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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa käsitellään rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien luotettavan käytön inhimillisiä
ja organisatorisia tekijöitä. Pääpaino on ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastusten yhteydessä
suoritettavissa ultraäänitarkastuksissa. Tutkimus on muodoltaan kirjallisuustutkimus, ja tähän
raporttiin kootut tulokset pohjautuvat pääsääntöisesti alan kansainvälisissä tutkimusraporteissa
esitettyihin tuloksiin. Kirjallisuustutkimusta on täydennetty suorittamalla tutustumiskäyntejä ja
haastatteluita ydinvoimalaitoksissa (Loviisan ja Olkiluodon voimalaitokset), ainetta rikkomatonta
tarkastustoimintaa harjoittavissa yrityksissä sekä Säteilyturvakeskuksessa. Tutkimuksessa on pyritty
erityisesti tarkastustoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseen.

Kirjallisuustutkimuksen tulokset osoittavat, että käsitys NDT-tarkastusten luotettavuuden
inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä on vielä melko hajanainen. Selväpiirteisin tulos on se,
että tarkastusten suoritustaso vaihtelee merkittävästi sekä tarkastajien välillä että yksittäisen
tarkastajan työpäivän sisällä. Tarkastustulokset eivät myöskään näytä korreloivan tarkastajien
muodollisen pätevyystason kanssa. Luotettava tarkastustoiminta rakentuu erityisesti
tarkastusmenetelmien toimintaperiaatteiden syvällisen ymmärtämisen sekä tarkastusten laajuuksien
ja jaksotusten riittävyyden varaan. Tarkastusten luotettavuus saattaa vastaavasti heiketä esim.
tarkastusohjelmien kireän aikataulutuksen, tarkastajien kokeman säteilypelon tai motivaation puutteen
johdosta. Esitämme johtopäätöksenä, että mikään yksittäinen tekijä ei selitä tarkastustuloksissa
havaittuja eroja ja vaihteluita, ja että tarkastustoiminnan luotettavuuden kohentaminen näyttäisi
edellyttävän tarkastustoiminnan kokonaisjärjestelmän kehittämistä.
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ABSTRACT

The aim of this study is to chart human and organisational factors influencing the reliability of non-
destructive testing (NDT). The emphasis will be in ultrasonic testing (UT) and in the planning and
execution of in-service inspections during nuclear power plant maintenance outages. Being a literary
survey this study is mainly based on the foreign and domestic research available on the topic. In
consequence, the results presented in this report reflect the ideas of international research community.
In addition to this, Finnish nuclear power plant operators (Imatran Voima Oy and Teollisuuden
Voima Oy), independent inspection organisations and the Finnish Centre for Radiation and Nuclear
Safety have provided us with valuable information on NDT theory and practice. Especially, a kind
of "big picture" of non-destructive testing has been pursued in this study.

Our literary survey shows that a good and coherent picture of human and organisational factors
influencing the reliability of NDT operations is still missing. However, it has been undoubtedly
proved that inspectors possess different flaw detection capacities, and that inspector's capacity may
considerably vary within a working day. There does not seem to be any statistically significant
correlation between formal certification level and UT ability, either. In general, a reliable inspection
procedure is based on a profound understanding of the inspection methods and principles, and adequate
scope and scheduling of in-service inspection programmes. On the other hand, in nuclear power
plants the reliability of inspection may deteriorate e.g. due to tight schedules, fear of radiation and
bad motivation. We conclude that no single human or organisational factor is responsible for the
NDT performance fluctuations obtained in various reliability studies, and that there seems to be a
close connection between inspection management and the general reliability of NDT operations.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimustavoitteet ja
-menetelmät

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kattava kuva
NDT1-menetelmien luotettavan käytön inhimil-
lisiä ja organisatorisia tekijöitä kartoittavaan
kansainväliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa
paneudutaan erityisesti rikkomattomilla aineen-
koetusmenetelmillä suoritettavien tarkastusten
erityiskysymyksiin ydinvoimalaitoksissa sekä
ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastusten
suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkimus on muodoltaan kirjallisuustutkimus,
jota on täydennetty ydinvoimaloissa suoritettu-
jen tutustumiskäyntien sekä asiantuntijahaastat-
teluiden tarjoamalla lisäinformaatiolla. Tutustu-
miskäynnit tarjosivat mahdollisuuden hankkia
tietoa ydinvoimalaitoksilla suoritettavalle työlle
asetettavista erityisvaatimuksista sekä NDT-
tarkastajien työskentelyolosuhteista; asiantunti-
jahaastatteluiden avulla selvitettiin vastaavasti
tarkastustoiminnan organisointiin osallistuvien
henkilöiden näkemyksiä tarkastustoiminnan luo-
tettavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämän
lisäksi tutkijoilla on ollut mahdollisuus saada
yksityiskohtaista ohjausta VTT Valmistustek-
niikan henkilökunnalta sekä NDT-tarkastusten
suoritustekniikkaan että ultraäänilaitteiden toi-
mintaperiaatteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Haastattelututkimus suoritettiin yhteensä yh-
deksälle operatiivisessa johtoasemassa olevalle
henkilölle voimalaitoksissa, tarkastuspalvelu-
yrityksissä ja Säteilyturvakeskuksessa. Heiltä

kysyttiin tarkastustoiminnan suunnitteluun, tar-
kastusten luotettavuuteen, viranomaisvalvon-
taan, tarkastusten kustannusvaikutuksiin sekä
vastuunjakokysymyksiin liittyviä kysymyksiä.
Keskeisenä tavoitteena oli saada käsitys siitä,
missä määrin eri organisaatioita edustavien
asiantuntijoiden näkemykset vastaavat toisiaan.
Aineistolle ei ole kuitenkaan vielä (helmikuu
1996) suoritettu kattavaa analyysiä. Raportissa
esitetyt väitteet perustuvat siten nimenomaisesti
kirjallisuustutkimuksen tuloksiin; haastattelu-
tutkimuksen tuottama tieto on ollut hyödyksi
lähinnä tutustuttaessa määräaikaistarkastusoh-
jelmien suunnitteluun ja johtamiseen liittyviin
kysymyksiin.

