAPS 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Oedewald, et al., 
2015a). 
SAFIR2014 MANSCU ja SISIANS -projekteille jatkoa oleva, ja niiden tuloksia hyö-
dyntävä MAPS (Management principles and safety culture in complex projects) -
projekti keskittyy projektinhallinnan kehittämiseen suurissa ja kompleksisissa ydinvoi-
malaitoshankkeissa. Alihankkijoiden ja toimittajien turvallisuuskulttuuri eivät aina vält-
tämättä kohtaa voimayhtiön periaatteiden kanssa. Turvallisuuskulttuuri alihankkijoiden 
ja toimittajien yrityksissä keskittyy usein työturvallisuuteen, kun taas voimayhtiöiden 
intressi on näiden lisäksi myös ydinturvallisuudessa. Ydinturvallisuuden roolin arvioin-
tiin ulkopuolelta tulevissa yrityksissä kehitetään menetelmiä, ja ydinturvallisuuden käsi-
tettä eri konteksteissa selvitetään. Projektissa tunnistetaan yleiset turvallisuusperiaatteet 
laajojen projektien hallinnasta ydinvoima-alalla, tavoitteena ymmärtää suurten, verkot-
tuneiden ja monikansallisten ydinvoimalaitosprojektien johtamisperiaatteiden ja turval-
lisuuskulttuurin väliset yhteydet. Kulttuurisia ilmiöitä selvennetään suurissa projekteis-
sa, sekä ajan, hallintotapojen ja toimijoiden diversiteetin vaikutus turvallisuuskulttuuriin 
ja turvallisuuteen tutkitaan. Turvallisuuskulttuurin hallinnointia pyritään helpottamaan 
käytännön työkalujen kehittämisellä. Osana projektin tavoitteita ovat myös kommuni-
kaation helpottaminen, päätöksenteon organisointi odottamattomissa tilanteissa, avoi-
muuden edistäminen, sekä tietämyksen ja kokemuksien jakaminen. 
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Voimayhtiöiden hallinnoinnin kehittämisen kannalta voidaan hyödyntää hankintaan, 
alihankkijoiden valitsemiseen, auditointiin, koulutukseen, valvontaan, turvallisuuskult-
tuuriin, ihmisen suorituskykyyn, projektinhallinnan modernisointiin, suunnitteluun ja 
lupamenettelyihin liittyviä kehitettyjä työkaluja ja menetelmiä. 
TVO:n toimintaa ajatellen MAPS -projektissa kehitetään projektinhallintaa yleisellä 
tasolla, ja se edeltäjineen on antanut hyvän pohjan tilata spesifimpää, laitospaikkakoh-
taisempaa tutkimusta. TVO:lla on kehitetty projektinhallintaa tarkemmin, käytäntöön 
soveltavammin, reaktoriautomaation uusintaprojektin esiselvityksen, MORE:n, yhtey-
dessä, IEC 15288 -standardia noudattaen. Tulevaisuuden suunnaksi aihepiirin tutkimuk-
sessa esimerkkitarkastelujen osalta TVO:lla toivottaisiin enemminkin OL1 ja OL2 -
laitosten modernisointiprojektien käsittelyä, eikä pitkään kestävien rakennushankkeiden 
tutkimusta. (Viitasalo, 2015) 
WP1 selvittää monimutkaisten projektien ja turvallisuuden ominaispiirteitä ja laatii yh-
teenvedon nykyisten projektihallinto- ja sopimusjärjestelytavoista, sekä niiden sovellet-
tavuudesta ydinturvallisuuteen. Alihankintasopimusten merkitystä verkoston tehokkuu-
teen selvitetään. Esimerkkitarkastelut liittyvät opitun tiedon soveltamiseen käytännössä 
Suomen ydinvoima-alaan (haastattelututkimus TVO, Fennovoima ja Fortum). 
WP2, eli GoSAFE -projekti keskittyy sääntelyviranomaisen rooliin ja vuorovaikutuk-
seen luvanhaltijaan monimutkaisissa, suurissa projekteissa, sekä projektin rajoitteiden ja 
vaatimusten määrittelemiseen. Projektien hallintotapoja vertaillaan öljy- ja kaasuteolli-
suuteen. Yhteistyökontaktina on Petroleum Safety Authority Norjasta. 
GoSAFE tutkii yhteiskuntatieteiden sovellettavuutta sosioteknisiin järjestelmiin. Perus-
tutkimuksen laatu on tunnistettu TVO:lla erittäin hyväksi, ja kognitiivisen psykologian 
perusasioiden, kuten valvomotutkimuksen tai ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen 
(engl. Human-Machine Interaction, HMI) käsittely koetaan tärkeäksi. Aihepiirissä tehty 
syvyyspuolustuksen (engl. Defence-in-Depth) tutkimus koetaan kuitenkin ongelmal-
liseksi voimayhtiöiden kannalta, eikä sitä voida hyödyntää, ja tutkimusta haluttaisiinkin 
ohjata enemmän peruskysymysten, ts. valvomotyöskentelyn äärelle. Syvyyspuolustuk-
sen määrittelyn hyödyntämiseksi ydinvoimalaitosympäristössä sen pitäisi olla enemmän 
tekninen, kuin sosiologinen. (Koistinen, 2015) 
WP3 on verkostotutkimus monimutkaisista, monikulttuurisista organisaatioista. Miten 
eri kulttuurit vaikuttavat keskenään, ja miten on mahdollista luoda yhtenäinen turvalli-
suuskulttuuri? Arviointi suoritetaan VTT:llä kehitettyä DISC (Design for Integrated 
Safety Culture) -mallia (Oedewald, et al., 2015b) käyttäen. Pohjoismainen yhteistyökon-
takti on NKS. 
TVO:lla ei ole käytetty DISC -mallia, eikä STUK ole sitä vaatinut. Sen sijaan käytössä 
ovat IAEA:n luomat mallit. VTT:n malleissa koetaan olevan vahva psykologinen paino-
tus, eikä niitä ole osin näistä syistä otettu käyttöön TVO:lla. (Koistinen, 2015) 
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WP4 tutkii dynaamisten systeemimallien käyttöä monimutkaisissa projekteissa. Kehitet-
tävä systeemidynamiikkamenetelmä keskittyy takaisinkytkentämekanismien selvittämi-
seen, viiveisiin ja tiettyihin järjestelmän dynaamiseen aikariippuvaan käyttäytymiseen 
vaikuttaviin akkumulaatioihin. Systeemidynamiikkamallinnuksen on tarkoitus käyttää 
projektiverkoston organisointiin ja johtamiseen vaikuttavien ilmiöiden havainnollista-
miseen sekä ennustamiseen. 

3.1.3 SAUNA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Pakonen, et al., 
2015). 
SAUNA (Integrated safety assessment and justification of nuclear power plant automa-
tion) -projekti keskittyy yhtenäisten ja poikkitieteellisten menetelmien luontiin ydin-
voimalaitoksen ja sen järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi ja todentamiseksi, 
keskiössä systeemitekniikka (engl. Systems Engineering). Analysoitavat tilanteet keskit-
tyvät suunnittelu- ja lisensiointikysymyksiin voimalaitoksen tehoajolla, osateholla ja 
onnettomuustilanteissa. Tähtäimessä on myös menetelmien kehittäminen turvallisuus-
arkkitehtuurin kuvaamiseksi, sekä riippuvuuksien, heikkouksien ja sitkeyden arvioi-
miseksi odottamattomissa tilanteissa. 
Tavoitteena on laatia yhtenäiset suuntaviivat turvallisuusarviointeihin ja läpinäkyvään 
turvallisuuden todentamiseen, säännöskokoelmien ja alan toimintaa ohjaavien ohjeisto-
jen arviointi, sekä systeemitekniikan projektinhallinnan vahvojen puolien soveltaminen 
ydinvoima-alaan. Viitemallit laaditaan systeemitekniikalle ja sääntelyprosesseille. 
Suunnittelun ja lisensioinnin osapuolten tiedonvaihdon malleja kehitetään. Ohjeistoa ja 
työkaluja laaditaan turvallisuuden todentamiseksi käytettäväksi uusissa rakennusprojek-
teissa, modernisoinneissa, sekä määräaikaisissa turvallisuusarvioinneissa (engl. Periodic 
Safety Review, PSR). 
Tavoitteena on lisäksi luoda yhtenäisiä menetelmiä turvallisuusvaatimusten todenta-
miseksi (osin jo olemassa olevasta aineistosta), sekä usean eri todentamismenetelmän 
yhdistäminen kattavaksi työkaluksi. Lisensioinnissa ja suunnittelussa tarvittavan tieto-
määrän hallinnan menetelmiä, sekä tiedonvaihtoa eri osa-alueiden välillä (esim. PRA, 
vaatimukset, jäljitettävyys, järjestelmäkehitys) kehitetään. 
Tutkimustulosten loppukäyttäjiä ovat valvontaviranomaiset, sekä voimayhtiöt. Tuloksia 
pystytään hyödyntämään TVO:lla hyvin, koska tutkimuksessa luodaan ja selvitetään 
yhteistä terminologiaa, sekä helpotetaan vaatimuksien määritelmien ymmärtämistä käyt-
töluvan haltijan ja viranomaisen välisessä kommunikaatiossa (Viitasalo, 2015). 
Kansainvälisenä yhteistyötahona on EURATOM REJOIN -projekti. 
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WP1 keskittyy yleisiin systeemitekniikan käytäntöihin pyrkien vastaamaan kysymyk-
seen: Onko järjestelmä tarpeeksi turvallinen ja miten se voidaan todentaa kiistattomasti? 
Ydinvoimalaitosautomaation koko elinkaari kuvataan SEMP -mallina (Systems En-
gineering Management Plan) ja sen hallitsemiseksi luodaan viitemalli. Osaprojektissa 
on tarkoitus myös selventää alalla käytettävää terminologiaa monitieteelliselle turvalli-
suuden varmistamiselle, sekä arvioida käsitteellisiä malleja, kuten syvyyspuolustusta, ja 
suunnittelutiedon jäljitettävyyttä. Tavoitteena osaprojektissa on turvajärjestelmäteknii-
kan viitemallien kehittäminen, esim. kelpoistuksen ja turvallisuusarvioiden osalta, sekä 
PRA ja DiD -mallien kehitys 
Syvyyspuolustuksen osalta arvioidaan erilaisia tulkintoja ja implementointia sosiotekni-
sestä näkökulmasta. Syvyyspuolustuksen konseptia on tarkoitus laajentaa teknologisesta 
keskiöstä. Ongelmana on syvyyspuolustuksen (engl. Defence in Depth, DiD) määritte-
lyn riippuvuus asiayhteydestä, sekä tulkitsevasta tahosta (vrt. ydinlaitoksen syvyyspuo-
lustus vs. paloturvallisuuden syvyyspuolustus). 
Pohjoismaisessa yhteistyössä NPSAG ja NKS -yhteistyöryhmissä toteutettu MODIG -
projekti (Modelling of Digital I&C) keskittyy digitaalisen I&C:n (Instrumentation & 
Control) riskianalyysimenetelmien ja -ohjelmien kehittämiseen. MODIG -projektia 
edelsi DIGREL -hanke, jossa tutkittiin ohjelmoitavan elektroniikan luotettavuutta 
(Holmberg & Authén, 2011). Tutkimukseen tarvittavat tiedot toimittaa Areva. Muuta 
kansainvälistä yhteistyötä edustavat Nordic PSA Group (NPSAG), Nordic Nuclear Sa-
fety Research (NKS) ja OECD/NEA Working Group Risk (WGRISK) -projektin jatko. 
WP2 keskittyy automaation tarkistusmenetelmien kehittämiseen, todentamisen arvioin-
timenetelmiin, sekä työkalujen kehittämiseen. Muodollisten todentamistyökalujen yhte-
näistäminen painottuu kelpoistustyökaluihin, I&C kelpoistusprosesseihin, simulaatto-
reiden käyttötulosten validointiin, sekä determinististen ja todennäköisyysperustaisten 
turvallisuusanalyysimenetelmien yhteiskäytön kehittämiseen. Prosessin takaisinkytken-
nät otetaan huomioon I&C kelpoistuksessa. Apuna käytetään APROS -mallia. Osana on 
myös rakennepohjaisen testauksen (engl. structure based testing) tutkimus määrittely-
pohjaisen testauksen (engl. specification based testing) lisänä, sekä mallintarkastuksen 
(engl. model checking) ja PRA:n yhdistäminen. 
Systeemitekniikan ja turvallisuustekniikan prosessien arviointi painottuu aikaisemmin 
SAFIR2014 CORSICA -ohjelmassa kehitetyn Nuclear SPICE prosessiarviointimene-
telmän (Nevalainen & Varkoi, 2014; Varkoi & Nevalainen, 2014) jatkokehitykseen. 
Tavoitteena on tehokkaampia, automaattisia kelpoistusmenetelmiä, tehokkaampaa tulos-
ten dokumentaatiota, sekä uusia lähestymistapoja turvallisuusarviointeihin. 
WP3:n aiheena on turvallisuuden todentamisen kehittäminen ja dokumentointi osana 
lisensointiprosessia. Aiemmin aihepiirin tutkimusta on tehty SAFIR2014 CORSICA -
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ohjelmassa. Tavoitteena on tuottaa suosituksia, tietoa, uusia näkökulmia ja työkaluja 
seuraavista aiheista: 

 Turvallisuuden todentamisen ja sen jäljitettävyyteen liittyen suunnittelun, do-
kumentoinnin ja viestinnän osalta 

 Käyttöluvan haltijoiden (engl. licencee) tehokas lisensiointiprosessin suorittami-
nen yhdessä sääntelyviranomaisen (engl. regulator) ja toimittajien kanssa 

 Kriittisten järjestelmien turvallisuuden todentaminen. Järjestelmien varmenta-
minen (engl. systems assurance) nykyisten käytäntöjen selventäminen, painopis-
teenä turvallisuus. 

 Lisensointiin liittyvän dokumentaation jäljitettävyyden parantaminen 
 Muiden maiden lainsäädännön ja käytäntöjen vertaaminen, esim. UK ja Ruotsi 

(Elforsk) 
TVO:n osalta WP3:n liittyvässä esimerkkitapauksessa tutkitaan sitä, miten tehtävät 
muutokset lisensioidaan ja kelpoistetaan. Vakiintuneesta dokumentaatiosta tutkitaan, 
miten projektin alussa vaatimusmäärittelystä kehittyy selvä tulosaineisto (V-malli). Mi-
ten varmistutaan, että kaikki vaiheet toteuttavat vaatimukset, ja mitä vaiheita tyypilli-
sessä projektissa on? (Viitasalo, 2015) 
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään NKS -projektissa PLANS Solvina AB:n (Ruotsi), 
Strålsäkerhetsmyndigheten (Ruotsi) ja Institutt for energiteknikk (Norja) kanssa. 

3.2 Vakavat onnettomuudet ja riskien hallintatutkimus 
3.2.1 EXWE 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Jylhä, et al., 2015). 
EXWE (Extreme weather and nuclear power plants) -projekti on jatkoa SAFIR2010 
(Puska & Suolanen, 2011) ja SAFIR2014 (Hämäläinen & Suolanen, 2015a) -ohjelmien 
samannimisille projekteille. EXWE keskittyy ydinvoimalaitoksien suunnitteluperustei-
siin vaikuttaviin äärimmäisiin luonnonilmiöihin, niiden todennäköisyyksiin, aikasarjoi-
hin, yhteisvaikutuksiin ja samanaikaisiin esiintymisiin. Monilta osin projekti jatkaa 
aiemmin tutkittujen ilmiöiden ymmärryksen kehittämistä. Tavoitteena on nykyisten ja 
uusien laitosten turvallisuuden parantaminen sään ääri-ilmiöitä vastaan. Tutkimuksen 
loppukäyttäjinä ovat voimayhtiöt ja ydinturvallisuusviranomaiset. Tuloksia (saatavilla 
2016 eteenpäin) voidaan käyttää laitosparannuksiin luonnonilmiöitä vastaan. Kehitys-
kohteina ovat mm. PRA, suunnitteluperusteet ja huomattavien epävarmuuksien paran-
taminen. Tulokset laajentavat tietämystä ydinvoimalaitosten ulkoisista riskeistä. 
Projektissa on jo saatu aikaisemmin merkittäviä turvallisuusparannuksiin johtaneita tut-
kimustuloksia Fukushima -parannusten yhteydessä, kuten OL1 ja OL2 piha-alueiden 
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muutokset suurten sademäärien aiheuttamia äkillisiä tulvia vastaan ja diesel-
generaattoreiden ilmanoton tukkeutumistilanne lumimyrskyn seurauksena. Koko pro-
jektin tarkoituksena on kultakin osa-alueelta tuottaa Suomen oloihin suoraan hyödyn-
nettävissä olevaa tutkimustietoa äärisääilmiöistä, painopisteenä länsi- ja etelärannikon 
olosuhteet. 
TVO:n näkökulmasta EXWE on ollut todella hyödyllinen projekti, jossa on saatu riip-
pumatonta tietoa laitosten turvallisuusparannuksiin. TVO:n Fukushima -selvitysten yh-
teydessä EXWE -raportit ovat olleet merkittävä, käytännössä ainoa, tiedonlähde ulkois-
ten sääilmiöiden arviointiin. Suunnitteluperusteiden riittävyys ulkoisia uhkia vastaan on 
pystytty suurilta osin osoittamaan EXWE:stä saatujen tietojen perusteella, sekä teke-
mään tarvittaessa muutokset, esim. seuraavia ilmiöitä vastaan: 

 Lätäkkömuodostus. Kallistusten muokkaukset sadevesien valumista varten. 
 Merenpinnan korkeuden seuranta. Ilmatieteen laitokselta saadaan suoraan tietoa 

merenpinnan korkeuden käyttäytymisestä, sekä pitkän ajan ennusten laitospaik-
kaspesifisesti. Ulkoisten uhkien arviointi KPA-varastolle on käsitelty tarkemmin 
diplomityössä (Puukka, 2012), jonka tuloksien perusteella KPA:n ja merive-
sipumppaamon välinen yhdysputkitunneli tukittiin. 