NDT-tarkastajien työn suoritusedellytyksiin on
perehdytty sekä Olkiluodon että Loviisan
voimalaitosten vuosihuoltoseisokkien yhtey-
dessä vuonna 1995. Tutustumiskäynnit koostui-
vat tarkastajien sekä heidän esimiestensä
haastatteluista sekä tarkastuspaikoilla suorite-
tuista tutkimuksista. Tutustumiskäyntien suurin
merkitys on siinä, että niiden avulla olemme
voineet muodostaa konkreettisen ja intuitiivisen
kuvan laitoksilla vallitsevista työskentelyolo-
suhteista. Tämän tutkimuksen puitteissa meillä
ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta perehtyä
yksityiskohtaisella tasolla tarkastajien työsken-
telyyn ja heidän soveltamiinsa päättelyperuste-
isin; näin ollen emme ole juurikaan voineet
arvioida kirjallisuustutkimuksen esiin tuoman
materiaalin relevanssia suomalaisessa voima-
laitosmiljöössä. Tarkastajien toiminnan syvälli-
nen analyysi vaatiikin oman tutkimushankkeen-
sa.

NDT = non-destructive testing, rikkomaton aineenkoetus. Joskus käytetään myös lyhennettä NDE = non-destructive
evaluation.
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1.2 Rikkomattomat
aineenkoetusmenetelmät

Rikkomattomat aineenkoetusmenetelmät voi-
daan jakaa menetelmien käyttötarkoituksien
sekä toimintaperiaatteiden perusteella kahteen
pääluokkaan: pintamenetelmiin ja volymetrisiin
menetelmiin. Pintamenetelmillä, joihin lukeu-
tuvat silmämääräinen tarkastus, tunkeumanes-
tetarkastus, magneettijauhetarkastus ja pyörre-
virtatarkastus, voidaan todeta rakenteiden pin-
taan tai sen välittömään läheisyyteen avautuvat
epäjatkuvuudet [Barck, 1988]. Völymetrisillä
menetelmillä voidaan sen sijaan tutkia materi-
aalien sisällä olevia epäjatkuvuuskohtia, siis
esim. hitsisaumojen rakennetta tai putken
sisäpinnalta ydintyneitä jännityskorroosiosärö-
jä, rikkomatta itse tutkittavaa kappaletta.
Volymetrisiksi menetelmiksi luetaan radiografi-
nen tarkastus ja ultraäänitarkastus [Barck,
1988].

Rikkomattomia aineenkoetusmenetelmiä käyte-
tään laajalti sekä ydinvoimaloissa että konven-
tionaalisissa tehdasympäristöissä. Menetelmien
suosio rakenteiden kunnonseurannassa perustuu
mm. seuraaviin seikkoihin:

• Voimalaitosympäristössä voidaan tehdä käy-
tönaikaisia tarkastuksia.

• Tarkastuksia voidaan suorittaa rakenteita rik-
komatta.

• Hyvin suoritettuina tarkastukset paljastavat
rakenteisiin kehittyneet viat ennen, kuin ne
johtavat rakenteiden hajoamiseen.

• Joitakin tarkastuksia voidaan suorittaa ilman
mittavia erityisjärjestelyjä.

Perusteellisten tarkastusten suorittaminen on
kuitenkin aina huomattava käytännöllinen ja
taloudellinen voimainkoetus. Radiografisten
menetelmien käyttö edellyttää tarkastusten
suorittamista siten, ettei ulkopuolisille aiheuteta
ylimääräisiä säteilyannoksia (röntgen- tai gam-
masäteilyä). Ydinvoimalan paineastian tarkas-
taminen puolestaan edellyttää koko laitoksen
seisauttamista säteilytason ja lämpötilan laske-
miseksi. Tällöin kustannukset nousevat menete-
tyn sähköntuotannon ja mittavien työjärjestelyi-
den johdosta korkeiksi. Tämän johdosta ydin-

voimalaitosten määräaikaistarkastukset pyri-
täänkin suorittamaan samanaikaisesti muiden
laitoksen seisauttamista edellyttävien huoltotoi-
menpiteiden kanssa.

Tulevaisuudessa rikkomattomille aineenkoetus-
menetelmille tulee riittämään käyttöä maamme
ikääntyvien ydinvoimaloiden kunnonseuran-
nassa, ks. esim. [Ydinenergiatutkimus 2000,
1994]. Näin ollen kunnonseurannan luotetta-
vuus kokonaisuudessaan riippuu hyvin pitkälle
näillä menetelmillä suoritetun tarkastustoimin-
nan luotettavuudesta. Ultraäänimenetelmien ja
muiden rikkomattomien aineenkoetusmenetel-
mien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on
alan tutkimuksessa listattu merkittävä määrä;
suuri ongelma onkin jo kertyneiden tietojen
jäsentäminen selkeäksi kokonaisuudeksi siten,
että niiden pohjalta voitaisiin esittää konkreetti-
sia tarkastustoiminnan luotettavuutta kohenta-
via toimenpiteitä.

1.3 Ultraäänimenetelmän
periaatteet

Tavanomaiseen käsin suoritettavaan ultraääni-
tarkastukseen suunniteltu tarkastusjärjestelmä
koostuu varsinaisen keskusyksikön (ultraääni-
laitteen) lisäksi luotaimesta sekä luotaimen
keskusyksikköön yhdistävästä kaapelista. Ultra-
äänitarkastuksessa tutkittavaan materiaaliin lä-
hetetään tyypillisesti 2—5 MHz:n taajuista
ultraäänisignaalia. Tämä tapahtuu kappaleen
pinnalla liikuteltavan luotaimen avulla, joka
useimmiten toimii myös kappaleesta heijastuvi-
en signaalien vastaanottimena. Signaali heijas-
tuu takaisin materiaalin epäjatkuvuuskohdista,
kuten hitsisaumoista, säröistä ja kappaleen
ulkopinnoista [Hassi, 1986]. Tarkastajan tehtä-
vänä on muodostaa käsitys tutkittavana olevan
materiaalin kunnosta näiden heijastesignaalien
eli kaikujen avulla, jotka ovat luettavissa
ultraäänilaitteen näytöltä.

Kaikujen erottaminen mittausasetelman tuotta-
masta kohinasta sekä luokittelu tutkittavan
komponentin säännöllisistä rakenteista saatui-
hin geometrisiin näyttämiin (eli muotonäyttä-
miin) ja todellisista vioista saatuihin varsinai-



STUK-YTO-TR 103 SÄTEILYTURVAKESKUS

siin vikanäyttämiin tapahtuu kaikusignaalien
voimakkuuteen ja kaikudynamiikkaan perustu-
en. Yleensä näyttämien luokittelu on sitä
vaikeampaa, mitä monimutkaisempi tutkittavan
komponentin rakenne on. Uusimmat mittaus-
laitteet saattavat sisältää kaikusignaalien analy-
sointiin tarkoitettuja ohjelmia, joilla pyritään
parantamaan erityisesti pienten vikojen havait-
semistodennäköisyyttä.

Vikanäyttämien havaitseminen saattaa edellyt-
tää, että ultraäänisignaalin taajuutta, aaltomuo-
toa tai suuntakulmaa vaihdellaan. Suuntakul-
man merkitys on keskeinen, koska esimerkiksi
jännityskorroosiosärön havaitseminen perustuu
täysin ultraäänisignaalin ja särön muodostaman
kulman synnyttämään kaikuun [Hassi, 1986].
Aaltomuotoa vaihtamalla voidaan tarkastuskoh-
teesta riippuen painottaa joko signaalin erotus-
tarkkuutta tai etenemisominaisuuksia. Myös
taajuuden valinnalla voidaan vaikuttaa signaa-
lin etenemisominaisuuksiin; tämän lisäksi ultra-
äänisignaalin taajuus vaikuttaa äänikeilan avau-
tumiskulmaan [Hassi, 1986].

Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksia sekä
ultraäänitarkastajien työtä ohjaavat sangen
yksityiskohtaiset säännöt, joiden perustana
toimivat American Society of Mechanical
Engineersin (ASME) julkaisemat standardit
(erityisesti ASME Section XI). Voimayhtiöiden
julkaisemat tarkastusohjeet rakentuvat sekä
Yhdysvalloissa että useissa Länsi-Euroopan
maissa pääsääntöisesti ASME:ssa esitettyjen
suositusten varaan, joskin tarkastustoimintaa
koskevista säännöksistä päätetään aina kansalli-
sella tasolla. Suomen ydinvoimalaitoksissa
noudatettaviksi aiotuille tarkastusohjeille sekä
tarkastusohjelmien laajuuksille ja jaksotuksille
on hankittava Säteilyturvakeskuksen hyväksyn-
tä [YVL 3.8].

Kuvassa 1 nähdään ultraäänitarkastuksen yleis-
malli. Voimalaitosorganisaatio vastaa tarkastus-
kohteiden nimeämisestä sekä niiden etukäteis-
valmistelusta tarkastusta varten. Voimalaitosor-
ganisaatio vastaa myös tarkastusmenetelmien
valinnasta ja tarkastuksen suorittamista koske-
vien ohjeiden vahvistamisesta. Tarkastusohjel-
mia laadittaessa nojaudutaan sekä viranomais-

Tarkastus-
kohteiden

nimeäminen

Tarkastus-
menetelmien

valinta

Tarkastus-
ohjeiden

vahvistaminen

Tarkastuskohteen
etukäteis-
valmistelu

Ultraäänilaitteen
kalibrointi

Luotaus
Vikanäyttämien
tunnistaminen ja
paikantaminen

Tarkastus-
pöytäkirjan
laatiminen

Vikanäyttämien
arviointi-
prosessi

Tarkastus-
ohjelman
suunnittelu

Kuva 1. Yleismalli ultraäänitarkastuksen suorittamisesta.
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määräyksiin että käytössä oleviin rakenne- ja
tarkastustietoihin.

Tarkastus tapahtuu ydinvoimalaitoksilla työ-
määräimien perusteella, joissa esitellään mm.
työkohde ja kuvataan tehtävät työt tarkastusoh-
jeineen, piirustuksineen ja muine liitteineen.
Tarkastajan tehtävä alkaa työmääräimen saami-
sesta, minkä jälkeen hän on henkilökohtaisesti
vastuussa työmääräimessä määriteltyjen tehtä-
vien suorittamisesta. Työmääräin sisältää tar-
vittaessa myös radiologisen työluvan sekä
palosuojelullisen työluvan, joissa vastaavasti
määritellään kussakin työssä vaadittavat suoje-
lutoimenpiteet säteilyannoksen rajoittamiseksi
ja paloturvallisuuden takaamiseksi.

Tarkastustehtävän ensimmäinen varsinainen
työvaihe on ultraäänilaitteen kalibrointi. Kalib-
roinnin tarkoituksena on varmistua laitteen
toimintakuntoisuudesta sekä sovittaa laitteen
säädöt tutkittavan komponentin koko-, muoto-
ja materiaaliominaisuuksia vastaaviksi [VTT
MET 6-002, 1993; IVO 502 M4, 1994].
Ydinvoimalaympäristössä toimittaessa laitteen
säätöjen pysyvyyttä seurataan jatkuvasti, ja
esimerkiksi Loviisan voimalaitokselle laaditun
tarkastusohjeen mukaan säätöjen tarkistus tulee
määräaikaistarkastusten yhteydessä suorittaa
vähintään 12 tunnin välein [IVO 510 M2,
1994].