 Salamointi. Saadut salamatilastot tukevat suunnitteluperusteiden täyttymistä, ei-
kä korjaustoimenpiteisiin ole tarvinnut ryhtyä. 

 Ilman lämpötilojen ääripäät. Mahdollisiin tulevaisuuden muutostöihin voidaan 
peilata äärimmäisen kylmien ja kuumien ajanjaksojen todennäköisyysjakaumia, 
ja arvioida esim. ilmastointilaitteiston muutostöitä. Tähän mennessä muutostöi-
hin ei ole tarvinnut ryhtyä. 

 Tuuliolosuhteet. Tulokset on viety PRA:han ulkoisten uhkien arviointiin. 
 Osa uhista on kuitenkin sellaisia, mitä ei ole tavattu Suomessa ollenkaan. EXWE 

tuottaa parasta mahdollista Suomesta saatavilla olevaa tietoa. 
Myös maan kohoamista on arvioitu. Meriveden pinta ja siihen liittyvät tapahtumat ovat 
tärkeimpiä TVO:lle vaikuttavia ilmiöitä. Aikaisemmin EXWE:ssä on kuitenkin saatu 
eriäviä tuloksia verrattuna tehtyihin erillisselvitykseen, kirjallisuus (Kahma, et al., 
2014), jonka tuloksissa merenpinnan korkeudessa oli jopa puolen metrin eroavuus. Tut-
kimuksen jatkaminen tältä osin on erittäin tärkeää. EXWE:ssä kehitetyt mallit ja ohjel-
mistot tulevat lähinnä Ilmatieteen laitoksen käytettäväksi. Ilmatieteen laitoksen analyy-
seista saadaan tietoja ja faktoja, joita TVO voi puolestaan hyödyntää omassa toiminnas-
saan. Projektin puitteissa on kehitetty ulkoisten uhkien arviointia, jotka on myöhemmin 
viety todennäköisyysperustaisiin riskianalyysimalleihin ja YVL-ohjeisiin (YVL B7, 
Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa, 15.11.2013). (Puukka, 2015) 
WP1:n päätutkimusaiheita ovat sankka lumisade rannikolla (Kämäräinen, 2014; 
Kämäräinen & Jokinen, 2014), pitkät ja voimakkaat helteet, kovat pakkaset, sekä jäätä-
vä tihkusade. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös kova sade, suuret rakeet, voima-
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kas salamointi, syöksyvirtaukset ja trombit, vesipatsaat, sekä kovat tuulet ja niiden ai-
heuttamien usean ääri-ilmiön yhtäaikainen esiintyminen. 
WP2 jatkaa aiemmin tehtyä äärimmäisten meriveden korkeuden ilmiöiden tutkimusta. 
Työryhmä keskittyy meteotsunami-ilmiöön (Monserrat, et al., 2006) aikasarjojen ja 
esiintymisen todennäköisyyksien osalta, sekä analysoi korkean merenpinnan ja korkei-
den aaltojen yhteisvaikutusta. Globaalia meteotsunamitutkimusta ei voida hyödyntää 
Itämereen suoraan, ja ilmiön esiintyminen ja potentiaalinen tuhovoima ovat huonosti 
tunnettuja, joten paikalliset tarkastelut ovat tärkeitä (Johansson, et al., 2012). Aikaisem-
pia liittyviä tutkimusaiheita ja kirjallisuutta ovat mm. meriveden korkeuden vaihtelut 
(Johansson, 2014), rannikkotulvat (Kahma, et al., 2014) ja meteotsunamit (Pellikka, et 
al., 2014a; Pellikka, et al., 2014b; Pellikka, et al., 2014c). 
WP3 keskittyy äärimmäisen avaruussään ennustamiseen, sekä sen merkityksen arvioin-
tiin. Voimakkaiden aurinkomyrskyjen vaikutus infrastruktuuriin selvitetään, sekä ava-
ruudessa, että maan pinnalla (mm. sähköverkot ja muuntajat). Painotuksena tutkimuk-
sessa sähköverkon luotettavuuteen ovat pohjoiset olosuhteet. Arvioitavana ovat myös 
avaruusromuun liittyvät ilmiöt, kuten satelliittien putoamiset. 
WP4:ssä kehitetään päästöjen leviämismallinnusta onnettomuustilanteessa. Säämalleja 
hyödynnetään tarkassa päästöjen leviämismallinnuksessa. Ilmatieteen laitoksen SILAM 
-mallia kehitetään, tarkoituksena kehittää yhdistetty säämalli ja annoksien arviointimal-
li. 

3.2.2 PRAMEA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Björkman, et al., 
2015). 
SAFIR2014 PRADA, FinPSA, HACAS ja SARANA -projekteille jatkoa oleva PRA-
MEA (Probabilistic risk assessment method development and applications) keskittyy 
todennäköisyysperustaiseen riskin ja turvallisuuden arviointiin (engl. Probabilistic 
Risk/Safety Assesment, PRA/PSA) kehittämällä riskitietoisia (engl. risk-informed) pää-
töksentekotyökaluja voimalaitoksen strategisen ja operatiivisen hallinnan tueksi paran-
tamalla ja kehittämällä PRA menetelmien epävarmuuksien arviointia ja kriittisiä alueita, 
PRA tietoutta ja asiantuntijuutta Suomessa, sekä vaalimalla kansainvälistä yhteistyötä 
tuomalla parhaita käytäntöjä Suomeen. Tarkasteluissa otetaan huomioon syvyyspuolus-
tuksen ja PSA:n väliset yhteydet (Holmberg & Nirmark, 2008). Em. kirjallisuudessa on 
myös esitelty PSA:n eri tasot (katso Kuva 1). Kehitetyillä PSA -ohjelmistoilla pyritään 
korvaamaan vanhentuneet ohjelmat. Modernisointeja varten tarkastellaan PSA -
käytäntöjä sekä kehitetään uusia menetelmiä. 



Liite A.  42 

 
Kuva 1. PSA- ja DiD -tasojen suhteet toisiinsa (Holmberg & Nirmark, 2008). 

Projektissa tehty FinPSA -kehitys on TVO:n kannalta hyvin tärkeää. Tähän asti PSA 
tason 2 analyysissä TVO:lla on käytetty vain FinPSA:n edeltäjää, MSDOS -pohjaista 
SPSA:ta. Valmis käyttöönotettava työkalu tulee olemaan merkittävä parannus tasojen 1 
ja 2 PSA:n laskentaan. Lähes kaikki PRAMEA:ssa tehty PSA -kehitys hyödyttää 
TVO:ta suoraan. FinPSA:ta on onnistuttu markkinoimaan myös ulkomaille, vaikka tois-
taiseksi vain vähän, joten VTT:llä on tulevaisuudessa hyvät resurssit ohjelman tukeen. 
Tason 1 analyysiin on käytetty TVO:lla jo pitkään FinPSA:ta, ja projektissa siihen teh-
tävät parannukset ovat hyödynnettävissä. (Tarkiainen, 2015) 
WP1 sisältää kansainvälisen yhteistyön koordinoinnin ja projektinhallinnan. Eurooppa-
laisia yhteistyötahoja ovat WGRISK sekä ETSON PSA, ja pohjoismaisia kumppaneita 
ovat NKS ja NPSAG. 
WP2 keskittyy ihmisen luotettavuusanalyysiin (engl. Human Reliability Analysis, HRA) 
digitaalisissa valvomotiloissa ja sen vaikutukseen PRA:han, sekä vakavien onnetto-
muuksien PRA -ohjelmistojen kehittämiseen. Vakavien onnettomuuksien mallinnuk-
seen liittyy suuri epävarmuus todellisen kelpoistukseen sopivan kokeellisen tiedon puut-
tuessa, ja arviot ovat usein hyvin konservatiivisia. 
WP3 keskittyy digitaalisia alijärjestelmiä (engl. digital subsystems) sisältävien järjes-
telmien luotettavuusanalyysiin, teoreettisella, kokeellisella ja laskennallisella tasolla. 
Kokeellisella tasolla ongelmana on ollut kokeellisen datan luotettavuuden arviointi. 
Empiirisellä tutkimuksella pyritään tarkempiin ja hyväksyttäviin luotettavuusarvioihin, 
joten sillä on potentiaalia lisensoinnissa ja voimalaitoksen käytössä PRA:n näkökulmas-
ta. 
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Analyysissa käytettävässä FinPSA:ssa I&C -mallin rakennus tehdään vikalogiikan 
(engl. failure logic) sijasta onnistumislogiikan pohjalle (engl. success logic) (Bjorkman, 
et al., 2013). Tavoitteena on perinteisten mallinnustapojen laajentaminen digitaalisten 
järjestelmien mallinnukseen ja analyysiin PRA:ssa, sekä DiD -analyysin parantaminen. 
Ohjelmistojen kehitysprosessin vaikutusta ohjelmiston luotettavuuteen selvitetään. 
WP4 keskittyy dynaamisen PRA:n menetelmien kehitykseen, sekä dynaamisten ilmiöi-
den ja järjestelmien PRA mallinnuksen ja analyysin parantamiseen. Tarkoituksena on 
kehittää dynaaminen uhka-analyysityökalu, koska tämän hetkinen PRA mallinnus kes-
kittyy suurimmaksi osaksi ajasta riippumattomaan uhkamallinnukseen. Uhat ovat usein 
dynaamisia tapahtumia, joilla on sisäisiä riippuvuussuhteita, esimerkiksi tulipalojen 
PRA (Fire PRA). Lisäksi jatketaan dynaamisen virtauskaavion menetelmän kehitystä 
(engl. dynamic flowgraph methodology) (Karanta, et al., 2009). 
Dynaamista PRA:ta kehitetään nykyisessä tason 2 mallissa. Kehitystyötä seurataan 
TVO:lla, ja se nähdään potentiaalisena työkaluna mallin kehittämiseen, mutta mahdolli-
nen hyöty jää pieneksi. Kehitettyä mallia on mahdollista kokeilla jatkossa. (Tarkiainen, 
2015) 
WP5 keskittyy tason 1 PRA:n kehitykseen. Tutkittavia asioita mm. usean laitosyksikön 
PRA (myös KPA -varastot), aikariippuvat riskien seuraukset, laskenta-algoritmien kehi-
tys, PRA mallien ja tulosten vertaamistyökalut. PRA -laskentamenetelmäkehityksessä 
on tarkoituksena antaa suosituksia ja/tai työkalutukea tietyille PRA -alueille, tukea algo-
ritmikehitystä, sekä kehitettyjen menetelmien integrointi tason 2 PRA:han. Kehitykses-
sä käytetään pohjana FinPSA -ohjelmistoa, mutta tuloksia on mahdollista soveltaa myös 
muihin PRA työkaluihin. Usean laitoksen PRA:ssa selvitetään niihin vaikuttavien teki-
jöiden riippuvuudet (lähtötapahtumat, järjestelmätason riippuvuudet, ihmisen toiminta, 
komponenttitason riippuvuudet). Tulokset esitetään sydänvauriotaajuutena (engl. Core 
Damage Frequency, CDF).  
TVO:n näkökulmasta tason 1 menetelmäkehityksen seuranta on tärkeää. Tunnistettu 
mahdollinen uusi vaatimuskohde on usean laitosyksikön PRA (engl. multi-unit PRA), 
jossa riskin arviointi tehdään laitospaikkakohtaisesti, esim. yhtenäisten järjestelmien 
osalta. Tähän mennessä laitokset on analysoitu yksittäin. STUK ei ole esittänyt mitään 
vaatimuksia vielä liittyen usean laitosyksikön PRA:han, mutta aihetta seurataan. Asian 
käsittely ja seuraaminen SAFIR -ohjelman puitteissa nähdään tärkeäksi mahdollisia 
tulevaisuuden vaatimuksien rakentamista ajatellen. (Tarkiainen, 2015) 
WP6 käsittelee tason 2 PRA:ta. Tarkoituksena on aiemmin SAFIR2014 PRADA -
projektissa tehdyn integroidun deterministisen ja todennäköisyysperustaisen turvalli-
suusarvioinnin (engl. Integrated Deterministic and Probabilistic Safety Assesment, 
IDPSA) menetelmäkehitys tasolle 2 (esimerkkitapaukset: passiivisten autokatalyyttisten 
vedyn rekombinaattorien mallinnus, höyryräjähdykset, sekä jäähdytettävyyden riskit). 
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Kehitettävä tason 2 PSA menetelmätuki käsittää riskien integraattorin kehittämisen 
useiden suojarakennuksien tapahtumapuiden (engl. Containment Event Trees, CET) 
analyysitulosten yhdistämistä varten, sekä lisäksi kehitetyn menetelmän yhdistämisen jo 
olemassa oleviin tilastollisiin menetelmiin. Lisäksi kehitetään tasojen 1 ja 2 läheistä 
integraatiota mm. jäljitettävyyden suhteen. Loppukäyttäjinä WP6:n tuloksissa ovat voi-
mayhtiöiden tason 2 PRA -asiantuntijat sekä viranomaiset. Hankkeesta on yhteistyötä 
NKS ja NPSAG -tutkimusohjelmiin. 
WP7 keskittyy tason 3 PSA:n kehitykseen esimerkkitarkastelujen ja menetelmäkehityk-
sen, ohjelmistokehityksen, sekä tasojen 2 ja 3 integraation osalta: 

 IDPSA menetelmää parannetaan ja sen roolia tason 3 mallinnuksessa ja analyy-
sissa selvennetään. Aiheesta on tehty SAFIR2014 PRADA:ssa pilottihanke 
(Rossi, et al., 2014), jonka kehitystä jatketaan. Pilotissa on analysoitu Fukushi-
ma Daiichin onnettomuus (Caldwell, et al., 2015). VTT:llä kehitettyjä malleja 
verrataan ruotsalaisten LENA -koodiin (Bäverstam, 2013). 

 Tason 3 PSA prototyyppiohjelmiston kehitystä jatketaan. Vaatimukset on aiem-
min määritelty SAFIR2014 PRADA:ssa (Karanta, 2014b). Säädynamiikkamallin 
yhdistämistä PRA:han tutkitaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa tarkoi-
tuksena kehittää työkalu päästöjen leviämisen arviointiin. Lisäksi tarkoituksena 
on kehittää hienostuneempi malli annosarvioille ja terveysvaikutuksille. 

 Tasojen 2 ja 3 integraation kehitystä jatketaan. Tähtäimessä on ymmärtää pa-
remmin mitä informaatiota tason 3 analyysi tarvitsee tasolta 2, sekä miten eri 
onnettomuussekvenssien vaikutuksia ja tärkeyttä voidaan arvioida tasolla 3. 

TVO:n osalta PSA tason 3 -menetelmäkehitystä voidaan hyödyntää tulevissa automaa-
tion modernisointiprojekteissa. Kokemusta on jo saatu OL3 -logiikasta. (Tunturivuori, 
2015) 
Taso 3 ei ole tällä hetkellä viranomaisvaatimus. Tulevaisuuden kannalta TVO on kui-
tenkin mukana kehitystyössä SAFIR -ohjelman kautta ja seuraamassa kehitystä maail-
malla (esim. Sveitsissä on kehitetty huomattavasti tason 3 PSA:ta). Tällä hetkellä tason 
3 PSA -mallin käyttökohteita ovat myös vakuutustoiminta ja yhteiskuntasuhdetoiminta. 
Tason 1 ja 2 tulokset, eli sydänvauriotaajuudet, eivät kerro paljoa suurelle yleisölle. 
Tason 3 tulokset sen sijaan ovat konkreettisempia selittää asiaan perehtymättömille. 
(Tarkiainen, 2015) 
WP8 keskittyy organisatoriseen ja yhteistyötoimintaan liittyvään ihmisen toiminnan 
riskien analysointiin ja määritykseen, avainasemassa P&E -operaatiot (Prevention & 
Emergency). Aihetta on aikaisemmin kehitetty SAFIR2014 PRADA -ohjelmassa 
(Karanta, 2014a). Näkökulmia ovat mm.: 

 Aikatauluriskit resurssien ollessa rajoitetut 
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 Resurssien paras mahdollinen allokointi 
 Rajoitettujen resurssien aiheuttamat riskit 
 Pelastustyöntekijöiden ammattiriskit, kaluston häiriöt 
 Vaikutus aikatauluun ja lopputuotteen laatuun (engl. end product). Lopputuote 

voi olla esim. myrskyn kaatamien puiden raivaaminen tieltä, tulvasuojan raken-
taminen hiekkasäkeistä jne. 

 Operaation lopputuotteen laatuun liittyvä mallinnus, formulointi ja konstruointi, 
sekä niiden vaikutus PRA:han 

Luotettavuusanalyysi organisaatioiden syvyyspuolustukselle tehdään huomioiden: 
 Kommunikaatio-ongelmat organisaatioiden välillä, koordinaatio-ongelmat, yk-

sittäisen ihmisen inhimillinen tekijä 
 Organisaation toimintojen onnistumisen todennäköisyys 
 Organisaatioiden kyky kestää virheitä. 