Rakenteiden tutkiminen suoritetaan luotaamal-
la. Luotainta siirretään tarkastettavan kompo-
nentin pinnalla siten, että tarkastusohjeissa
määritelty tarkastustilavuus tulee kokonaisuu-
dessaan tutkituksi. Tarkastajan on kyettävä
samanaikaisesti käsittelemään luotainta ja seu-
raamaan katseellaan laitteen näyttöä vikanäyttä-
mien tunnistamiseksi. Tarkastajat työskentele-
vät yleensä pareittain, jolloin toisen tehtävänä
on vikanäyttämien voimakkuuden ja sijainnin
kirjaaminen.

Vikanäyttämien tunnistaminen ja paikantami-
nen suoritetaan ns. etsintätarkastuksen aikana.
Etsintätarkastuksessa tulisi löytää kaikki sellai-
set rakenteelliset viat, jotka tosiasiallisesti
heikentävät tai jotka voisivat pidemmälle

kehittyessään heikentää tarkastuksen kohteena
olevien komponenttien kestävyyttä. Koska
tarkastajien ei kuitenkaan ole käytännössä
mahdollista suorittaa tämänkaltaisia laskelmia
tarkastustehtävää suorittaessaan, on ongelma
pyritty ratkaisemaan asettamalla kiinteä kirjaa-
misraja, jonka ylittävät näyttämät tulee merkitä
tarkastuspöytäkirjaan. Näin ollen etsintätarkas-
tusta suorittava tarkastaja luokittelee kaiut
niiden voimakkuuden perusteella kahteen pe-
ruskategoriaan:

• kirjaamisrajan alittava näyttämä tai (toden-
näköisesti: kohinaa)

• kirjaamisrajan ylittävä näyttämä, (todennä-
köisesti: vika- tai muotonäyttämä)

Kaikkien kirjaamisrajan ylittävien kaikujen
heijastajat paikannetaan suhteessa hitsin nolla-
kohtaan tai kiertosuunta- ja keskiviivamerkin-
töihin ja merkitään tarkastuspöytäkirjaan. Kir-
jaamisraja on pyritty asettamaan siten, että
tarkastus paljastaisi kaikki jo edellä kuvatussa
mielessä merkittävät rakenneviat. Etsintätarkas-
tuksessa tarkastuspöytäkirjaan merkitään siis
myös kaikki muotonäyttämät riippumatta siitä,
kyetäänkö niiden alkuperä luotaustilanteessa
luotettavasti selvittämään. Kirjaamisraja on
määritelty voimayhtiön tarkastajille jakamassa
tarkastusohjeessa.

Etsintätarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjan laa-
timisen jälkeen alkaa vikanäyttämiksi luokitel-
tujen kaikujen arviointiprosessi. Jos vika on
aikaisempien tarkastustulosten valossa uusi tai
jos se näyttää kasvaneen edellisellä tarkastus-
kerralla mitatusta koosta, niin vikaantunut
komponentti tarkastetaan uudestaan. Tällöin
suoritettavassa uusintatarkastuksessa vian tyyp-
pi, koko, sijainti ja suuntautuneisuus määrite-
tään mahdollisimman tarkasti lisätoimenpitei-
den tarpeen arvioimiseksi: tietojen saaminen on
mm. lujuuslaskennallisten tarkastelujen edelly-
tys [Sillanpää & Särkiniemi, 1993]. Uusintatar-
kastuksissa käytetään tavallisesti useita erilaisia
toisiaan täydentäviä NDT-tekniikoita tarkastus-
ten luotettavuuden parantamiseksi. [Ks. YVL
3.8: tarkastustulosten arviointikaavio.]
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Kaikujen arviointiprosessin aikana muotonäyt-
tämät erotetaan lopullisesti varsinaisista vika-
näyttämistä. Tässä työssä rakennepiirustuksista
ja vanhoista tarkastuspöytäkirjoista on paljon
apua. Lopulta vikanäyttämiksi jäävät kaikki
sellaiset kirjaamisrajan ylittäneet kaiut, joita ei
varmuudella voida luokitella muotonäyttämik-
si. Vikanäyttämien suhteen on aina ryhdyttävä
toimenpiteisiin, joita voivat olla esimerkiksi
korjaukset, rakenteiden vaihdot, murtumame-
kaaniset analyysit, täydentävät ja laajennetut
tarkastukset, tarkastusjaksojen lyhentäminen ja
erityistoimenpiteet vikojen kasvun estämiseksi
[YVL3.8].

Tarkastaja joutuu suorittamaan päättelynsä
tukeutuen pääasiassa kaikujen amplitudiin
(voimakkuuteen) ja muotoon sekä käytössä
oleviin historiatietoihin, jotka voivat koostua
rakennepiirustuksista, rakenteiden valmistuk-
sen yhteydessä otetuista röntgenkuvista tai
aikaisemmista tarkastuspöytäkirjoista. Erityisen
hankalaksi päättelyn tekee se, että heijasteiden
ja niistä saatavien kaikujen välillä ei ole selvää
yhteyttä.