Tavoitteena WP8:ssa on: 
 Hätätilanteiden ohjeiston onnistuminen PRA -arvioinnin keinoin 
 Hätätilanteiden ehkäisy 
 Päätöksentekotilanteiden häiriöiden tunnistaminen organisaatiossa 
 Todennäköisyyspohjainen malli hätätilanteille, jossa osa resursseista on käyttä-

mättömissä 

3.2.3 CASA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Nieminen, et al., 
2015). 
CASA (Comprehensive analysis of severe accidents) -projektin aiheena on vakavien 
onnettomuuksien laaja analyysi. Työkaluja on jo kelpoistettu kattavasti vakavien onnet-
tomuustilanteiden arviointiin Suomen ydinvoimalaitosten tarpeille. Teoreettisessa on-
nettomuustarkastelussa ongelmana on kuitenkin teoreettisten mallien suuri määrä, vaik-
ka oikeiden reaktorimateriaalien kokeiden suorittamiseen liittyy huomattavia haasteita. 
Tarkoituksena on vakavan onnettomuuksien seurauksien prosesseihin liittyvien epävar-
muuksien vähentäminen, useiden eri onnettomuusmallien tulosten yhdistäminen ja ver-
tailu, sekä luoda päätöksenteon perusta vakavien onnettomuuksien hallinnalle. 
WP1 keskittyy vakavien onnettomuuksien etenemisen tutkimiseen. Vakavien onnetto-
muuksien mallinnuksen asiantuntemusta ja työkaluja kehitetään todellisen luonnollisen 
mittakaavan reaktorionnettomuudesta, Fukushimasta, saadun tiedon perusteella. MEL-
COR -koodin (Methods for Estimation of Leakages and Consequences of Releases) 
(Sandia National Laboratories, 2015) suorituskykyä kartoitetaan vakavien onnetto-
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muuksien simuloinnissa. Aiemmin SAFIR2014 TERMOSAN -ohjelmassa laadittuja 
Fukushiman 1-3 laitosten MELCOR -mallien (Sevón, 2013a; Sevón, 2013b; Sevón, 
2014)  kehitystä jatketaan TEPCO:n julkaiseman uuden materiaalin perusteella. TVO:n 
MELCOR -lisenssin ylläpito on järjestetty CASA -projektin kautta. Ohjelman puitteissa 
osallistutaan OECD/NEA BSAF (The Benchmark Study of the Accident at the Fukushi-
ma Daiichi Nuclear Power Station) -projektin toiseen vaiheeseen, sekä vuosittaiseen 
CSARP/MCAP (Cooperative Severe Accident Research Program / MELCOR Code 
Assessment Program) -seminaariin. 
WP2:ssa käsitellään sydänsulan jäähdytettävyyteen ja sydänsiepparin toimintaan liitty-
viä ilmiöitä. Keskiössä ovat sydänsulan jäähdytettävyys ja hallinta paineastian sisällä, 
ulkona, sekä sydänsiepparissa. Aiemmin aihetta on tutkittu SAFIR2014 COOLOCE-E -
projektissa. Sydänsulan jäähdytykseen liittyviä epävarmuuksia tarkastellaan kansainvä-
lisessä yhteistyössä NKS-DECOSE -projektin yhteydessä. Tutkimuksessa käytetään 
kaksifaasivirtauksen simulointiin Stuttgartin yliopistossa kehitettyä MEWA -koodia 
sekä Ruotsissa kehitettyä DECOSIM -koodia. Kuvassa 2 on esitelty mallinnettavia sy-
dänsulan geometrioita. 

 
Kuva 2. Mallinnettavia sydänsulan geometrioita (Nieminen, 2015). 

Sydänsulan hallittavuuteen sydänsiepparissa liittyen Suomen toimesta ehdotetussa, Ar-
gonne National Laboratory:ssa tehdyn WCB-1 (OECD/NEA, 2014b) kokeen tulokset 
(Farmer, et al., 2009) erosivat suuresti VTT:n oletuksista. Tämän syitä on selvitetty ja 
tuloksia analysoitu (Sevón, 2015a; Sevón, 2015b), sekä tulosten hyödyntämistä sydän-
sieppareiden mallinnuksessa tutkitaan. WCB-1 on toistaiseksi ainoa maailmassa tehty 
sydänsiepparikoe oikeilla reaktorimateriaaleilla, johon liittyvä kirjallisuus on julkisesti 
saatavilla. Tarkoituksena on kehittää Suomen laitosolosuhteisiin relevantit sydänsulan 
stabilointistrategiat. 
TVO:n puolelta on olemassa mielenkiintoa MEWA laskentamallien kelpoistukseen, 
joten hanketta on tärkeä seurata (Tunturivuori, 2015). 
WP3 keskittyy suojarakennuksessa tapahtuviin ilmiöihin ja jatkaa SAFIR2014 VES-
PA:ssa tehtyä työtä. Suurimmat uhat suojarakennuksen rakenteelliselle eheydelle ovat 
suurienergiset höyry- ja vetyräjähdykset. Projektissa arvioidaan höyryräjähdyksen 
kuormat pohjoismaisessa BWR -geometriassa, sekä tärkeimmille lähtöparametreille 
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tehdään herkkyystarkastelu. Toisena aiheena on suojarakennuksen annosnopeuksien 
arvioinnin parantaminen kehittämällä olemassa olevaa ASTEC -mallia.  
WP4 käsittelee vakavan onnettomuuden ympäristöllisiä seurauksia tekemällä leviämis-
mallinnuksen ja annosarviot väestölle tilanteessa, jossa suojarakennuksen tiiveys mene-
tetään ja mahdollinen tarve väestönsuojelulle muodostuu. Olkiluotoa käytetään mallin-
nuksessa esimerkkialueena. 

3.2.4 CATFIS 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Kärkelä & Kekki, 
2015). 
CATFIS (Chemistry and transport of fission products) -projekti on jatkoa SAFIR2014 
TRAFI ja FISKES -projekteille, sekä aikaisemmalle SAFIR2010 CHEMPC:lle. Projek-
tissa keskitytään vakavassa onnettomuustilanteessa muodostuvien fissiotuotteiden las-
kujen epävarmuuksien vähentämiseen, jodin ja ruteenin kulkeutumiseen primääripiirissä 
ja suojarakennuksessa, sekä ilman radiolyysituotteiden muodostumiseen. Tarkoituksena 
on kehittää uusia malleja ja tietämystä fissiotuotteiden käyttäytymisestä vakavassa on-
nettomuustilanteessa. Lisäksi tarkoituksena on tutkia suojarakennuksen tiivistemateriaa-
leina käytettyjen elastomeerien käyttäytyminen onnettomuusolosuhteissa, ottaen huo-
mioon materiaalien ikääntyminen (onnettomuus voi tapahtua missä tahansa elinkaaren 
vaiheessa). Kansainvälistä yhteistyötä projektissa tehdään IRSN (Institut de radiopro-
tection et de sûreté nucléaire), Corium and Radioelement Transfer Research Facility 
(LETR), JRC-ITU, Chalmers, NKS-R ja NUGENIA yhteisön (NUGENIA Assosiation) 
kanssa. 
WP1 kattaa ruteenin ja jodin käyttäytymisen tutkimuksen primääripiirin olosuhteissa. 
Saadut tulokset implementoidaan ASTEC/SOPHAEROS koodiin kondensoituneen faa-
sin reaktiomalleihin. 

 Jodin kemian osalta: Primääripiirin pinnoilla tapahtuvan fissiotuotteiden uudel-
leenhöyrystymisprosessin vaikutus niiden fysikaaliseen ja kemialliseen muotoon 
(Kalilainen, 2015). 

 Ruteenin kemia: Ilman radiolyysituotteiden (NO2, N2O, HNO3, hapettavat yhdis-
teet) vaikutus ruteenin kulkeutumiseen primääripiirin olosuhteissa. CsI -
partikkeleiden vaikutus kulkeutumiseen. 

WP2 aiheena on typpihapon muodostuminen suojarakennuksen kaasufaasista beeta-
säteilyn kautta. Aiemmat tutkimukset ja MELCOR -malli on tehty gamma-säteilyllä, 
mutta vakavissa onnettomuustilanteissa merkittävin ionisoivan säteilyn lähde on kuiten-
kin beeta-säteily. Typpihapon muodostusta BWR olosuhteissa on tutkittu aiemmin SA-
FIR2014 FISKES -projektissa (Penttilä, et al., 2015a).  
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WP3 tutkii ilman radiolyysituotteiden muodostumista (β- ja γ -säteilystä), sekä niiden 
vaikutusta fissiotuotteisiin ja suojarakennuksen vesialtaiden pH-tasoihin. VTT:n Chem-
Pool -ohjelmiston (Penttilä, 2012) kehitystä jatketaan. Tällä hetkellä typpihapon muo-
dostuminen ChemPoolissa perustuu pelkästään gamma-säteilyyn, uudemmat MEL-
COR/ORIGEN laskelmat arvioivat kuitenkin beeta-säteilyn olevan pääasiallinen lähde.  
WP4 koordinoi Suomen osuutta OECD/NEA BIP-2 ja STEM ohjelmien seuraajan, 
STEM-2 parissa (Mun, et al., 2015). 
CATFIS on kansainvälisesti arvioiden tieteelliseltä tasoltaan laadukas projekti, mutta 
sen sovellettavuus käytäntöön on haastavaa. Ympäristövaikutusten kannalta tutkimuk-
sessa voidaan saada uutta tietoa jodin käyttäytymisestä, mitä voidaan käyttää mahdolli-
sesti päästömallinnusten kehittämisessä. (Tarkiainen, 2015) 

3.2.5 FIRED 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Matala, et al., 
2015). 
FIRED (Fire risk evaluation and defence-in-depth) -projektissa arvioidaan tulipaloris-
kejä ja siihen liittyvää syvyyspuolustusta. Paloturvallisuuden laskentaohjelmistoja kehi-
tetään ja kelpoistetaan, sekä kehitetään ennakoivasti tulevaisuuden kompetensseja uu-
sien palamista hidastavien aineiden analyysille, mm. johdoissa käytettyjen erilaisten 
materiaalien ikääntymisen vaikutusta tulipaloriskiin selvitetään. Suuri osa tutkimuksesta 
käsittelee mallinnusta, mutta myös kokeellista tietoa tuotetaan. Kehitettyjä työkaluja 
pystytään hyödyntämään paloturvallisuusasiantuntijoiden työssä, erityisesti palomuu-
rien arvioinnissa. 
TVO:lla ei tehdä itse tulipalosimulointia (engl. Fire Dynamic Simulator, FDS), vaan 
tarvittavat analyysit tilataan. VTT:n osaaminen on tätä kautta hyödynnettävissä TVO:n 
tarpeisiin. Laitoksilla on olemassa palo-PRA, jossa on tehty deterministiset analyysit.  
Esim. kappaleessa 1.8 FIRAS esiteltyjä esimerkkitapauksia voidaan hyödyntää analyy-
seissä. (Tunturivuori, 2015) 
WP1 arvioi tulipaloriskiä kaapelien eliniän aikana. Tarkasteluun otetaan sekä uudet pa-
loa hidastavat polymeerimateriaalit, että vanhat perinteiset materiaalit. Myös materiaa-
lien vanhenemisen vaikutus huomioidaan, ja kokeita suoritetaan keinotekoisesti van-
hennetuilla materiaaleilla. Laskennallisia kemiallisia menetelmiä kehitetään ja testataan. 
Pyrolyysimallinnus integroidaan FDS -paloturvallisuusanalyysiin alkuainetasolla. FDS 
on LES (Large-Eddy Simulation) -algoritmi hitaille virtauksille tulipalojen savu- ja 
lämmönsiirto-ongelmiin, jota National Institute of Standards and Technology kehittää 
yhteistyössä VTT:n kanssa (NIST, 2015; McGrattan, et al., 2015)  
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WP2 keskittyy palomuurien suorituskyvyn arviointiin. Vaikka tulipalo ei itsessään ai-
heuttaisi vaaraa reaktoriturvallisuudelle, on sen tekemä taloudellinen vahinko usein 
merkittävä. Työryhmässä tutkitaan ja kehitetään seuraavia asioita: 

 FDS2FEM (Fire Dynamic Simulation to Finite Element Method) parannukset: 
COMSOL tuki, uudet laskennalliset menetelmät monimutkaisemmille geo-
metrioille 

 Tulipalojen syvyyspuolustuksen arviointi: Syvyyspuolustuksen laajentamisen 
arviointi fysikaalisista järjestelmistä laajempaan yhteyteen, mukaan lukien 
suunnitteluperusteet ja käyttöohjeet 

 Uuden lämmönjohtumisratkaisijan implementointi palodynamiikkasimulaatto-
riin kirjallisuuden (Baroudi, 2007) mukaan 

 Fire-DID, Fire-PRA ja yleisen PRA väliset suhteet 
WP3:ssa kehitetään, ylläpidetään ja kelpoistetaan tulipalojen simulointia. Menetelmä- ja 
työkalukehitystä tehdään seuraavilta osin: 

 FDS -simulaattori: laskentaohjelmiston kelpoistus ja kehitys 
 FDS -mallin lisääminen: nestesuihkujen viilentämän pinnan partikkelipohjainen 

malli 
 Todennäköisyysperustaiset palosimulaatiomallit (engl. Probabilistic Fire Simu-

lations, PFS) (Hostikka, et al., 2003) päivitetään toimimaan uusimman FDS:n 
kanssa. Aikaisemmin kehitetty toiminta-aikamalli integroidaan PFS:ään, ja aine-
pohjaisia operaatiosimulaatioita tutkitaan. 

 Materiaalimallinnus (Pyroplot): käyttäjäystävällisyyden parantaminen käyttöliit-
tymän (engl. User Interface, UI) osalta. Käytettävän geneettisen algoritmin pa-
rantaminen. 

WP4 koordinoi kansainvälistä yhteistyötä tulipalojen etenemistä tutkivassa PRISME2 -
projektissa (OECD/NEA, 2015c).  

3.2.6 ESPIACS 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Vepsä, 2015). 
ESPIACS (Experimental studies on projectile impacts against concrete structures) -
projekti on aiempien SAFIR -hankkeiden IMPACT -projekteille jatkoa oleva lentokone-
törmäystä käsittelevä tutkimusohjelma. ESPIACS sisältää kokeellisen osuuden missii-
lien törmäyksistä betonirakenteisiin. Laskennallinen osuus käsitellään SAFIR2018 
NEST -projektissa. Tarkoituksena on kerätä kattavia ja luotettavia koetuloksia, joita 
voidaan käyttää erilaisten ennustavien mallien kelpoistukseen. Koko projekti toteutetaan 
yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Suurin osa 
kokeista rahoitetaan ja suunnitellaan yhdessä. Koelaitteisto on rakennettu VTT:n tiloi-
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hin 2000-luvun alkupuolella Otaniemeen. Osanottajien todellista määrää ei kuitenkaan 
tässä vaiheessa (ESPIACS projektisuunnitelma 1/2015) vielä tiedetä, ja suurin osa tut-
kimusaiheista on alustavia. Alla on esitelty työryhmäjako VTT:n osalta. 

 WP1: ESPIACS koetulosten analysointi, johtopäätökset sekä tieteellisten julkai-
suiden kirjoittaminen. Värähtelyjen etenemisen ja vaimenemisen koesarjan suo-
ritus. 

 WP2: VTT:n mittaustulosten tiedonkeruu- ja prosessointiohjelmisto 
LABVIEW:n päivitys ja uudet ominaisuudet. 

 WP3: VTT:n vastuun alaisten koejärjestelyiden suunnitteleminen, mm. kohteen 
geometria, vahvisteet, betonin lujuus, tuenta, instrumentaatio, missiilin tyyppi ja 
mitat, sekä törmäyksen nopeus. 

 WP4: Lävistyskäyttäytymisen kokeet. Sellaisen missiilin törmäysnopeuden löy-
täminen jokaiselle seinämätyypille, millä missiili lävistää seinämän, mutta sillä 
ei ole enää nopeutta (engl. just-perforation velocity), sekä betonin lujuuden ja 
esijännityksen vaikutus em. ilmiöön. 

 WP5: Kaarevien seinämien kokeet. Tähänastiset kokeet on suoritettu kohtisuo-
rassa tasaista pintaa vasten. 

 WP6: Kolmiulotteinen tarkastelu värähtelyjen etenemisestä ja vaimenemisesta 
rakenteissa. 

 WP7: Yhdistetty taipuma- ja lävistystarkastelu. Taipuma- ja lävistysvahingon 
suhteiden vaikutus kokonaisvahinkoon. 

 WP8: Komposiittirakenteiden kokeet. Teräs-betoni-teräs -komposiittirakenteet. 
 WP9: Mittakaavan vaikutuksen kokeet. Valittujen parametrien mittakaavavaiku-

tus saatuihin tuloksiin. 
OL1 ja OL2 -laitosyksikköjen osalta voidaan hyödyntää joitain seismisen puolen, esim. 
tärinöiden välittyminen rakenteissa, tuloksia (Kukkola, 2015). OL1 ja OL2 -rakenteiden 
laskenta edellyttää jatkossa erillistä yhteistyötä tai SAFIR -projektien suuntaamista näi-
hin.  

3.2.7 NEST 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Saarenheimo, et al., 
2015). 
NEST (Numerical methods for external event assessment improving safety) -projektissa 
kehitetään numeerisia menetelmiä ulkoisten uhkien mallinnukseen ja arviointiin (maan-
järistykset, matkustajalentokoneen törmäys sekä siitä seuraavat tulipalot ja räjähdykset). 
Uusimpiin YVL-ohjeisiin on lisätty maanjäristyksiä koskevia kohtia (YVL B.7, 4 
Maanjäristykset). Perinteisille rakennusprojekteille ei ole Suomessa asetettu maanjäris-
tysvaatimuksia. Siksi alan asiantuntijayhteisö Suomessa on pieni ja pirstoutunut. Projek-
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ti tähtää vahvasti myös asiantuntijuuden vahvistamiseen. Tarkoituksena on menetelmien 
ja mallinnustekniikoiden kelpoistus käytettäväksi turvallisuusarvioinneissa, sekä raken-
teellisen turvallisuuden arviointi. Tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää 
suoraan turvallisuusanalyyseissa ja suunnittelussa. 
Aihepiiriin liittyy VTT:n koordinoima NUGENIA ACCEPPT -projekti, joka keskittyy 
suojarakennuksen esijännitetyn betonin, sekä teräsvuorauksen ja jänteiden arviointiin. 
Projektin puitteissa osallistutaan OECD IAGE työryhmään (Integrity of Components 
and Structures), ERNCIP (European Reference Network for Critical Infrastructure Pro-
tection) rakennusten räjähdyskestävyyden ryhmään, sekä IAEA:n ISSC (International 
Seismic Safety Centre) aktiviteetteihin. Lisäksi Michigan Technological University te-
kee yhteistyötä projektissa vierailuprofessuurin muodossa. 
WP1 keskittyy maanjäristysten mallinnukseen. Lähikenttämittaukset tehdään vakaissa 
manneralueissa, ja mittaustuloksia kerätään tulevaisuuden mallien kalibrointia varten. 
Huomioon otetaan: 

1) Muiden tahojen tekemän aiemmat mittaustulokset 
2) Fennoskandian maanjäristyshistoria 
3) Ihmisen toiminnasta peräisin olevat mikrojäristykset 
4) Aiemmat maanjäristykset, joiden seismologiset ominaisuudet ovat lähellä Fen-

noskandian ominaisuuksia 
5) Kirjanpito räjäytyksistä 

Lisäksi tavoitteena on 
 Mallinnustekniikoiden ja kalibroinnin mallinnuksen kehittäminen 
 Skenaariomallinnus valituille kohteille 
 Mallien tulosten tulkinta ja herkkyystarkastelu 

Yhteistyötahoja ovat NKS AddGROUND -projekti, Uppsalan yliopisto, ÅF-Consult, 
Helsingin yliopiston seismologian laitos, Aalto yliopisto, Geological Survey of Den-
mark and Greenland, sekä POSIVA. 
WP2 keskittyy reaktorin suojarakennuksen epälineaarisen käyttäytymisen mallinnuk-
seen. Aiheita ovat: 

 Lentokonetörmäyksen simulointi. Malli rakennetaan realistiselle matkustajako-
neen törmäykselle. 

 Laskentamenetelmien ja -mallien kehitys. Valittujen IMPACT -kokeiden tulos-
ten laskenta VTT:llä (taipuminen ja lävistys), sekä käyttö kelpoistukseen. Tule-
vien kokeiden alustava laskenta, sekä post-analyysi. 
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 Värähtelyt ja epälineaarinen vaimeneminen. Raudoitetussa betonissa esiintyvät 
värähtelyt, jotka ovat peräisin seismisestä toiminnasta tai missiilin törmäyksestä. 
Epälineaarisen vaimenemisen malleja raudoitetussa betonissa ei ole kelpoistettu 
tällä hetkellä. Kelpoistukseen sopiva mittaustieto saadaan IMPACT -projektin 
tuloksista. 

 Numeerinen tarkastelu esijännitetyn betonin vanhenemisesta reaktorin suojara-
kennuksessa. FEM -malli malli kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä EdF:n 
(Electricité de France) VeRCoRS -projektissa. VeRCoRS -projektissa rakenne-
taan mittakaavan 1:3 koelaitos reaktorin suojarakennuksesta Ranskan Renar-
dières'iin. Projektin päätutkimusaiheita ovat: materiaalien käyttäytyminen var-
haisella käyttöiällä, ikääntymisen vaikutus vuototiiviyden kehitykseen ja materi-
aalien käyttäytyminen vakavan onnettomuuden olosuhteissa (Electricité de 
France, 2014). Tarkastelu ottaa huomioon koko elinkaaren. 

VTT ja Scanscot Technology tekevät VeRCoRS -projektissa läheistä yhteistyötä tiedon- 
ja tulostenvaihdon suhteen. Vaikka suoraa hyödyntämistä OL1 & OL2 -laitoksille ei 
voida teknisten toteutusten näkökulmasta tehdä, VERCORS -ohjelma on TVO:lle hyvin 
tärkeä, koska koejärjestelyt soveltuvat OL3 -suojarakennuksen tarpeisiin. Saatava 
osaaminen voidaan kuitenkin hyödyntää myös OL1 & OL2 -ympäristössä. (Kukkola, 
2015) 

3.3 Reaktori ja polttoaine 
3.3.1 KATVE 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Rantamäki, et al., 
2015). 
KATVE (Nuclear Criticality and Safety Analyses Preparedness at VTT) -projektin tar-
koituksena on viranomaisten asiantuntijuuden ja analyysivalmiuden kehittäminen kriit-
tisyysturvallisuudessa, säteilysuojelussa ja aktivaatioanalyyseissa. Ohjelma painottuu 
osaamisen ja työkalujen kehitykseen, johtuen VTT:n reaktorifysiikan asiantuntijakados-
ta henkilöstön vaihtuvuuden ja eläköitymisten seurauksena. Tarkoituksena on saavuttaa 
kansainvälisten standardien ja ohjeiden edellyttämä taso kehitettävissä työkaluissa sekä 
osaamisessa. Tutkittavina esimerkki- ja harjoitustapauksina projektissa käsitellään pal-
jolti käytetyn ydinpolttoaineen kuivavarastointiin liittyviä ilmiöitä, joita ei voida 
TVO:lla hyödyntää, mutta myös muita tarkasteltavia tapauksia on. 
WP1 keskittyy kriittisyysturvallisuuden tutkimukseen osaamisen parantamisen, sekä 
työkalujen ja menetelmien kehittämisen osalta. Tavoitteena on saavuttaa kansallinen 
yksimielisyys palamahyvityksen (engl. Burnup Credit) ja Gadolinium -hyvityksen 
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(engl. Gd-credit) käytöstä Suomessa. Myöhemmin ohjelmassa on tarkoituksena tehdä 
myös kriittisyysanalyysi. 
Palama- ja Gd -hyvityksen käytön kehitys Suomessa on TVO:lle tärkeä asia, sekä yh-
teistyöhön osallistuminen on tärkeää. Tutkimus- ja voimayhtiöiden yhteisymmärrys on 
tärkeää, koska se helpottaa myöhemmin arvioiden todentamisessa säteilyturvakeskuk-
selle. Lisäksi, mikäli tulevaisuudessa jouduttaisiin käyttämään vähän poltettuja polttoai-
nenippuja (ei ole jouduttu käyttämään vielä), tämän tutkimusohjelman tuloksista saatai-
siin merkittävää tukea. (Paajanen, 2015b) 
WP2 keskittyy säteilysuojelun. Työryhmässä hyödynnetään aiemmin SAFIR2014 
KÄÄRME -projektissa kehitettyä Serpent gammakuljetusmenetelmää (engl. gamma 
transport method). Tarkoituksena kehittää Serpent -koodista kannattava työkalu säteily-
suojauslaskuihin. Implementoitavat toiminnallisuudet Serpent -koodiin ovat mm.: 

 Gammavuon muuttaminen käytettäväksi annoslaskuissa (vuosta Sieverteiksi), 
vastefunktion kehittäminen em. varten 

 Varianssin vähentäminen tähtää gammasäteilyn vähentämiseen epäedullisilla 
alueilla 

Lisäksi projektissa tehdään käytetyn polttoaineen kuivavarastoinnin säteilysuoja-
analyysi (Fennovoiman pyynnöstä), standardit ja vaatimukset huomioiden. 
Serpent -kehitys ei välttämättä tuo lisäarvoa siihen mitä voidaan laskea TVO:lla, mutta 
osaamisen kehitys on tärkeää. Kehitystyö tarjoaa viranomaiselle hyvän työkalun riip-
pumattomiin analyyseihin. (Ranta-aho, 2015) 
Serpent -kehitys ei ole vielä tuotantokäyttötasolla TVO:n näkökulmasta, ja kehitys vaa-
tii vielä aikaa. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista tehdä esim. palamamallinnuk-
set Serpentillä, koska tällä hetkellä TVO:n käyttämässä Monte Carlo -koodissa, 
MCMP:ssä (Los Alamos National Laboratory, 2015), ei ole tarpeeksi tarkkaa palamaa-
mallinnusta, vaan se tehdään muilla ohjelmilla. (Knuutila, 2015) 
WP3 käsittelee lähdetermejä ja aktivaatiota. Esimerkkitapauksena tässäkin on käytetyn 
polttoaineen kuivavarastointi (Serpent mallin konstruointi). Yleisesti lähdetermeinä 
käytetään nuklidi-inventaarioita, jälkilämpöä, neutronidosimetriaa sekä aktivaatio-
analyysia. Kahta jälkimmäisintä ei käytetä tässä kuivavarastoinnin tarkastelussa. Riip-
pumattomien koodien kehitys ja käyttö nuklidi-inventaarioiden ja jälkilämmön lasken-
nassa tuo redundanssia. Neutronidosimetrian tutkimuksella on pieni osuutensa, ts. päivi-
tetään dosimetriakirjastot ja kehitetään, sekä ylläpidetään osaamista. Aktivaatioanalyy-
sin osalta parannetaan osaamista ja laskentajärjestelmiä.  
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WP4:ssä tutkitaan lämmönsiirtoa ja polttoaineen eheyttä kuivavarastointiolosuhteissa. 
Tutkittavia asioita ovat mm. lämpötilan maksimiarvo polttoaineen suojakuoressa, sekä 
suojakuoren materiaalin virumiskäyttäytyminen. 

3.3.2 MONSOON 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Leppänen, et al., 
2015). 
MONSOON (Development of a Monte Carlo based calculation sequence for reactor 
core safety analyses) -projekti keskittyy VTT:n Serpent Monte Carlo -koodin ke-
hityksen jatkamiseen (aloitettu 2004). Verrattuna hankkeen SAFIR2014 -edeltäjään, 
KÄÄRME -projektiin, MONSOON keskittyy selvästi enemmän tilavuuden suhteen 
homogenisointiin (engl. spatial homogenization) eli 3D homogenisointiin. Serpent 2:sta 
on tarkoitus kehittää laskentatyökalu, jolla pystytään suorittamaan rutiininomaisesti 
ryhmävakioiden luontia. Tarkoituksena on riippumattoman turvallisuusanalyysityökalun 
luonti. Serpent -kehitys pyrkii suomalaisten loppukäyttäjien determinististen hilakoo-
dien korvaamiseen. Etuna on myös menetelmien lähdekooditason kotimainen ymmär-
rys. Projektin ensimmäisenä tuloksena saatavaa 2D homogenisaatiota voidaan käyttää 
perinteisen polttoainekierron ryhmävakioiden luontiin ja transienttisimulaatiokoodeihin. 
Loppukäyttäjille pyritään tuottamaan aksiaalisesti heterogeenisia sydämiä sekä muita 
kolmiulotteisia ilmiöitä käsittelevä stationaari- ja dynaamisen tilan laskentamalli. 
WP1 sisältää varsinaisen Serpent -kehitystyön, eli laskentamenetelmien kehitys tilavuu-
den suhteen homogenisoinnin osalta. Pitkällä tähtäimellä projektissa on tarkoitus kehit-
tää menetelmä 3D homogenisointiin, mutta taustatyö ja menetelmät ensimmäisen vuo-
den aikana tehdään kuitenkin 2D homogenisoinnin parissa. Tavoitteena on myös auto-
maattisen palamasekvenssin kehitys, sekä lämpötilan takaisinkytkennän huomioon otta-
va neutroniikan ja polttoaineen käyttäytymisen kytkevä Serpent-FINIX palamalasken-
nan kehitys. Serpent 2 -koodilla valmistuttuaan on tavoitteena luoda kaikki polttoaine-
kierron ja transienttien simuloimiseen tarvittavat lähtöparametrit, sekä voidaan auto-
maattisesti tuottaa usealle eri simulaatiokoodille ryhmävakioita, jotka kattavat kaikki 
palamat ja tilapisteet. 
WP2 sisältää Serpent 2 kelpoistuksen. Yleinen lähestymistapa validointiin on Serpentil-
lä luotujen ryhmävakioiden simulaattorikoodin tulosten vertaamista täyden mittakaavan 
3D Serpent laskelmiin. Tarkasteltavia esimerkkitapauksia ja verrokkikoodeja ovat: 

 Serpent-ARES verrataan MIT BEAVRS benchmarkkiin, perinteinen PWR sy-
dän. 

 Serpent-HEXBU: VVER-440 tai VVER-1000 benchmark 
 Serpent-PARCS 
 Serpent-TRAB3D: EPR alkulataus 
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 HEXTRAN: VVER-400 tai VVER-1000 benchmark 
Näistä laskentakoodeista ainoastaan PARCS pystyy käsittelemään kiehutusvesireakto-
riympäristöä, mutta TVO:lta ei ole lähtenyt projektiin mitään kelpoistukseen sopivaa 
esimerkkitapausta, eivätkä mitkään yllä luetellut esimerkkitapaukset liity BWR -
laitoksiin. Käytettävien laskentaohjelmien rajoituksista ollaan tietoisia (esim. PWR -
puolella yksittäisten sauvojen mallinnus ei ole kovin tarkkaa), ja nykyisissä tuotanto-
käytössä olevissa malleissa tehdään jonkin verran yksinkertaistuksia. Serpent -
kehityksestä voi olla mahdollista saada tulevaisuudessa parempia työkaluja joillekin 
osa-alueille, mutta tässä vaiheessa asia on puhdasta spekulointia. (Paajanen, 2015b) 
WP3 sisältää Serpent 2 -koodin julkaisun. Tällä hetkellä Serpent 1 on vapaassa jakelus-
sa ilmaiseksi, ja Serpent 2 saatavilla betaversiona rekisteröityneille Serpent -käyttäjille. 
WP4 sisältää yhteistyön Serpent -käyttäjäyhteisön kanssa (VTT, 2015a). 
Hankkeen keskeisiä anteja TVO:lle on ollut asiantuntijuuden ylläpito ja muodostumi-
nen. TVO:lla työskenteleviä asiantuntijoita on työskennellyt myös tämän tutkimuksen 
parissa. Serpent -kehitystyöstä on ollut hyötyä sekä perustutkimuksen, että erillisten 
tilaustutkimusten kautta, vaikkei koodia TVO:lla suoraan käytetäkään. (Solala, 2015) 
Projektissa kehitetty CRAM -menetelmä (Chebyshev Rational Approximation Method) 
(Pusa & Leppänen, 2010) on implementoitu kaupalliseen CASMO -koodiin (Studsvik, 
2015), jota käytetään TVO:lla polttoaineanalyyseissa. Tätä kautta myös perustutkimuk-
sesta on ollut hyötyä. (Paajanen, 2015b) 

3.3.3 NEPAL15 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Tuomisto & Ala-
Heikkilä, 2015). 
NEPAL15 (Neutronics, burnup and nuclear fuel) oli yksivuotinen jatkoprojekti SA-
FIR2014 -ohjelman NEPAL -projektille, jossa kehitetään palamalaskennan menetelmiä 
ja ydinpolttoaineen mesoskooppista mallinnusta. Tarkkojen palamalaskujen tarkoituk-
sena on löytää harvinaisia, mutta ongelmallisia nuklideja, kuten voimakkaita absorbaat-
toreita tai muutoin reaktorifysikaalisesti tärkeitä nuklideja. Ydinpolttoaineen kvasistati-
onaaritilan käyttäytymisen tutkiminen tähtää normaalien käyttöparametrien ulkopuolella 
tapahtuvan mallinnuksen luotettavuuteen. Kehitetyt menetelmät implementoidaan Ser-
pent -koodiin. 
Luonteeltaan NEPAL -projektit ovat perustutkimusluonteista, hyvin teoreettista tutki-
musta, ja suoraa hyödynnettävyyttä TVO:n tarpeisiin ei juuri ole. Hyöty saadaan lähinnä 
alalle koulutettavien asiantuntijoiden kautta. (Knuutila, 2015) 
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WP1 keskittyy palamalaskennan menetelmien kehitykseen, yhteistyössä neutroniikka-
tutkimukseen keskittyneen Oak Ridge National Laboratoryn kanssa. Palama-
algoritmeja ja CRAM -ratkaisijaa (Chebyshev Rational Approximation Method) jatko-
kehitetään. Algoritmien parantaminen. ORNL:ssä on HFIR -reaktori (High-Flux Isotope 
Reactor), jota käytetään neutroneja tarvitsevaan tutkimukseen (Oak Ridge National 
Laboratory, 2015). Tarkoituksena on käyttää uusia kehitettyjä menetelmiä HFIR poltto-
ainekierron simulointiin. 
WP2 keskittyy 2011 aloitettuun mesoskooppisen polttoainemallin kehitystyöhön. Laa-
dukkaiden kvantitatiivisten mallien tuottamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta perkolaatio-
kynnyksestä, ja sen riippuvuudesta polttoainevaurioihin, vaurion etenemiseen ja lämpö-
virumiseen. 

3.3.4 PANCHO 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Tulkki, et al., 
2015). 
PANCHO (Physics and Chemistry of Nuclear Fuel) jatkaa SAFIR2014 PALAMA -
projektissa kehitetyn FINIX polttoaineen käyttäytymisen mallinnusalgoritmin kehitystä, 
mm. seuraavista lähtökohdista: 

 Polttoainepelletin käyttäytyminen onnettomuusskenaariot ja sen kemialliset 
ominaisuudet, sekä suojakuoren mekaaniset ominaisuudet tutkitaan. 