Vaikka ultraäänimittauksen periaate onkin var-
sin yksinkertainen ja vaikka mittaamisessa
tarvittava perusteknologia hallitaankin hyvin,
niin lukemattomat "pikku" yksityiskohdat teke-
vät signaalien luotettavan tulkitsemisen käytän-
nössä vaikeaksi: saatavan kaiun muotoon ja
voimakkuuteen vaikuttavat mm. akustinen
kytkentä luotaimen ja materiaalin kosketusraja-
pinnan välillä, luotainkulma, ultraäänisignaalin
taajuus ja aaltomuoto, heijastajan geometria ja
suuntautuneisuus suhteessa äänikeilan suun-
taan, hitsin juurikupuun ja putkiliitoksen
viisteeseen, luotaimen siirtonopeus kappaleen
pinnalla sekä kappaleen materiaaliominaisuu-
det, jotka usein ratkaisevat käytettävän aalto-
muodon ja taajuuden. Tavallista vaikeammissa
tapauksissa on yleistä turvautua toisten —
mahdollisesti kokeneempien — tarkastajien
apuun.

Tarkastaja työskentelee olosuhteissa, jotka
useimmiten ovat kaikkea muuta kuin miellyttä-
vät: kuumuus, kosteus, melu, hankalat työasen-
not sekä pitkät työpäivät asettavat omat
vaatimuksensa tarkastajien kestävyydelle. Li-
säksi ydinvoimaloissa suoritettava työ on
tavallisesti säteil/työtä2, mikä tuo mukanaan
omat rasitteensa. Näin ollen emme voi välttyä
vaikutelmalta, että näennäisen yksinkertainen ja
selkeä luokitteluongelma paljastuu monimut-
kaiseksi päätöksentekoprosessiksi, jonka me-
nestyksellinen läpivieminen edellyttää tarkasta-
jalta hyvää teoreettista ja käytännöllistä pereh-
tyneisyyttä ultraäänimenetelmään, riittävää fyy-
sistä suorituskykyä sekä ydinvoimalaitoksissa
työskenneltäessä sopeutumista säteilytyön aset-
tamiin vaatimuksiin.

1.4 Ensimmäiset
luotettavuustutkimukset

Vuonna 1965 havaittiin Yhdysvalloissa ensim-
mäisen kerran, että ydinvoimalaitosten auste-
niittisesta ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettuihin rakenteisiin oli muodostunut hiushal-
keamia. Yhdeksän vuotta myöhemmin saman-
laisia säröjä oli havaittu jo kuudessa amerikka-
laisessa ydinvoimalassa [Hassi, 1986]. Näitä
jännityskorroosion3 aiheuttamiksi todettuja sä-
röjä esiintyi pääasiassa kiehutusvesireaktorei-
den pääkiertojärjestelmässä. Vuoteen 1982
mennessä tämä vikaantumistyyppi oli käynyt
yleiseksi myös reaktorin jäähdytysjärjestelmien
putkistoissa [NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986].

Jännityskorroosiosäröjen ilmaantuminen asetti
aivan uusia vaatimuksia rakenteiden tarkasta-
miseen käytettävien rikkomattomien aineen-
koetusmenetelmien suorituskyvylle. Kooltaan
ja geometrisilta ominaisuuksiltaan epäsäännöl-
listen vikojen havaitseminen edellytti mittalait-
teelta suurta herkkyyttä ja tarkastajalta korkeaa
ammattitaitoa [mm. NUREG/CR-4436, Voi. 2,
1986]. Vikojen havaitsemista vaikeutti myös se,
että jännityskorroosiosäröjen muodostumiseen

2 Säteilytyö on työtä, jossa vuosittainen säteilyannos voi ylittää 5 mSv. Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailusta on annettu
määräyksiä Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeessa 1.7.

3 Engl. stress corrosion craeking (SCC) tai intergranular stress corrosion craeking (IGSCC).
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ja etenemiseen vaikuttavat tekijät säilyivät
pitkään tuntemattomina [Hassi, 1986].

Vuonna 1974 American Society of Mechanical
Engineers julkaisi ensimmäisen paineastiate-
rästen tarkastamista käsittelevän ohjeensa,
missä rakennevikojen luokittelu esitettiin tehtä-
väksi niiden pituuden, korkeuden ja paineastian
seinämän paksuuden perusteella. Vuonna 1975
käynnistettiin kansainvälinen yhteistyöprojekti
rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien luo-
tettavuuden tutkimiseksi nimellä Plate Inspecti-
on Steering Committee, joka myöhemmin
muutettiin muotoon Programme for the Inspec-
tion of Steel Components (PISC). Tämä
erityisesti ultraäänimenetelmien luotettavuutta
kokeellisesti selvittänyt tutkimusprojekti on
alallaan maailman laajin; projektin kolmas
vaihe saatiin päätökseen vuonna 1994. [Kauppi-
nen & Sillanpää, 1995.]

PISC-uitkimusprojektin vuosina 1975-1980 to-
teutetun ensimmäisen vaiheen tulokset antoivat
erittäin huonon kuvan ydinvoimalaitosten pää-
komponenttien testaukseen käytettävien tarkas-
tustekniikoiden luotettavuudesta. Tällöin kävi
selvästi ilmi, että ASME:n mukainen tarkastus-
menettely oli kriittisten vikojen havaitsemisen
kannalta riittämätön [Kauppinen & Sillanpää,
1995]. Tutkimusohjelman toisen vaiheen
(1981—1986) aikana tehdyissä kokeissa kaik-
kein vaikeimmin havaittaviksi vikatyypeiksi
osoittautuivat erilaiset käytönaikaiset viat, joita
muodostuu ydinvoimalaitosten teräsrakentei-
siin tuotantotoiminnan seurauksena. Käytönai-
kaisia vikoja ovat mm. jännityskorroosiosäröt
sekä termiset- ja mekaaniset väsytyssäröt.
Myös vikojen koon määrityksen tarkkuus
havaittiin perinteisiä menetelmiä käytettäessä
heikoksi [Sillanpää & Särkiniemi, 1993;
Kauppinen & Sillanpää, 1995].