 Polttoaineen suojakuori on ensimmäinen fissiotuotteita estävä syvyyspuolustuk-
sen este, joten eheyden varmistaminen normaalin käytön ja onnettomuustilantei-
den aikana on tärkeää. 

 Polttoaineen käyttäytymistä mallinnetaan useimmiten muista kokeista johdettuja 
malleja ja korrelaatioita hyödyntävillä integraalimuotoisilla algoritmeilla. 

 Polttoaineeseen liitetyt onnettomuustyypit voidaan luetella karkeasti kahteen eri 
kategoriaan: LOCA (Loss Of a Coolant Accident) ja RIA (Reactivity Initiated 
Accident) -tilanteisiin liittyvät onnettomuudet. Näistä molemmat ovat suunnitte-
luperustaisia onnettomuuksia. VTT:n kehittämä polttoaineen käyttäytymisen 
mallinnukseen ja multifysiikkarajapintoihin keskittyvä FINIX -koodi (Ikonen, 
2013) laajennetaan em. tapauksiin, sekä erillisenä ohjelmana, että moduulina. 
Validointiin käytettävä SPACE järjestelmä päivitetään tarkoituksena tuottaa au-
tomaattinen validointi useille eri polttoaineen käyttäytymistä mallintaville koo-
deille. Kaikki FINIX:iin kehitetyt ominaisuudet ovat loppukäyttäjien saatavilla. 
Kehitystyössä pyritään vähentämään riippuvuutta ulkoisista koodeista, eli toimi-
joista. 

 Polttoaineen liukenemisen tutkiminen tähtää viallisen polttoaineen kemiallisen 
käyttäytymisen kelpoistusdataan myöhempiä tutkimuksia varten. Tarkoituksena 
on tutkia myös polttoaineen pinnalla tapahtuvia ilmiöitä, kuten uudelleensaos-
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tumista ja sekundäärifaasien muodostumista. Suojakuoren virumiseen ja poltto-
aineen mekaaniseen käyttäytymiseen kehitetään uudet mallit. Virumisen lyhyen 
aikavälin kehittymisen ymmärtäminen voi vähentää reaktorin latauksen suunnit-
telussa tarvittavaa konservatismia. 

 Kemiallisen mallinnuksen osalta pyritään selvittämään miten viallinen polttoaine 
käyttäytyy reaktorissa. Kemiallisen käyttäytymisen tutkimuksen tuloksia voi-
daan käyttää turvallisuusanalyyseissa, mm. jännityskorroosiomurtumien ja ha-
pettumiseen liittyvässä fissiotuotteiden vapautumisessa. 

 Polttoaineen suojakuoren mekaanisten ominaisuuksien osalta tutkitaan sen vas-
tetta transientteihin. 

WP1 sisältää FINIX:in kehittämisen mm. seuraavilta osin: 
 Käyttöliittymän ja virumisen tarkastelu 
 Stationääritilan säteilyn mallinnus 
 Suojakuoren virumisen ratkaisumallin kehitys, plastisten muodonmuutosten si-

mulointi. 
 SPACE kelpoistustyökalun uudelleensuunnitelu. Polttoainetietokannat suunni-

tellaan kokonaan uudelleen. 
WP2 sisältää polttoaineen kokonaiskäyttäytymisen tutkimusta seuraavilta osin: 

 Polttoaineen käyttäytyminen LOCA olosuhteissa. 
 Reaktiivisuusonnettomuuksista: BWR termohydraulisten olosuhteiden mallin-

taminen SCANAIR koodilla. SCANAIR kytkeminen VTT:n GENFLO ter-
mohydrauliikkakoodiin. OECD/NEA RIA Benchmark II epävarmuustarkastelu 
SCANAIR:issa. 

 Halden -yhteistyö (OECD/NEA, 2015d). 
 Horizon2020 INFORMS: tietämyksen parantaminen polttoaineen käyttäytymi-

sestä ja lähdetermeistä, sekä sen jalostaminen toiminnallisiksi turvallisuusarvi-
ointityökaluiksi. 

WP3:ssa tutkitaan polttoaineen käyttäytymisen erillisilmiöitä seuraavilta osin: 
 Viallisen polttoainesauvan liukenemiskäyttäytyminen varasto-olosuhteissa, 

myös kohonneessa lämpötilassa. 
 Kemiallisten ilmiöiden mallinnus polttoaineessa Gibbsin energian minimointi-

menetelmällä (Gibbs Energy Minimization, GEM). Hapen kuljetusmenetelmät, 
hapettuminen käyttölämpötilassa, keskittyen vialliseen polttoaineeseen, mutta 
myös ehjään. 

 Virumisen mallinnus hyödyntäen LCSP -mallia (logistic creep strain prediction) 
sekä viskoelastista mallia. Kehitetyt mallit implementoidaan suojakuoren käyt-
täytymistä analysoivaan 3D FEM -malliin. 
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 FINIX -kehitykseen tarvittavaa reaktorinsisäistä validointidataa saadaan yhteis-
työstä Osiris -reaktorin Melodie -kokeista osana JHR -yhteistyötä (Jules Horo-
witz Reactor). 

TVO:n mielenkiinnon kannalta, VTT kehittää tämän ohjelman kautta polttoainemalleja. 
FINIX on vielä keskeneräinen ohjelma, mutta jokaiselle TVO:lla käytettävälle uudelle 
polttoainetyypille on teetetty polttoainetoimittajien analyysejä varmentavia analyysejä 
VTT:llä, mm. SCANAIR ja ENIGMA -koodeilla. SPACE -työkalulla ollaan kelpoistet-
tu käytettäviä työkaluja. Tällä hetkellä SCANAIR -koodin termohydrauliikkamallilla 
voidaan laskea vain PWR -puolen tapauksia, ja GENFLO on enemmänkin yleisempi 
ratkaisija. TVO:n kannalta olisi etu, mikäli SCANAIR-GENFLO -koodien yhdistämi-
sellä (Arkoma, 2014) pystyttäisiin laskemaan myös BWR tapauksia. Kemiallisten ilmi-
öiden mallinnuksen osalta on teetetty erillistutkimusta VTT:ltä PANCHO -ohjelmassa 
ja sen edeltäjissä tutkitun tiedon perusteella. (Knuutila, 2015) 

3.3.5 SADE 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Syrjälahti, et al., 
2015). 
SADE (Safety analyses for dynamical events) -projekti keskittyy dynaamisten tapahtu-
mien turvallisuusarvioiden kehittämiseen. Tavoitteena on transienttien ja onnettomuuk-
sien mallintaminen tavalla, jolla pystytään vastaamaan YVL-ohjeiden vaatimuksiin tar-
kemmin, sekä nopeudeltaan ja tarkkuudeltaan loppukäyttäjäystävällinen turvallisuus-
analyysityökalu. Myös VTT:n mallinnusosaamista on tarkoitus parantaa termohyd-
rauliikka- ja reaktoridynamiikkakoodien kytketyssä käytössä. Voimayhtiöiden kannalta 
projekti on mielenkiintoinen kytkettyjen termohydrauliikka- ja reaktoridynamiikkakoo-
dien kehitystyön kannalta. Kehitetyillä työkaluilla on mahdollista saada mallinnustietoa, 
jota ei välttämättä saavuteta tämänhetkisillä menetelmillä. Mm. reaktorin käyttäytymi-
nen transientin aikana on yksi tutkimuskohde, jonka tietoa voidaan hyödyntää turvalli-
suusanalyyseissa. Tarkasteltavat ilmiöt ovat osittain samoja, kuin SAFIR2014 KOURA 
ja KÄÄRME -projekteissa. 
WP1:ssä mallinnetaan neutroniikkaa ja reaktorisydäntä mm. seuraavien tapausten avul-
la: 

 VVER reaktorin sauvakohtaisen tehon mallinnus. 
 Serpent-TRAB3D täyden tehon ja aikariippuvat simulaatiot. Esimerkkitapauk-

sena tutkimuksessa on EPR alkulataus. 
WP2 liittyy avoimen sydämen geometrian ja reaktoripaineastian sekoittumisen tutki-
mukseen PWR -laitoksissa (VVER, VVER-440, AES-2006). 
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WP3:ssa tutkitaan kuumakanavamallinnusta. Tavoitteena on lämmönsiirtokriisin (engl. 
Departure from Nucleate Boiling, DNB), kriittisen tehosuhteen (engl. Critical Power 
Ratio, CPR) ja polttoainevaurioiden mallinnuksen kytkeminen neutroniikkasimulaatioi-
hin. Tämän työryhmän tavoitteena on laajentaa analyysia perinteisestä kuumakanava- ja 
kuumasauva-analyysista. DNB/CPR menetelmiä uudistetaan huokoisen väliaineen si-
mulaatioihin. Huokoisen väliaineen turbulenssimallin päivitetään, tähtäimenä pitkittäis- 
ja poikittaissuuntaisten virtausten luotettavampi mallintaminen eri virtausolosuhteissa 
polttoainenipussa. Usean polttoainesauvan välisen vuorovaikutus tutkitaan esimerkkita-
pauksella tukos polttoainenipussa. Myös sekoittuminen ja ristivirtaukset polttoaineni-
puissa selvitetään. OpenFOAM simulaatioita suoritetaan polttoainenipussa tai alikana-
vissa. Tavoitteena siirtyä kytketystä FRAPTRAN-GENFLO koodista kokonaan VTT:n 
omaan FINIX koodiin, kun virtausmallinnus tehtäisiin esim. PORFLO:lla. 
Projektissa kehitetyistä koodeista TRAB3D:llä voidaan laskea BWR -tapahtumia. Me-
netelmäkehityksestä on ollut hyötyä STUK:n VTT:ltä tilaaman tutkimuksen kautta. 
OpenFOAM -kehitys SADE -projektissa nähdään enemmän perustutkimusluontoisena. 
(Paajanen, 2015b) 

3.4 Termohydrauliikka 
3.4.1 COVA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Kurki, et al., 2015). 
Jatkoa SAFIR2014 ESA -projektille oleva COVA (Comprehensive and systematic vali-
dation of independent safety analysis tools) keskittyy laaja-alaiseen ja systemaattiseen 
itsenäisten turvallisuusarviointityökalujen kelpoistukseen. Projekti toteutetaan suurilta 
osan kansainvälisessä yhteistyössä. Tarkoituksena projektissa on Gen II ja Gen III LWR 
-reaktoreiden turvallisuusanalyysityökalujen kelpoistusmenetelmien kehittäminen.  
Suurin osa työstä liittyy järjestelmätason turvallisuusanalyysityökalun, APROS -koodin, 
kehittämiseen. Validointimatriisien käyttö (OECD/NEA) projektiyhteistyön kautta. 
WP1 keskittyy APROS:in kelpoistuksessa käytettävien OECD/NEA:n julkaisemien 
validointimatriisien tarkasteluun. APROSin termohydrauliikka- ja suojarakennusmallien 
kelpoistuksen taso arvioidaan kriittisesti ja sitä verrataan OECD/NEA -
validointimatriiseihin. Kelpoistusanalyysejä on tarkoitus suorittaa liittyen myös OL1 ja 
OL2 -laitoksiin.   
Olkiluoto 1 -laitoksella vuonna 1985 sattunutta höyrylinjojen sulkeutumisesta aiheutu-
nutta painetransienttia on mahdollista hyödyntää yleisesti termohydrauliikan vastaaviin 
termohydrauliikan kelpoistuksiin BWR -laitosten yhteydessä, ja sen tiedot ovat saatavil-
la analysointia varten (tutkittu aiemmin mm. Räty & Hämäläinen (2012)). Myös joitain 
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pumppujen pysähtymisiä on sattunut ja niistä on saatavilla tietoa, mutta niillä ei välttä-
mättä ole niin merkittävää roolia kelpoistusmateriaalina. Myös PWR -laitosten esimerk-
kitapauksia voidaan käyttää BWR -laitosten kelpoistusten yhteydessä tietyin edellytyk-
sin. Jos keskitytään kaksifaasivirtaukseen, laitostyypillä ei ole väliä. (Paajanen, 2015a) 
WP2:ssa analysoidaan uusia kokeita ja vertailutestejä (engl. benchmark) APROS- ja 
TRACE -koodeilla. Vertailutestejä saadaan OECD/NEA ATLAS -projektin lisäksi 
PKL, FONESYS Network sekä Atomic Energy Research -projekteista. Analyysien epä-
varmuuksia arvioidaan parhaan arvion ja epäluotettavuuden (engl. Best estimate plus 
uncertainty, BEPU) menetelmällä 1. Analysoitavat kokeet ovat: 

 ATLAS (Advanced Thermal-hydraulic Test Loop for Accident Simulation). VTT 
on kehittänyt Apros -mallin käytettävästä ATLAS -testilaitteistosta ISP-50 ver-
tailutestin yhteydessä. Malli kelpoistetaan ja päivitetään. Laitteistolla suoritetaan 
pidentyneeseen sähköverkon menetykseen (engl. prolonged station black-out, 
SBO), pieneen jäähdytteen menetysonnettomuuteen (engl. small-break loss-of-a-
coolant accident, SBLOCA), syöttöveden totaaliseen menetykseen (engl. total 
loss of feed water, TLOWF) ja myöhemmin keskikokoiseen jäähdytteen mene-
tysonnettomuuteen (engl. medium-break loss-of-a-coolant accident, MBLOCA) 
liittyviä kokeita. (OECD/NEA, 2015b) 

 PKL-3 (Primary Coolant Loop Test Facility) (OECD/NEA, 2015a) 
 LUT PCCS (Passive Contaiment Cooling System) (ei toteuteta vielä 2015) 

(Lappeenranta University of Technology, 2015a). Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston BWR -laitteistosta on ollut huomattavaa hyötyä kokeellisen tiedon 
luomisessa. Haasteena PCCS kehityksessä on kuitenkin sellaisten ongelmallisten 
uusien tilanteiden, joihin ei ole aiemmin varauduttu, luominen uusien järjestel-
mien lisäämisen myötä, ja miten se, miten laitoksen tulisi reagoida näihin tilan-
teisiin (Wahlman, 2015).  

 LUT ruiskutuskokeiden tuki (ei toteuteta vielä 2015) 
 HYMERES (Hydrogen Mitigation Experiments for Reactor Safety) -yhteistyö 

(OECD/NEA, 2014a) tähtää suojarakennukseen muodostuvaan vetyyn liittyvien 
turvallisuusasioiden tutkimiseen. Työssä tutkitaan tyypillisten lämmönlähteiden 
vaikutusta passiivisiin autokatalyyttisiin vedyn rekombinaattoreihin (engl. passi-
ve auto-catalytic recombinator, PAR) luonnollisessa kiertovirtauksessa ja he-
liumin jakaantumista eri alueille. Malli tullaan kelpoistamaan ja implementoi-
maan Aprosiin. HYMERES -yhteistyössä tutkitaan myös lauhdutusaltaan suori-
tuskykyyn vaikuttavia ilmiöitä ja lämpönielun kapasiteetin pienenemistä lämpö-
tilan kerrostumisilmiön tapauksessa. Tutkittavat ilmiöt ovat mm. lämpötilan ker-
rostuminen (engl. stratification) ja osittainen sekoittuminen pienillä virtausno-

                                                 
1 Uusimpien YVL-ohjeiden ohjeen YVL B.3, kappaleen 4.2, kohdan 408 mukaan laitoksen turvallisuuden 
arvioinnissa on mahdollista käyttää myös parhaan arvion menetelmää. TVO on ottanut BEPU -
menetelmiä käyttöön OL3 -laitoksen turvallisuusarvioinneissa, mutta ei vielä OL1 ja OL2 osalta 
(Wahlman, 2015). 
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peuksilla sähkönsyötön menetyksen tapauksessa (engl. station blackout, SBO), 
höyryinjektio ruiskutusjärjestelmällä tai paineenalennusventtiilien vuoto, kerros-
tuneen altaan sekoitus jälkilämmönpoistojärjestelmällä, altaan sekoittaminen 
höyryinjektiolla ulospuhallusputkista (engl. blow down pipes), sekä suojaraken-
nuksen kuivatilan (engl. drywell) paineenalennus ruiskutuksella tai jäähdytyksel-
lä, sykliseen paineenalennustoimintoon johtavien tyhjönmurtajien (engl. vacuum 
breaker) aktivointi, sekä tyhjönmurtajat. Lisäksi HYMERES -projektin puitteis-
sa PANDA -koelaitoksessa tehdyistä mittauksista saadut tulokset laajentavat 
PPOOLEX (Lappeenranta University of Technology, 2015b) kokeista saatua 
suuren mittakaavan tietokantaa. TVO:n laitoksissa höyry puhalletaan ulospuhal-
luksessa olennaisesti alemmas, kuin mitä PANDA -koelaitoksessa, niin että käy-
tännön riski on olennaisesti pienempi, eikä tuloksia voida soveltaa suoraan. Il-
miön tutkimuksessa hyödynnetään ennemminkin pohjoismaista yhteistyötä. 
(Paajanen, 2015a) 

 FONESYS (Forum & Network of System Thermal-Hydraulics Codes in Nuclear 
Reactor Thermal-Hydraulics) -verkostossa tutkitaan hätäjäähdytyksen kylmän 
veden syötöstä aiheutuvia paine-iskuja, sekä lämmönsiirtokriisin muotoa kiehu-
tusvesilaitoksissa (engl. dryout). PWR- ja BWR -laitosten lämmönsiirtokriisit 
poikkeavat ilmiöinä jonkin verran toisistaan, mutta perusidea on sama (vrt. eng-
lanninkieliset termit, departure from nucleate boiling PWR -laitoksissa, ja 
dryout BWR -laitoksissa).  (Ahn, et al., 2015) 

WP3:ssa hallinnoidaan projektia, sekä kansainvälistä yhteistyötä. Liittyvät kansainväli-
set tutkimukset em. lisäksi ovat: 

 U.S. NRC CAMP (U.S. NRC's Code Application and Maintenance Program) on 
perustettu termohydrauliikkaan liittyvää tiedonvaihtoa varten. VTT saa ohjel-
man kautta käyttöönsä TRACE, PARCS ja RELAP5 termohydrauliikkakoodit, 
sekä niiden graafisen käyttöliittymän, SNAP:n. 