Myös monissa muissa 1970- ja i9'80-luvuilla
toteutetuissa NDT-menetelmien suorituskykyä
mittaavissa tutkimuksissa saatiin voittopuoli-
sesti huonoja tuloksia [NUREG/CR-4436,
Vois. 1 & 2, 1986; NUREG/CR-4600, 1986].
Yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen
Nuclear Regulatory Commissionin (NRC) ra-

portissa vuodelta 1986 todetaankin mm. seuraa-
vaa:

"... väistämätön johtopäätös on, että tarkastaji-
en, laitteiden ja tarkastusohjeiden muodostama
tarkastusjärjestelmä ei nykyisellään kykene
takaamaan ydinvoimalaitoksilla suoritettavien
käytönaikaisten tarkastusten luotettavuutta."
[NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986, p. 1-1.]

Laitetekniikan ja tarkastusohjeiden kehittymi-
nen on sittemmin huomattavasti kohentanut
rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien luo-
tettavuutta (mm. Kauppinen & Sillanpää,
1995]. Tutkimusten mukaan luotettavuusongel-
man ratkaiseminen ei kuitenkaan onnistu
yksinomaan NDT-tekniikkaa kehittämällä, sillä
myös inhimillisillä ja organisatorisilla tekijöillä
on merkittävä vaikutus tarkastustuloksen muo-
dostumiseen.

Kokeellisesti on mm. voitu osoittaa, että
tarkastajien kyvyissä löytää koekappaleista
vikanäyttämiä on huomattavia eroja ja että
tarkastajien suoritustaso voi vaihdella päivästä
tai jopa tunnista toiseen [NUREG/CR-4436,
Voi. 1 & 2, 1986; NUREG/CR-4600, 1986;
PISC III, 1994; Glasch, 1987]. Tarkastajien
työsuorituksiin sisältyvää epävarmuutta on
selitetty esimerkiksi pitkien ja yksitoikkoisten
työskentelyjaksojen motivaatiota [NUREG/CR-
4436, Voi. 2, 1986; PISC III, 1994] ja
tarkkaavaisuutta [Dickens & Bray, 1994; Waites
& Worrall, 1995] heikentävällä vaikutuksella.
Tapaustutkimusten perusteella on myös syytä
olettaa, että ydinvoimalaitosten vaativat työs-
kentelyolosuhteet ja organisaation toimintatavat
vaikuttavat oleellisesti tarkastustyön laatuun
[NUREG/CR-4600, 1986; Dahlgren & Skän-
berg, 1993].

Vain pieni osa NDT-menetelmien luotettavuutta
pohtivista tutkimuksista lähestyy aihepiiriä
inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden
näkökulmasta. Suhteellisen vähäisestä osuudes-
taan huolimatta ihmiskeskeisen luotettavuustut-
kimuksen keskimääräinen taso on mielestämme
varsin korkea. Tästä ovat osoituksena yleisesti
esille nousseet kysymykset laboratorio-olosuh-
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teissä suoritettujen tutkimusten ja tosiasiallisten sekä tarkastajien suoritustason arvioimiseen
tarkastustilanteiden välisestä vastaavuudesta käytettävien mittareiden laadusta (esim. [Swets,
(ts. luotettavuustutkimusten ekologisesta validi- 1973; Metz, 1978; NUREG/CR-4436, Voi. 2,
teetista4, ks. esim. [NUREG/CR-4600, 1986] 1986]).

Ekologisesti validi tutkimus säilyttää tutkittavan ilmiön keskeiset ominaisuudet myös silloin, kun tutkimus on esim.
käytännöllisistä syistä siirretty teollisuusolosuhteista laboratorioon.
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2 TARKASTAJAN TIEDOT, TAIDOT
JA MUUT HENKILÖKOHTAISET
OMINAISUUDET

2.1 Ultraäänitekniikan
periaatteiden tuntemus

Tarkastajan ammattitaito perustuu ensisijaisesti
ultraäänimenetelmän periaatteiden ymmärtämi-
seen. Kenttäkäytössä olevat laitteet eivät
kykene (ainakaan vielä) tunnistamaan säröjä, ne
ainoastaan ilmoittavat kaiun amplitudin ääni-
tieu pituuden funktiona. Kaikujen tulkinta ja
muotonäyttämien erottaminen vikanäyttämistä
on kokonaisuudessaan tarkastajan vastuulla.
Rikkaan ja totuudenmukaisen, tarkastettavan
kohteen rakennetta koskevan tulkinnan muo-
dostaminen edellyttää siten kykyä ymmärtää
ultraäänisignaalin käyttäytymistä tutkittavassa
materiaalissa.

Analysoimalla NORDTEST-järjestelmän mu-
kaisia ultraäänitarkastajien pätevyystutkintoja
vuosina 1979—1984 [Koutaniemi et ai. 19881
havaitsivat, että ultraäänitekniikan tuntemus
oli selvästi merkityksellisin kokelaiden menes-
tystä selittävä tekijä teoriakokeessa. Vastaavasti
NRC:n tekemän haastattelututkimuksen mu-
kaan kymmenen tarkastajaa 12:sta piti NDT-
teorian ymmärtämistä erittäin tärkeänä tarkasta-
jan ominaisuutena [NUREG/CR-4600, 1986].
Näin ollen sekä tarkastajien omat näkemykset
että luotettavuustutkimusten tulokset tukevat
hypoteesiamme ultraäänitekniikan periaattei-
den tuntemisen merkityksellisyydestä. Emme
ole kuitenkaan onnistuneet löytämään tutki-
muksia, joissa olisi verrattu tarkastajien teorian
tuntemusta heidän käytännön tarkastustehtävis-
tä saamiinsa tuloksiin.