 NORTHNET 
 WGAMA (Working Group on Analysis and Management of Accidents) on 

OECD/NEA:n koordinoima tutkimus, joka tähtää reaktoriturvallisuuden takana 
olevien fysikaalisten prosessien ymmärryksen edistämiseen (OECD/NEA, 
2014c). 

3.4.2 INSTAB 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Purhonen, et al., 
2015). 
INSTAB (Couplings and instabilities in reactor systems) -projektissa tutkitaan suurien 
tilavuuksien virtausteknisiä epästabiileja ilmiöitä, käytetyn ydinpolttoaineen (KPA) kui-
vavarastoinnin lämmönsiirtoa, sekä uusia Monte Carlo -laskentamenetelmiä. 
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WP1:ssä suoritetaan kokeita suurilla vesitilavuuksilla, sekä parannetaan Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston PPOOLEX -koelaitteiston (Lappeenranta University of 
Technology, 2015b) valmiuksia. Suoritettavat kokeet liittyvät BWR -laitoksen painee-
nalennusperiaatteeseen vaikuttavien ilmiöiden tutkimiseen, sekä suojarakennuksessa 
toimivien järjestelmien toimintaan. Tutkittavia ilmiöitä ovat mm. 

 Varoventtiilien ruiskutussuutinten PPOOLEX -kokeet, sekä tarvittavat muutok-
set koelaitteistoon. 

 Ulospuhallussimulaatiot suoran lauhtumisen (engl. direct condensation) tilan-
teissa. 

 Ulospuhallusputken ja suojarakennuksen pinnalle muodostuva nestekalvo, sekä 
ruiskutuksen vaikutus kalvoon. 

 Lämpötilan kerrostumisilmiö reaktorialtaissa 
 Tilanteiden, joissa kaikki pakotetun kierron lämmönsiirto on menetetty, CFD-

simulointi. 
 Kuivatilan (engl. drywell) ja märkätilan (engl. wetwell) ruiskutus. Ruiskutuksen 

vaikutus kuivatilan atmosfääriin sekoittumiseen, sekä märkätilan ruiskutuksen 
vuorovaikutus lämpötilakerrostuneeseen lauhdutusaltaaseen. Kerrostumisen es-
tyminen kylmän vesisuihkutuksen ja veden imun avulla. 

 Suuttimen tutkimus: pisaroiden koon jakautuma, paremman suuttimen geometri-
an kehittäminen ja ruiskun muotoon vaikuttavat parametrit. 

 Ulospuhallusputkien kokeet lauhtumattomilla kaasuilla EMS (Effective Momen-
tum Source) ja EHS (Effective Heat Source) -mallien käytön laajentamiseksi. 

Aiemmasta tutkimuksesta PPOOLEX -laitteistolla on ollut hyötyä TVO:lle. SAFIR -
ohjelman ulkopuolella LUT:lla on myös teetetty erillisanalyysejä BWR -
suojarakennuksen koelaitteistoilla. (Paajanen, 2015a) 
WP2 tutkii käytetyn ydinpolttoaineen kuivavarastointiin liittyviä ilmiöitä. TVO:lla polt-
toaineen välivarastointi on ns. märkä KPA-varasto, eikä tämän työryhmän tuloksia voi-
da hyödyntää mitenkään. 
WP3 keskittyy Serpent-Ares -ohjelmistojen kytkennän kehittämiseen. Serpent on 
VTT:n kehittämä jatkuvaenerginen Monte Carlo -reaktorifysiikka palamalaskenta-
algoritmi (VTT, 2015b), ja Ares on säteilyturvakeskuksen kehittämä reaktorisimulaatto-
rilaskentakoodi (Mattila, 2002).  
TVO ei käytä suoraan näitä ohjelmia (Serpent-Ares), vaan vastaavantyyppisiä ohjelmia. 
Se, että tällaisia kytkentöjä kehitetään, on ensiarvoisen tärkeää, koska tämän kaltaiset 
ohjelmat ovat perusta, millä sydämen teho-, palama- ja inventaarijakauman lähtötiedot 
saadaan. Mikäli käytettävissä ohjelmissa olisi jokin systemaattinen virhe, on tärkeää, 
että rinnakkaisia, riippumattomia ohjelmia on kehitetty. Tämä ei koske yksinomaan re-
aktorifysiikkaa, vaan kaikkia käytössä olevia analyysi- ja laskentaohjelmia. Yksittäisen 
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koodin kehittämisen hyödyllisyyteen on vaikeaa sinänsä ottaa kantaan, mutta yleinen 
kehitystyö rinnakkaisten ohjelmien parissa koetaan tärkeäksi, varsinkin hyvin keskeisis-
sä työkaluissa. TVO:n ei ole tarkoitus ottaa Serpent-Ares kytkentää tämän hetkisen tie-
don perusteella käyttöön, koska tätä riippumattomuutta ei ole järkevä vaarantaa. Lisäksi, 
Ares -koodin tarkkuus ei BWR laitosten käsittelyssä ole riittävä tällä hetkellä. 
(Paajanen, 2015a)  

3.4.3 INTEGRA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Riikonen, et al., 
2015). 
INTEGRA (Integral and separate effects tests on thermal-hydraulic problems in reac-
tors) keskittyy PWR termohydraulisten ilmiöiden ymmärryksen lisäämiseen integraali- 
ja erillisillä kokeilla. Laskentakoodit kelpoistetaan laitosten turvallisuusanalyysityökalu-
ja varten. Lauhtumattomien kaasujen merkitys sydämen jäähdytyksessä (typen merkitys 
LOCA skenaariossa), sekä luonnollisen kierron jälkilämmön poiston luotettavuus arvi-
oidaan. Ohjelma painottuu paljolti PWR -laitoksiin (EPR, VVER). 
WP1:ssä suoritetaan PWR PACTEL -laitteiston (Lappeenranta University of 
Technology, 2015c) kokeet. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. virtauksen kääntymiseen 
johtavat olosuhteet luonnollisessa kiertovirtauksessa, virtauksen kääntymisen kokevien 
U-putkien määrä, LOCA -skenaariossa paineakusta tulevan typen merkitys, pumpun 
pysähtymisen aiheuttama virtauksen kääntyminen, sekä varoventtiilien huomaamaton 
avautuminen. Laitteisto ja kokeet liittyvät PWR -laitoksiin, eivätkä ole sovellettavissa 
BWR -laitoksiin. Jälkilämmön poiston häiriöitä tutkitaan OECD/NEA PKL Phase 3 -
yhteistyössä (OECD/NEA, 2015b). 
WP2 käsittelee passiivisia lämmönpoistojärjestelmiä. Tutkimuksessa pyritään tunnista-
maan järjestelmien toimintaan epäsuopeasti vaikuttavat fysikaaliset ilmiöt. 
WP3:ssa tutkitaan LUT PCCS (Passive Containment Cooling System) -laitteiston 
(Lappeenranta University of Technology, 2015a) termohydraulista käyttäytymistä. Li-
säksi arvioidaan sulaneesta reaktorisydämestä tulleiden aerosolien vaikutus putkien tuk-
keutumiseen. 
WP4:ssä suoritetaan kokeita ja mallinnetaan aerosolien käyttäytymisestä PCCS -
laitteistossa. Ohjelmistokehityksen osalta kehitetään ASTEC ja MELCOR -malleja. 

3.4.4 NURESA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Pättikangas, et al., 
2015a). 
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NURESA (Development and Validation of CFD Methods for Nuclear Reactor Safety 
Assessment) -projektissa kehitetään ja kelpoistetaan laskennallista virtausmallinnusta 
(engl. Computational Fluid Dynamics, CFD), mm. lämpötilan kerrostumisen mallinta-
misen työkaluja. 
WP1 keskittyy sekoittumisen ja lauhdutusaltaan lämpötilan kerrostumisen numeeristen 
mallien kehittämiseen ja kelpoistamiseen, ja se sisältää eri benchmarkkien ajon Ansys 
Fluent ja/tai OpenFOAM -ohjelmilla. Kehitettyjä malleja pystytään hyödyntämään 
myös vedyn jakautumisen, paineenalaisten lämpöiskujen ja boorin sekoittumisen mal-
lintamisessa. Käsiteltävät benchmarkit ovat GEMIX (Paul Scherrer Institut, 2015), 
HYMERES (OECD/NEA, 2014a) ja GAMA (OECD/NEA, 2014c). Kokeiden tuloksia 
käytetään lämpötilan sekoittumisen ja kerrostumisen CFD -menetelmien kelpoistukseen 
ja epävarmuuksien tarkasteluun. 
WP2:ssa mallinnetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston PPOOLEX -laitteiston 
ruiskutuskokeita. PPOOLEX on pienennetty malli BWR suojarakennuksesta 
(Lappeenranta University of Technology, 2015b). Tutkittavat asiat liittyvät BWR pai-
neenalennuksen ilmiöihin: 

 Ruiskutusmallien menetelmien kehitys ja validointi, PPOOLEX -kokeiden las-
kenta. Kehitettyjä malleja voidaan hyödyntää BWR suojarakennuksen lisäksi 
myös PWR paineistimissa. Myös yksittäisten suuttimien CFD -mallinnukset. 

 CFD -mallien kehitys ja kelpoistus suihkun pisaroiden lauhtumiselle ja haihtu-
miselle, seinämillä tapahtuvan kalvolauhtumismallin kehittäminen, sekä ruisku-
tusten mallinnuksen kehitys ja sen vaikutus lauhdutusaltaaseen (tärkeää myös 
muiden ilmiöiden tutkimisen kannalta, esim. vedyn jakautuminen suojaraken-
nuksessa). 

 Märkä- ja kuivatilojen ruiskutuksen merkitys kaasutilan ja lauhdutusaltaan läm-
pötilan sekoittumiseen ja kerrostumiseen, sekä niiden yhteisvaikutus jälkiläm-
mönpoistojärjestelmään. Ruiskutusten mallinnukset ja vaikutus myös ilmaker-
roksiin. 

 Yhteistyössä toteutettavan COPSAR-NKS projektin (NKS, 2016a) tarkoituksena 
on parantaa BWR -laitoksien paineenalennusperiaatteeseen liittyvien ilmiöiden 
tuntemusta, sekä analysoida BWR suojarakennuksia transientti- ja onnettomuus-
olosuhteissa. EMS/EHS -mallien (Effective Momentum/Heat Source) kehit-
täminen GOTHIC -koodiin. 

 Märkätilan vesialtaan ja ruiskutuksen väliset takaisinkytkennät, eli ruiskutuksen 
takia altaaseen muodostuvat lämpötilakerrostumat. 

 Nestekalvojen muodostuminen paineastian ja ulospuhallusputken seinämille 
ruiskutuksen takia, sekä niiden vaikutus lämmönsiirtoon, paikalliseen lauhtumi-
seen ja altaaseen siirtyvään lämpövuohon. 



Liite A.  65 

 Kohonneen ruiskutuslämpötilan vaikutus viilennyksen tehokkuuteen ruiskutus-
veden jäähdytyksen menetyksessä 

 Ruiskutussuuttimien, jälkilämmönpoistimien suuttimien, sihtien, tyhjönmurta-
jien ja ulospuhallusputkien vaikutus lauhdutusaltaan lämpötilan kerrostumiseen 
ja sekoittumiseen. 

WP3 sisältää kehitystyön OpenFOAMin käyttämiseksi ydinvoimalaitosten turvallisuus-
arvioinneissa. Tarkoituksena on luoda kelpoistettu, läpinäkyvä ja avoimen lähdekoodin 
periaatteita hyödyntävä OpenFOAM -ratkaisijat reaktoriturvallisuuden arviointiin, jo-
hon kehitetyt mallit ovat loppukäyttäjien hyödynnettävissä. 

 Kiehumis- ja lämmönsiirtokriisimallit PWR -laitoksissa. Lisäksi kuivakiehunta 
BWR -laitoksissa yhteistyössä KTH kanssa. 

 Kiehunnan ja lauhtumisen OpenFOAM monifaasiratkaisijoiden kehitys ja kel-
poistus 

 Lämmönsiirtokriisin mallinnus. Alijäähdytyskiehuntavyöhykkeen ja virtauksen 
transitiovyöhykkeiden yhtäaikainen mallintaminen, ottaen huomioon lämmön-
siirtokriisin seinämien läheisten alueiden aukko-osuuden ollessa merkittävä 
(malli PWR laitosten polttoainenipuille) 

 Suoran kontaktin lauhtumisen (engl. direct contact condensation) mallien kehi-
tys ja kelpoistus 

 Alhaisen Reynoldsin luvun mallinnus kaksifaasivirtauksessa. k-ε -mallin imple-
mentointi. 

 Lämmönsiirto polttoainenipussa. 
Monimutkaisissa teknisissä koodeissa avoin lähdekoodi on etu. Alan asiantuntijoilla on 
tällöin mahdollisuus tutkia koodia, sekä löytää mahdollisia virheitä, sekä jakaa malleja 
vapaasti, mikä varsinkin ydinvoima-alalla on tärkeä asia. OpenFOAM kehitys auttaa 
myös osaltaan riippumattomuuden varmentamisessa. Myös Ansys -laskujen varmenta-
minen on tärkeää juuri riippumattomuuden kannalta, vaikkei ohjelma olekaan avointa 
lähdekoodia. (Paajanen, 2015a) 
Tieteellisesti ja käytännön kannalta OpenFOAM:in kehitystyö on ollut hyvää. Open-
FOAM on kelpoistettu joiltain ominaisuuksilta kaupallisten ohjelmistojen tasolle, kuten 
pintakiehunnan ja polttoainenipun sisäpuolisten ilmiöiden mallinnuksessa. Hankkeessa 
on kehitetty myös hyvä verkkomenetelmä höyryn aukko-osuuden (engl. void fraction) 
määrittämiseen, sekä kiehuvan virtauksen 3D-laskentaan. Hankkeessa tehty kokeellinen 
mallintaminen on korkeatasoista. Saavutettu hyöty voitaneen siirtää myös yhteistyöhön 
Westinghouse Electric Sweden AB:n kanssa. Suomessa käytettävä tekniikkaa edustaa 
näiltä osin maailman huipputasoa. (Lemmetty, 2015) 
WP4 tähtää höyrygeneraattorien transienttien simulaatioihin kytkemällä CFD -
laskennan prosessilaskentaan (Apros-Fluent). Tarkoituksena on tehdä todenmukaisem-
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mat suurten kokonaisuuksien simuloinnit (putkistot, muut prosessikomponentit), jossa 
komponentit on 3D-mallinnettu tarkasti. Tutkimus keskittyy painevesilaitoksiin. Mah-
dolliset höyrygeneraattorin CFD-Apros esimerkkitapaukset kelpoistukseen ovat Konvoi 
PWR, VVER-440, PWR PACTEL tai EPR. Tutkimus ei liity BWR -laitoksiin. 
WP5 sisältää FSI -työkalujen (Fluid-Structure Interaction) kelpoistuksen takaiskuvent-
tiilin sulkeutumisesta aiheutuvalla putkiston painetransientilla. Kolmiulotteisen mallin 
ohjelmina CFD -puolella käytetään ANSYS Fluent:ia tai STAR-CCM+:ää, ja mekaani-
sella puolella Abaqus:ta tai ANSYS Mechanical:ia. Projektissa mallinnetaan kahden 
erityyppisen takaiskuventtiilin (swing type/tilting disc type check-valve) sulkeutuminen 
ja paineiskut. Myös Aprosin dynaamista yksiulotteista venttiilimallia kehitetään. 

3.4.5 USVA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Ikonen, et al., 
2015). 
USVA (Uncertainty and sensitivity analyses for reactor safety) -hanke keskittyy reakto-
riturvallisuuden herkkyys- ja epävarmuusanalyyseihin, sekä niiden käytäntöjen yhte-
näistämiseen. Aiemmin YVL-ohjeissa on deterministisissä turvallisuusarvioinneissa ja 
lisensoinnissa määritelty käytettäväksi konservatiivisia malleja ja parametreja. Uusien 
YVL-ohjeiden mukaan (YVL B.3, 408) voidaan käyttää myös parhaan arvion ja epä-
varmuuden menetelmää (engl. Best estimate plus uncertainty, BEPU). Menetelmiä kehi-
tetään erityisesti reaktoriturvallisuuden saralle useita luonnonilmiöitä samanaikaisesti 
mallintaville laskentamalleille (engl. multiphysics, coupled physics), sekä transienttiti-
lanteisiin, että tehoajolle. Tarkoituksena on pystyä erittelemään yksittäisen mallin tai 
koodin vaikutus koko epävarmuuden tarkasteluun. Kehitetyt epävarmuus- ja herk-
kyystarkastelun menetelmät implementoidaan VTT:n kehittämiin laskentaohjelmistoi-
hin, jotka tulevat loppukäyttäjien saataville. 
WP1 sisältää herkkyystarkastelun menetelmien ja työkalujen kehittämisen: 

 Teoreettisia analyysimenetelmiä kehitetään ja ne implementoidaan laskentakäyt-
töön. EPR LB-LOCA simulaatioiden analysointi, polttoainevaurio. Pyritään löy-
tämään polttoainevaurioon johtavat ja vaikuttavat tekijät. 

 Polttoaineen käyttäytymisen herkkyystarkastelu transienttitilanteessa. FRAP-
CON ja FRAPTRAN koodien käyttö tehoajon ja transienttitilan epävarmuuksien 
tarkasteluun. 

 Tavoitteena on luoda tilastollista tietoa useita luonnonilmiöitä samanaikaisesti 
mallintavien laskentaohjelmistojen tueksi, sekä epävarmuus- ja herkkyysanalyy-
sin menetelmien kehittäminen. 

 Yleisten menetelmien kehittäminen ydinturvallisuusohjelmistojen syötetietojen 
epävarmuuksien arviointiin (aloitettu SAFIR2014 UBEA -projektissa). 
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WP2 tarkastelee kytkettyjen koodien toimintaa ja niiden laskentaketjuja. 
 Kytkentä: Reaktorifysiikka ja polttoaineen käyttäytyminen 
 PWR alkulatauksen epävarmuuksien analysointi, sekä epävarmuuksien etenemi-

sen arviointi TRAB3D-SMABRE kytkennällä. 
 Epävarmuuksien eteneminen laskentasekvenssissä. 
 CASMO-4 koodiin (Edenius, et al., 1995) on aiemmin implementoitu häiriöteo-

riamalliin (engl. Generalized perturbation theory, GPT) perustuva epävarmuus-
analyysityökalu (Pusa, 2012). Menetelmää kehitetään edelleen. Tutkimuksessa 
käytettävät esimerkkitapaukset ovat PWR -laitoksesta, mutta CASMO-4 -koodia 
voidaan käyttää myös BWR -laitosten epävarmuusanalyyseihin. TVO:lla käyte-
tään Studsvikin kehittämiä CASMO ja SIMULATE -ohjelmia sydämen käytön 
suunnittelussa ja valvonnassa (Knuutila, 2015). 

3.5 Rakenteellinen eheys 
3.5.1 FOUND 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Kuutti, et al., 
2015). 
FOUND (Analysis of fatigue and other cumulative ageing to extend lifetime) -
hankkeessa tutkitaan vanhentumismekanismeja poikkitieteellisellä lähestymistavalla 
yhdistäen deterministisen, todennäköisyysperustaisen ja riskitietoisen lähestymistavan 
laskennallisissa ja kokeellisissa analyyseissa. Tavoitteena on tuottaa uusia koestusval-
miuksia, sekä tarkempia eliniän laskennallisia sovelluksia ja riskiarviointityökaluja. 
Tuloksia on saatavilla vuodesta 2017 eteenpäin. Tulosten suurimpana hyödyntäjänä 
ovat kotimaiset ydinvoimayhtiöt ja hanke sisältääkin merkittävästi tutkimusta kiehutus-
vesilaitosten osalta reaktoripaineastian ja hitsausliitosten vanhenemisesta. 
WP1 sisältää putkistojärjestelmien todennäköisyysperustaisen rakenneturvallisuuden 
analyysin. Tarkoituksena on putkistojärjestelmiin liittyvien rakenteellisen eheyden epä-
varmuuksien ja luotettavuuden parantaminen. Aiheita ovat mm.: 

 Epävarmuuksien eteneminen laskennassa, rakenteellisen eheyden arvioinnin luo-
tettavuus. 

 Todennäköisyysperustaiset menetelmät ja mallit korroosioväsymisen alikriitti-
sestä särönkasvusta. 

 Epävarmuudet särön ydintymisessä (engl. nucleation) ja säröjen koossa. 
 Säröjen havaitsemisen todennäköisyys ja tilastollinen jakautuminen. 
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 Epävarmuudet kuormituksissa, sisältäen prosessin aiheuttamat jännitykset put-
kistoon, sekä paikalliset sekoittumiset ja hitsauksen jäännösjännityksien aiheut-
tamat jännitykset. 

 Epävarmuudet materiaaliominaisuuksissa. 
 Yhdistetyt deterministisen (myös parhaan arvion menetelmän) ja todennäköi-

syysperustaiset analyysit. 
WP2 selvittää kiehutusvesilaitoksen reaktoripaineastian (engl. reactor pressure vessel, 
RPV) sisäpuolisten komponenttien alttiutta erilaisille vikaantumismekanismeille (engl. 
degradation mechanisms). Hanke sisältää kirjallisuusselvityksen ja laskennallisen osuu-
den (deterministinen ja todennäköisyysperustainen). Tavoitteena on: 

 Relevanttien vikaantumismekanismien tunnistaminen 
 BWR RPV sisäosien vikaantumisesta ja vanhenemisesta saatavilla olevan mit-

tausdatan kerääminen ja dokumentointi 
 BWR RPV sisäpuolisten komponenttien vikaantumisen laskennalliset arviot 
 Laskennallisten menetelmien kehittäminen vikaantumisen etenemisen arviointiin 
 Vikaantumispotentiaalin arviointi ja johtopäätökset 

Relevantteja tutkittavia vikaantumismekanismeja ovat mm.: 
 Säteilyhaurastuminen 
 Terminen vanheneminen 
 Väsyminen 
 Jännityskorroosio 
 Eroosio-korroosio 

TVO toimittaa projektin käytettäväksi tarvittavan teknisen laitosdatan. Olkiluoto 2 -
laitoksen moderaattoritankista on otettu seurantanäytepaloja, joiden mekaanisen aineen-
koetuksen tuloksista voidaan ekstrapoloida rakenteen eri osien saamia säteilyannoksia ja 
siten tehdä johtopäätöksiä materiaalin tilasta. Hankkeessa tutkitaan, miten säteilymäärä 
vaikuttaa rakenneosiin, ja miten mahdollista säröytymisen riskiä voidaan arvioida. Pro-
jektin data saadaan TVO:n tilaamasta kuumakammiotutkimuksesta materiaalinäytteille 
ja tämä työ liittyy kiinteästi käyttöluvan uusintaprojektiin, ja siitä on suora hyöty 
TVO:lle. (Smeekes, 2015b) 
WP3:ssä tutkitaan väsyneiden materiaalien suorituskykyä ja syklistä vastetta primääri-
piirin olosuhteissa. Tutkimus liittyy painevesilaitoksiin, ja on luonteeltaan perustutki-
musta seuraavien aiheiden ympärillä: 

 Materiaalien suorituskyky väsymiskuormitusten alaisena primaaripiirissä. Käy-
tönaikainen monitorointi. 

 Materiaalien väsyminen PWR primääripiirin vesiolosuhteissa. 
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 Ympäristötekijät ja ympäristön vaikutuskerroin (Fen -malli) väsymiseen. 
Ympäristön vaikutuskerroin on tällä hetkellä arvioitu hyvin ylikonservatiiviseksi, ja 
tämä tutkimus pyrkii tarkentamaan käytettyä mallia. Parannettu menetelmä voidaan 
ottaa tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön. (Smeekes, 2015b) 
WP4 keskittyy lämpökuormien aiheuttamaan väsymiseen ja murtumien kasvuun, poh-
jautuen kytkettyihin CFD-FEM -malleihin. Tutkimus tähtää väsymisilmiön ymmärtämi-
seen ja sen laskentaan. 

 CFD LES (Large-eddy Simulation) mallinnus termistä väsymistä aiheuttavista 
sekoittumistapauksista. 

 Aiemmassa SAFIR2014 FRESH -projektissa saatujen tulosten soveltaminen, 
mm. mallien skaalaukseen liittyvät lainalaisuudet (Timperi, 2013). 

 Materiaalin vaste lämpöväsymiseen, mallintaminen. Särönkasvua ajavien voi-
mien määrittäminen. 

 Parannetut 1D- ja 3D-menetelmät virtauksen sekoittumisen aiheuttamaan väsy-
misen ja murtumien kasvun arviointiin kytketyillä CFD-FEM menetelmillä. 

 Laitoksen eliniän analyysissä konservatiivisten oletusten väheneminen ja tark-
kuuden paraneminen. 

Luonteeltaan tutkimus on yleissivistävää. Tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti hyö-
dyntää tulevien laitosten arvioinnissa, mutta käyvien laitoksien analysointiin ei tutki-
mustuloksista ole suoraa hyötyä (Smeekes, 2015b), koska tutkimus tehdään ns. malli-
materiaaleilla. 
WP5 liittyy putkistojen riskitietoisten määräaikaistarkastusohjelmien (engl. Risk-
Informed In-Service Inspection, RI-ISI) suunnittelemisen, toteuttamisen, valvonnan ja 
täydentämisen kehittämiseen seuraavien aiheiden ympärillä: 

 Kehitetyt menetelmät ja parannukset tullaan testaamaan pilottihankkeissa tai 
benchmarkeissa. 

 Eri menetelmien tutkiminen, vertailu ja käyttäminen rinnakkain (todennäköi-
syysperustainen riskiarviointi, vikojen havaitsemisen todennäköisyys, 
VTTBESIT, Markov). 

 Jatkokehitystä vaativien kvantitatiivisten riskinarviointimenetelmien ominais-
piirteiden tunnistaminen. Aikaisemmissa SAFIR-ohjelmissa kehitettyjen toden-
näköisyysperustaisen murtumismekaniikkakoodin (engl. probabilistic fracture 
mechanics, PFM), VTTBESIT:n ja Markov -prosessin vertailu muihin vastaa-
viin koodeihin. 

 Kvantitatiivisen VTT RI-ISI analyysimenetelmän kehitys ja päivittäminen. Uu-
sia ominaisuuksia mm. virtauksen myötävaikuttama korroosio (engl. flow ac-
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celerated corrosion, FAC) ja hitsien jäännösjännityksien pieneneminen käytön 
aikana. 

 PRA ja RI-ISI välisen kytkennän kehittäminen. PRA ei pysty analysoimaan tällä 
hetkellä kovin laajasti vanhenemiseen liittyviä ilmiöitä. 

 Putkiston vikaantumispotentiaalin arviointi, sekä vian havaitsemisen todennä-
köisyysfunktioiden (engl. probability of detection, POD) käyttö. POD ennustaa 
säröjen löytymisen todennäköisyyttä tarkastuksissa riippuen särön koosta. 

 RI-ISI kehityksen lisäksi tuloksia voidaan käyttää lukuisissa luotettavuusanalyy-
seissa ja ainetta rikkomattomien tarkastusten (engl. non-destructive testing, 
NDT) luotettavuuden arvioinnissa. 

TVO:lla käytössä olevaa osittain determinististä RI-ISI -menetelmää ollaan viemässä 
todennäköisyysperustaiseen suuntaan. Tarkoituksena on päästä täysin todennäköisyys-
perustaiseen RI-ISI:in, myös lujuuslaskentapuolella. Deterministisyys lujuuslaskennan 
puolella tarkoittaa todella suuria konservatiivisuuksia. Vertailukelpoiset tulokset ja sa-
manarvoiset analyysit ovat tärkeitä. Hankkeessa on tärkeää kehitystä, ja se on hyödyn-
nettävissä jatkossa. Lisäksi SAFIR:issa tehty RI-ISI tutkimus antaa hyvän pohjan mah-
dollisen erillistutkimuksen tarkempaan määrittelyyn ja tilaamiseen TVO:n tarpeisiin.  
(Smeekes, 2015b) 
WP6:ssa tutkitaan ydinvoimalaitosten putkistojärjestelmien dynaamista kuormitusta 
seuraavien aiheiden ympärillä: 

 Lineaarisen mallin kehittäminen putkistojen tuennoille. 
 Dynaamisen spektrin ja aika-historia-analyysin yhdistäminen. 
 Arviointimenetelmän kehittäminen vaimennuksen merkityksestä kuormitussyk-

lien määrään. 
 Putkistojen tuennat ja dynaaminen analyysi: 
 Menetelmät epälineaarisen jäykkyyden huomioon ottamiseksi: kitka, liitokset ja 

välit, sekä muu tuentojen epälineaarinen käyttäytyminen. Epälineaaristen siirty-
mien, materiaalin myötämisen, sekä epälineaarisen vaimenemisen linearisointi 
dynaamisissa analyyseissa. Epälineaaristen ilmiöiden linearisointi toistospektri-
analyysissä. 

 Mallin konstruointi ja kalibrointi, mikäli se on mahdollista tehdä ilman epäline-
aarista analyysia. 

 FEM-malli putkistosegmentille. 
 Valittujen kuormitustapausten tarkempi analyysi. Tuentojen linearisointi ja idea-

lisointi. Idealisoidut mallit analysoidaan uudelleen ja verrataan tuloksia yksityis-
kohtaiseen malliin. 

 Menetelmän kehittäminen dynaamisen spektrin ja aika-historian analyysiin. 
 Vaimennuksen merkitys merkittäviin jännitysjaksoihin. 
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 Väsymisiän tutkimus (engl. fatigue life usage). Väsymisen huomioon ottamiseen 
kehitetään menetelmä spektrityyppisissä kuormituksissa. 

Vastaspektrimenetelmä toimii vain lineaarisella mallilla, eikä ilmiön epälineaarisuuden 
vuoksi aikaisemmin ole ollut saatavilla hyvää ratkaisua. Aiheen soveltaminen on haas-
tavaa. (Smeekes, 2015b) 
WP7 tutkii hitsausliitosten jäännösjännitysten muodostumista BWR -laitoksissa. Kokei-
ta on mahdollista tehdä tulevaisuudessa VTT:n kuumakammioissa. Tutkimus keskittyy 
seuraaviin aiheisiin: 

 Hitsausliitosten plastisten muodonmuutosten mittaamista. 
 Jäännösjännitysmittaukset laitoksissa käytössä olleista putkista. 
 MACY -näytekappaleiden FEG-SEM EBSD mittaukset (field-emission gun 

scanning, electron microscope electron back-scattered diffraction), hitsien jä-
ännös (engl. residual plastic strain). Plastinen muodonmuutos (plastic strain) ja 
muokkauslujittuminen (engl. strain hardening) liittyvät kiinteästi austeniittisten 
ruostumattomien terästen hitsisaumoihin. Myös mikro- ja nanokovuuden mit-
taukset. 

 FEM -analyysit lämpösyklien aiheuttamasta plastisuuden muutoksesta, kytkemi-
nen hitsausliitosten jäännösjännityksiin ja niiden laukeamiseen (engl. relaxati-
on). 

 Jäännösjännityksiä mittaavan contour -menetelmän kehitystyö. Contour -
menetelmä on kokeellinen menetelmä jäännösjännityksien määrittämiseen tietyn 
poikkipinnan yli. 

 Todellisten putkiosuuksien jäännösjännitysten mittaukset OL1 & OL2 -
laitoksilta. Mittaukset on tarkoitus suorittaa Olkiluodossa. Mittaustulokset voi-
daan yleistää samankaltaisille putkien hitsausliitoksille, kuitenkin huomioiden 
lämpötilatransienttien aiheuttamat plastiset syklit. Tuloksia voidaan verrata 
MACY -projektin tuloksiin kelpoistustarkoituksessa. 

Hanke on osin jatkoa Tekesin FIMECC -projektille (FIMECC, 2014). Tutkittavat todel-
liset putkiosuudet ovat OL1 ja OL2 -laitoksilta poistettuja syöttövesijärjestelmän ja 
sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmän välisiä T-kappaleita, mutta ongelmana on 
näytekappaleiden korkea aktiivisuus. Kappaleet ovat olleet käytössä noin 28 vuotta ja 
niiden dekontaminointi on haastavaa. (Smeekes, 2015b)  

3.5.2 LOST 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Lindqvist, et al., 
2015). 
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LOST (Long term operation aspects of structural integrity) -hanke keskittyy ikääntymi-
sen hallinnan tutkimukseen rakenteellisen eheyden osalta. Pidennettyyn käyttöikään 
(engl. Long Term Operation, LTO) liittyy olennaisesti rakenteellisen eheyden todenta-
minen (engl. demonstration) ydinvoimalaitoksen eri komponenttien osalta, kuten put-
kistojen, hitsisaumojen ja venttiilien. LOST kehittää rakenteellisen eheyden arviointia ja 
murtumismekaanista analyysia reaktoripiirissä, sekä uusien laitostyyppien suunnittelus-
sa. Ensimmäiset tulokset ovat voimayhtiöiden ja viranomaisten käytettävissä 2015 lo-
pussa. 
WP1 keskittyy rakenteellisen eheyden arvioinnin menetelmien kehittämiseen mm. seu-
raavilta osin: 

 Rakenteellisen eheyden arvioinnin menetelmien kehittäminen vuoto ennen mur-
tumaa (engl. leak before break, LBB) -onnettomuustyypin monimutkaisten ta-
pahtumaketjujen analysoinnin avuksi. LBB -periaatteella tarkoitetaan putkiston 
suunnittelukonseptia, jossa päittäisen putkikatkon mekaanisten vaikutusten va-
ralta rakennettavat putkituet voidaan jättää pois, kun varmennetaan murtumaa 
edeltävän alkusärön ja vuodon havaitseminen ajoissa (ATS, 2014). 

 YVL-ohjeessa E.4, kappaleessa 6, "Haurasmurtuma-analyysi", luvussa 6.8, 
"Muut nopean murtuman tarkastelu", kohdassa 616 mainittu "nopea murtumi-
nen" transitiolämpötilaa korkeammassa lämpötilassa, ns. ylätasanteen alueella, 
voidaan mahdollisesti tulkita eri tavoin. Tavoitteena on selkeyttää tätä tulkintaa 
ja luoda ohjeistusta, sekä menetelmiä turvallisuuden todentamisen paranta-
miseksi. 