Ultraäänitekniikan ymmärtämisen osuutta on
vaikea erottaa muista tarkastustoiminnassa
tarvittavista tiedoista ja taidoista. Näin ollen

tässä tutkimuksessa käytetty tarkastajien henki-
lökohtaisten ominaisuuksien jaottelu ei tosiasi-
assa muodosta koko tarkastajalta vaadittavan
osaamisalueen täsmällistä ositusta (matemaatti-
sessa mielessä) vaan ennemminkin kokoelman
hyväksi havaittuja ja osittain toisiaan leikkaavia
näkökulmia tarkastustoiminnan luotettavuuteen
vaikuttavien tekijöiden kenttään.

2.2 Yleiset analyyttiset tiedot

Vaikka yleisten metodisten valmiuksien merki-
tystä mm. oppimiselle sekä kriittiselle ajattelul-
le usein korostetaankin, ei tätä aihetta juurikaan
käsitellä rikkomattomien aineenkoetusmenetel-
mien luotettavuutta kartoittavissa tutkimuksis-
sa. Tähän on olemassa ymmärrettävä syy:
käytetyt koeasetelmat ovat mahdollistaneet
tarkastajien suoritustason arvioimisen yksittäi-
sissä tarkastustehtävän vaiheissa mutta näin
saadun datan pohjalta ei ole ollut mahdollista
tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätök-
siä tarkastajien yleisistä ongelmanratkaisuky-
vyistä.

Joissain tutkimuksissa matemaattisten valmiuk-
sien merkitystä on kuitenkin yritetty analysoi-
da. NRC:n teettämän luotettavuustutkimuksen
yhteydessä tarkastajia oli pyydetty listaamaan
"hyvän NDT-tarkastajan" ominaisuuksia [NU-
REG/CR-4600, 1986]. Haastatelluista 12 tar-
kastajasta seitsemän luki matemaattiset valmiu-
det näiden ominaisuuksien joukkoon. Koutanie-
mi et ai. [1988] raportoivat NORDTEST-
pätevyystutkL.tojen vastausmateriaalia analy-
soivassa tutkimuksessaan matemaattiset valmi-
udet toiseksi tärkeimmäksi teoriakokeessa
menestymistä selittäväksi tekijäksi.
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Yleisten matemaattisten ja analyyttisten val-
miuksien kehittämiseen liittyy ongelmia. Näi-
den valmiuksien systemaattinen kehittäminen
on pitkä ja vaivalloinen prosessi, jota ei
käytännössä voida tyydyttävällä tavalla sovittaa
NDT-henkilöiden kurssituntivaatimuksiin (ks.
esim. [SFS-EN 473, 1993]). Eräs mahdollinen
ratkaisu olisi peruskoulutusvaatimusten korot-
taminen. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että
analyyttisten valmiuksien kehittämisen ongel-
miin ja mahdollisuuksiin tulisi perehtyä asian-
tuntijavoimin.

2.3 Tarkastustehtävän hallinta

2.3.1 Ultraäänilaitteen käsittelytaito

Laiteteknisen tietämyksen merkitys korostuu
kalibroinnin aikana, jolloin laitteeseen syöte-
tään suuri joukko tarkastettavaa kappaletta
koskevia tietoja, ja jolloin laitteen toimintakun-
toisuus todetaan (ks. 1.3). Suurehko kalibrointi-
virhe tekee tarkastustuloksista vääjäämättä
epäluotettavia, joskin kalibroinnin aikana ta-
pahtuneet toimintavirheet selittävät ultraääni-
mittauksen epäluotettavuutta vain pieneltä osin
[PISCIII, 1994].

Luotauksen aikana korostuvat puolestaan tar-
kastajan motoriset taidot. Ensinnäkin, huono
luotaimen käsittelytaito saattaa ilmetä esim.
luotaimen ja putken välisen kosketuksen
epätasaisuutena ja poikkeamisena tarkastusoh-
jeen määrittämästä tarkastuslaajuudesta tai
luotaussuunnista [NUREG/CR-4436, Voi. 1,
1986]. Luotaimen käsittelyssä esiintyvät puut-
teet vaikeuttavat siten entisestään ultraäänilait-
teen näytölle piirtyvien kaikujen luotettavaa
tulkintaa (mm. [Waites & Worrall, 1995]).

Toiseksi, luotaimen käsittelyjä näytön saman-
aikainen seuranta edellyttävät harjaantumista.
Tarkastustilanteessa luotaimen käsittelyn tulisi
olla siinä määrin automaattista, että huomion
voisi suunnata pääasiallisesti ultraäänilaitteen
näyttöön. Tässä on selvä analogia tieliikentee-
seen; sujuva ja turvallinen ajo edellyttää
kuljettajalta kykyä käsitellä auton hallintalait-
teita irrottamatta katsettaan tien pinnasta.

Näyttääkin siltä, että ultraäänisignaalin aiheut-
taman kaiun tulkintaprosessia ei voi käsitellä
täysin tarkastajan motorisista taidoista riippu-
mattomana tapahtumana. Simulaattorikokein
on voitu osoittaa, että ultraäänilaitteen näytöllä
kirjaamisrajan selvästi ylittäneen, mutta kirjaa-
matta jääneen vikanäyttämän "kohtaloa" ei
voida selittää yksinomaan tarkastajan havainto-
kyvyn puutteisiin tai hänen teoreettiseen
tietämykseensä pohjaaviin päätöksentekoperus-
teisiin nojautuen [PISC III, 1994].

PISC III -tutkimusohjelman yhteydessä teh-
dyissä simulaattorikokeissa tarkastajan toimin-
taympäristö erosi tavanomaisesta mittaustilan-
teesta vain siten, että laitteen näyttöön tulevat
kaiut muodostettiin tietokoneella luotaimen
koordinaattien funktiona. Koejärjestely mah-
dollisti mm. luotaimen kulku-uran, ultraääni-
kaikujen sekä tarkastajan toiminnan samanai-
kaisen rekisteröinnin. Tarkastajan toiminta
tallennettiin videonauhalle, josta hänen työs-
kentelyään voitiin seurata jälkikäteen.