 Särönkasvu lämpötilatransientissa. 
 Master -käyräsovitteen (ASTM RPV Master-Curve) kehitystyö (engl. Modified 

Master Curve development). 
 Uusien menetelmien kehittäminen sitkeiden murtumien kasvun tutkimiseen 

lämpötilatransientissa ottaen huomioon lämpötilahistoria. 
WP2:ssa tutkitaan jäännösjännitysten merkitystä hitsausliitosten vaurioitumisissa, sekä 
kehitetään ja arvioidaan rakenteellisen eheyden todentamisen menetelmien tarkkuutta. 
Jäännösjännitysten arvioinnissa otetaan huomioon käyttöolosuhteet sekä ikääntyminen, 
sekä jäännösjännitysten huomioiminen eripariliitosten suorituskyvyn arvioinnissa. 
WP3 keskittyy eripariliitosten (engl. Dissimilar Metal Welds, DMW) tutkimiseen. Tar-
koituksena on kehittää menetelmä eripariliitosten murtositkeyden määrittämiseen, sekä 
tutkia monimetallikomponenttien rakenteellista eheyttä. Säröjen kasvuun vaikuttavien 
ilmiöiden arviointiin kehitetään menetelmiä. 
WP4:ssä tarkoituksena on suorittaa venttiilien toiminnallisuusanalyysi. YVL-ohjeiden 
toimintavaatimusten täyttämiseen vaadittavat yksityiskohtaiset vaatimukset ja analyy-
simenetelmät tunnistetaan.  
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3.5.3 MOCCA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Penttilä, et al., 
2015b). 
MOCCA (Mitigation of cracking through advanced water chemistry) -projektissa tutki-
taan korroosio-ongelmien vähentämistä vaihtoehtoisia vesikemian menetelmiä hyödyn-
täen. Magnetiitin muodostuminen on ongelma erityisesti höyrygeneraattoreissa. Tutki-
mus ei liity niinkään kiehutusvesilaitosympäristöön. Loppukäyttäjinä Suomessa ovat 
enemmänkin Olkiluoto 3:n, sekä Loviisan VVER -laitoksien kemian henkilöstö. 
WP1:ssä tutkitaan vesikemian vaikutusta korroosioon liittyvään vikaantumiseen PWR -
sekundääripiirissä. Tarkoituksena on minimoida magnetiitin muodostumisen syöttöve-
siputkessa, sekä estää magnetiitin kertyminen höyrygeneraattoriin. 
WP2:ssä selvitetään vesikemian vaikutusta jännityskorroosioon primääripiirissä. Boorin 
ja litiumin vaikutus primääripiirin jännityskorroosioalttiuteen ruostumattomissa teräk-
sissä ja nikkeliseoksissa selvitetään, sekä tehdään oksidikerrosten muodostumisen mal-
linnukseen. 

3.5.4 THELMA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Ehrnstén, et al., 
2015). 
THELMA (Thermal ageing and EAC research for plant life management) -hankkeessa 
selvitetään materiaalien käyttäytymistä LWR -ympäristössä, painottuen primääripiirin 
austeniittisten terästen termiseen vanhenemiseen ja ympäristöavusteisten murtumien 
(engl. Environmentally Assisted Cracking, EAC) esiasteisiin. Eliniän hallintaa ja virhe-
analyysejä tutkitaan, sekä materiaalien käyttäytymisen ennustamista laitoksen pidenne-
tyllä käyttöiällä (engl. Long Term Operation, LTO) selvitetään. 
WP1 keskittyy rakenteiden, järjestelmien ja komponenttien (engl. Structures, Systems 
and Components, SSC) materiaalien termisen vanhenemisen tutkimukseen. Tutkittavia 
materiaaleja ovat austeniittiset teräkset, paineastiateräkset, hitsauslisäaineet, ruostumat-
tomat teräkset ja nikkeliseokset. Vanhenemismekanismien tunnistamisen tutkimus on 
jatkoa SAFIR2014 ENVIS -hankkeelle. Käyttö- ja tutkimuskohteita, sekä yhteistyö-
kumppaneita tutkimukselle em. teräksille ovat mm.:  

 Type 316L weld: Hitsimetallit, paljolti käytössä OL3. MIT-EPRI-DOE -
yhteistyö 

 Valettu ruostumaton teräs (erityisesti venttiilit ja pumput Suomalaisissa vanhois-
sa laitoksissa) ja sen vanheneminen käytössä. 
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 Nikkelipohjaiset materiaalit Alloy 690 ja Alloy 52/152. Rautapitoisuus pitkällä 
aikavälillä ja sen vaikutus, yhteistyö KAIST (Korea). Myös haurastumista tutki-
taan. 

 Type 304L, väsymiskestävyyden arviointi käyttöolosuhteissa (YVL-ohje E.3 
turvallisuusluokan 1 komponenttien vaatimus) 

 CF8M stainless steel (KTH -yhteistyö). 
WP2:ssa tutkitaan ympäristöavusteisen murtuman (engl. Environmentally Assisted 
Cracking, EAC) ydintymistä ydinvoimalaitoskomponenteissa käytettävissä austeniitti-
sissa materiaaleissa mm. seuraavilta osin: 

 Korroosioväsyminen, erityisesti PWR -olosuhteissa kohonneessa lämpötilassa, 
sekä kokeissa käytettyjen materiaalien karakterisointi. Materiaaleja ovat mm. 
Type 304 teräs, Ti ja Nb -stabiloidut ruostumattomat teräkset, sekä Type 316 
ruostumaton teräs. 

 Korroosioväsymismurtumien ja EAC -esiasteiden, sekä särönkasvun alttiuksien 
tunnistaminen. 

 Metallografinen tutkimus martensiittisista kylmämuovatuista ruostumattomista 
teräksistä, ydinvoimalaitosten komponenttien karakterisointi, sekä tutkimusme-
netelmien kehittäminen. Selvitetään myös kylmämuovatun martensiittifaasin 
vaikutus komponenttien LTO käyttäytymiseen. 

 MICRIN -yhteistyön yhteydessä Type 347 ja 316 ruostumattomat teräkset, sekä 
Alloy 182 särönkasvun alkamisen alttiuden osalta. 

 EAC alkamisen tutkintamenetelmän kehittäminen. 
 Suositukset korroosioväsymisvahinkojen arvioinnin laadintaan Euroopassa, yri-

tetään tunnistaa vahinkojen esiasteet (painopiste PWR olosuhteissa). Esiasteisiin 
vaikuttavat mm. pintakäsittely, materiaalin koostumus, hapettuminen, vesikemia 
jne.). 

 BWR laitosten osalta kylmätyöstetyt ruostumattomat teräkset ja eripariliitokset. 
EAC luotettavan arvioinnin kehittäminen, särönkasvunopeuden ja säröytymisen 
alkamisen herkkyyden arviointi: tarvitaan luotettavassa LTO arvioinnissa. 

 Materiaalien keinotekoinen vanhentaminen tutkimusta ja kelpoistusta varten. 
Miltei kaikki tutkimuksessa käsiteltävät materiaalit (ei kuitenkaan esim. 308) ovat rele-
vantteja myös OL1 ja OL2 -laitosten kannalta. Tutkimus on kuitenkin hyvin yleisellä 
tasolla, eikä ole sovellettavissa suoraan laitoksilla, lähinnä suurien konservatiivisuuk-
sien, sekä mallien pintapuolisuuden takia. TVO:lla on tavoitteena jatkaa tutkimusta ti-
laustutkimuksena. (Smeekes, 2015b) 
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3.5.5 WANDA 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Jäppinen, et al., 
2015). 
SAFIR2014 MAKOMON -projektille jatkoa olevassa WANDA (Non-destructive 
examination of NPP primary circuit components and concrete infrastructure) -
hankkeessa tutkitaan komponenttien ja betoniseinien rikkomatonta aineenkoetusta 
(engl. Non-Destructive Examination, NDE), määräaikaistarkastusten menetelmien kehi-
tystä, rakenteellisen eheyden todentamista, sekä kehitetään uusia koestustekniikoita.  
Kehitettyjen menetelmien hyöty näkyy erityisesti laitosten pidennetyssä käyttöiässä. 
NDE -menetelmien kehitystä on mahdollista hyödyntää tulevaa kunnonvalvontaa suun-
niteltaessa. Käyttöluvan uudistaminen edellyttää, että voimayhtiö voi osoittaa ikäänty-
misen hallinnan ja suunnitelmien olevan riittäviä.  
WP1:ssä kehitetään primääripiirin komponenttien NDE -menetelmiä seuraavilta osin: 

 Tarkastajien koulutukseen ja lisensiointiin liittyvä keinotekoisten vikojen luomi-
sen menetelmäkehitys ja tutkimus. 

 Menetelmäkehitys määräaikaistarkastusten luotettavuuden parantamiseksi. Pa-
rannetaan NDE -menetelmien luotettavuuden arviointiin käytettyjen POD -
käyrien (Probability of Detection) tarkkuutta, sekä arvioidaan kelpoistuksen to-
teuttaminen. 

 Höyrygeneraattoriin muodostuvan magnetiitin ja PWR -sekundääripiirin korroo-
sion tutkimusta, mm. pyörrevirtausmenetelmän (engl. Eddy Current) kehitystä 
saostumien havaitsemiseen ja sijainnin paikallistamiseen, sekä väsymismurtu-
mien koon määrittämiseen. Aiheesta on jo valmistunut raportti vuonna 2015 
(Lahdenperä, 2015). 

 Eripariliitosten NDE -menetelmäkehitys, esim. Sampling Phased Array (SPA). 
Yhteistyö U.S. NRC PARENT -ohjelmassa. 

Simuloinnin kehittäminen on hyödyllistä, koska kokeellinen työ todellisilla materiaaleil-
la ja rakenteilla on kallista. Mallintamalla voidaan vähentää tarvittavien kokeiden mää-
rää. (Smeekes, 2015b) 
WP2 keskittyy suojarakennuksen rakenteiden aineenkoestuksen tutkimukseen ydinvoi-
malaitosten pidennetylle käyttöiälle. Aihepiirit ovat mm.: 

 Rikkomaton aineenkoestus ja sen arviointi (NDT&E), menetelmät ja betonin 
ominaisuuksien arviointi. Ohjeistus menetelmien valintaan, menetelmien hyvien 
ja huonojen puolien arviointi, tulosten tulkitseminen suunnittelua ja arviointia 
varten. 
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 Koejärjestely, jossa on betonista tehty täyden mittakaavan koerakenne, suunni-
tellaan ja rakennetaan. Seuraavien kriteerien arviointi: geometria, vahvikkeiden 
tyyppi ja sijainti, betonin aineominaisuudet, tekovikojen sisällyttäminen, laitok-
sen sijainti, käytettävyys, ympäristöolot jne. 

 Kunnonvalvontamenetelmien arviointi. Eri testimenetelmien kalibrointi, kelpois-
tus, väliset korrelaatiot, riippuvuudet ajasta, ympäristöolosuhteiden vaikutus, re-
soluutiot, tarkkuus, sekä tulosten mittaamisen toistettavuus. 

 Raudoitetun betonin suorituskykyperustainen (engl. performance-based ap-
proach) suunnittelu ja arviointi (Teplý, et al., 2010). Arvioidaan mm. eri sidos-
aineiden merkitystä betonin kestävyydessä. 

Projektissa tehdään merkittävä määrä kansainvälistä yhteistyötä, jossa saadaan ajanta-
saista tietoa paksuseinämäisten raudoitettujen betonirakenteiden koestamisesta ja käyt-
täytymisestä. 

 Ranskalainen MAEVA projekti, 1/2 mittakaavan suojarakennuksen koeraken-
nelma testataan korkealla höyryn paineella ja lämpötilalla 

 VERCORS, 1/3 mittakaavan suojarakennusmalli, Renardières, Ranska 
 BAM Federan Institute for Materials Research and Testing, Berliini, Saksa 
 U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) malleja, ikääntymismekanismien 

tutkimusta. 
 Barsebäck purkamiseen liittyvä mahdollinen yhteistyö, ikääntymiseen hallintaan 

tietoa. 
Projektissa tehdään myös koulutusta NDT -menetelmiin (mahdollinen järjestäjä Aalto 
yliopisto), johon TVO:lla on kiinnostusta lähteä mukaan. Betonitekniikan puolella on 
tunnistettu ainetta rikkomattomien koestusmenetelmien selvät edut, mutta menetelmien 
kehitys ja varmennus vaativat vielä tutkimustyötä, mahdollisesti kansainvälisenä yhteis-
työnä. Ydinvoimalaitosympäristössä koestusmenetelmiä rajoittaa usein luoksepäästä-
vyys, sekä tarkastukseen käytössä oleva aika.  (Hiltunen, 2015)  
Käyttöiän merkittävin rajoittava tekijä on loppuen lopuksi kuitenkin rakenteiden ikään-
tyminen, joten ilmiöiden tuntemus on eliniän hallinnan kannalta tärkeää. (Kukkola, 
2015) 

3.6 Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 
3.6.1 INFRAL 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Ylönen, et al., 
2015). 
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INFRAL (Development of thermal-hydraulic infrastructure at LUT) on jatkoa SA-
FIR2014 ELAINE projektille, jossa kehitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
ydinturvallisuuden tutkimusyksikön termohydrauliikkainfrastruktuuria.  
WP1: Aiemmin SAFIR2014 ELAINE -hankkeessa koelaitteistoihin on asennettu uusia 
mittalaitteita (PIV/WMS/HSC), joiden käyttöä kehitetään, sekä yhdistetään eri mittalait-
teista saatuja tuloksia. Tavoitteena on parantaa mm. valmiuksia kaksifaasivirtausten 
kokeelliseen ja laskennalliseen tutkimukseen, joten kehitystyöstä saadaan hyötyä myös 
kiehutusvesilaitosten ilmiöiden mallinnukseen. 
WP2: PWR PACTEL -laitteiston ja sen instrumentaation, sekä laskentatehon päivitystä.  
WP3: Pohditaan mahdollisia vaihtoehtoja modulaariseksi yhteistoimintakoelaitteistoksi, 
PWR PACTEL -laitteiston seuraajaksi.  

3.6.2 JHR 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Huotilainen, et al., 
2015). 
JHR (JHR collaboration & Melodie follow-up) sisältää Suomen kontribuution kansain-
väliseen Jules Horowitz Reactor (JHR) -tutkimuslaitoksen kehitystyöhön. JHR on 
Ranskan Cadarache:ssa rakenteilla oleva CEA:n (Commissariat à l'Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives) operoima tutkimusreaktori, jossa on tarkoitus tehdä materi-
aalitutkimusta reaktorissa ja säteilytyksen jälkeen kuumakammioissa ja vedenalaisissa 
oloissa gammaspektrometrialla (UGXR) sekä röntgenradiografialla (HGXR), sekä jat-
kaa MeLoDIE (Mechanical Loading Device for Irradiation Experiments) -
tutkimuslaitteiston kehitystä (CEA, 2015). MeLoDIE -jatkotutkimuksessa tutkitaan sä-
teilytettyjen materiaalien ominaisuuksia, mm. säteilyvirumista polttoaineen suojakuo-
ressa. Suomalainen osuus JHR MTR työtä toteutetaan kolmessa kolmen vuoden Tekesin 
ja teollisuuden rahoittamana teknologiaprojektina. Tämä JHR -hanke keskittyy laitteis-
ton valmistelemiseen reaktorikäyttöä varten. Kokeiden tekemiseen sekä koedatan ke-
ruuseen tullaan perustamaan kansainvälinen ohjelma, jota nyt valmistellaan 
OECD/NEA -ohjelmassa, ja valmisteluun osallistutaan VTT:n välityksellä osana Tekes-
projektia ja SAFIR -seurantaprojektia. Varsinainen kerätyn tiedon analysointi tehdään 
muiden projektien yhteydessä.  

3.6.3 REHOT ja RADLAB 
Projektisuunnitelma on esitelty kokonaisuudessaan kirjallisuudessa (Karlsen, 2015). 
REHOT (Renewal of Hot Cell infrastructure) ja RADLAB (Radiological laboratory 
commissioning, 2016) kattavat VTT:n ydinturvallisuustalon valmistelun, rakentamisen 
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ja käyttöönoton (2016–2017). Espoon Otaniemeen rakennettuun Ydinturvallisuustaloon 
kootaan kaikki aktiivisten materiaalien tutkimus: kuumakammiot, radiokemia, dosimet-
ria, fuusio, käytetyn polttoaineen loppusijoitus ja jodisuodatintestaus. Tutkimusalueet 
sisältävät mm. elinkaaren pidentämisen, reaktorin paineastian teräkset, austeniittiset 
ruostumattomat teräkset (paineastian sisäpuoliset komponentit), säteilytettyjen polttoai-
nenippujen rakenneosat, polttoaineen suojakuoren materiaalit (GEN III-IV), sekä sätei-
lytetyn betonin. Kokeellisten valmiuksien lisäksi myös laskennallinen tutkimus keskit-
tyy ydinturvallisuustaloon ja tutkimusaiheita näiltä osin ovat mm. CFD -laskenta, pro-
sessimallinnus (APROS), plasmafuusiolaskut, vakavien onnettomuuksien mallinnus, 
sydän- ja polttoainelaskut, ydinjätteen hallinta ja turvallisuusarvioinnit. 
Vuonna 2014 rakentamaan aloitettuun ydinturvallisuustaloon tutkimuslaiteasennuksia 
päästään tekemään arviolta touko-kesäkuussa 2016, ja täydessä käytössä rakennus on 
arviolta vuonna 2018 (Senaatti-kiinteistöt, 2015). 
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