Koetulosten mukaan rekisteröitävä vika saattaa
jäädä kirjaamatta esim. seuraavista syistä:

• tarkastaja ei saanut kaikua näytölle en-
sinkään johtuen huonosta luotaimen käsit-
telystä,

• kun kaiku oli näytössä, saattoi tarkastaja kat-
soa juuri sillä hetkellä muualle, siis esim.
seurata katseellaan luotainta,

• tarkastaja ei yksinkertaisesti havainnut näy-
töllä ollutta kaikua, vaikka videonauha osoit-
tikin tarkastajan katsoneen suoraan näyttöön!
tai

• tarkastaja havaitsi kaiun mutta teki virhe-
diagnoosin.

Keskeinen johtopäätös on, että mittausuran
seuraaminen saattaa kiinnittää tarkastajan huo-
miota niin paljon, että hänen kykynsä arvioida
ja luokitella kaikuja oleellisesti heikkenee.
Toinen mahdollinen johtopäätös on se, että
keskittyminen näytön seuraamiseen saattaa
johtaa mittausuran kadottamiseen [PISC III,
1994]. Kummassakin tapauksessa lisäkoulu-
tuksen tuoma tottumus ja harjaantuminen mitä
todennäköisimmin parantaisivat suoritusta.

15



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 103

NRC:n raportissa tuodaan esiin seuraavat
mahdollisuudet tarkastajien psyko-motorisen
kuormituksen keventämiseksi ja/tai toiminnan
luotettavuuden lisäämiseksi [NUREG/CR-4436,
Voi. 1, 1986]:
• parannetaan tarkastusohjeita,
• painotetaan koulutuksessa tarkastusohjeiden

noudattamisen tärkeyttä,
• parannetaan luotaimien suunnittelua (ergo-

nomiaa) ja
• lisätään laitteisiin automaattisia tai puoliau-

tomaattisia tiedontallennusmekanismeja.

2.3.2 Vikanäyttämien tunnistaminen

Vikanäyttämien havaitsemisen kannalta on
oleellista, että tarkastaja sekä tuntee tarkastus-
kohteelle tyypillisimmät vikaantumismekanis-
mit että kykenee tunnistamaan nämä ultraääni-
laitteen näytöltä. Etsintätarkastuksen aikana
tarkastajan olisi kyettävä välttämään olematto-
mien vikojen (eli ns. valenäyttämien) kirjaamis-
ta vikanäyttämiksi. Kaikki kirjaamisrajan ylittä-
neet kaiut tulisi tämän jälkeen vielä pystyä
luokittelemaan muotonäyttämiin ja varsinaisiin
vikanäyttämiin.

OECD:n PISC II -ohjelmassa on osoitettu, että
vian tyyppi vaikuttaa huomattavasti sen
havaittavuuteen [Sillanpää & Särkinieni, 1993].

Tämä johtuu pääasiassa eri vikatyyppien
toisistaan poikkeavista geometrisista ominai-
suuksista. Tarkastajalla on siten edessään
vaativa tehtävä: muodostaa yhteys tutkittavan
materiaalin todellisten ominaisuuksien ja ultra-
äänilaitteen näytölle tulostuvan monimerkityk-
sellisen kaikusignaalin välille.

Tarkastajan tehtävän tekee vaativaksi se, että eri
vikatyyppien ja niistä saatavien heijasteiden
välille ei voida konstruoida yksiselitteistä
kuvausta, joka mahdollistaisi muotoa "jos
kaiulla on ominaisuus v niin olet löytänyt vian
x" olevat tarkastusohjeet. Näin ollen kaikujen
tulkinnassa tarvitaan paljon havaintovälineistöä
ja havainnoitavaa kohdetta koskevaa tietoa
(kuva 2), jota tarkastaja itse koko ajan tuottaa ja
jonka luotettavuus riippuu suuresti hänen
kyvystään seurata tarkastusohjetta (ks. 2.3.1).

Kaikissa rikkomattomien aineenkoetusmenetel-
mien luotettavuutta kartoittaneissa tutkimuksis-
sa, joihin olemme voineet perehtyä, on
saavutettu seuraava tulos: tarkastajien kyvyis-
sä löytää koekappaleista vikanäyttämiä on
huomattavia eroja ([NUREG/CR-4436, Voi. 1
& 2, 1986]; [NUREG/CR-4600, 1986]; [PISC
III, 1994]; [Glasch, 1987]). Samaan tulokseen
on päädytty myös lukemattomissa muissa
tutkimuksissa, joihin emme ole itse perehtyneet

Komponentissa
oleva

epäjatkuvuus-
kohta

Tulkintaprosessi
(kaikujen
luokittelu)

Tarkastajan
tekemä tulkinta

Komponentin
materiaominai-

suudet

Ultraääni-
menetelmän

tuntemus

Vikaan tumis-
mekanismien

tuntemus
Ultraäänilaitteen

ominaisuudet
Tarkastajan

luotaustekniikka Harjaantuminen
tulkinta-

prosessiin

Kuva 2. Vikanäyttämien tunnistaminen.
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— mm. PISC I & II — mutta joihin alan
selvityksissä viitataan usein (mm. [Kauppinen
& Sillanpää, 1995]; [Sillanpää & Särkiniemi,
1993]; [Wahes & Worrell, 1995]). Myös
suomalaisten voimayhtiöiden sekä Säteilyturva-
keskuksen kokemukset ultraäänitarkastajien pä-
tevyyskokeissa saavutetuista tuloksista ovat
samansuuntaisia.

2.3.3 Päätöksentekoperusteet näyttämien
luokittelussa

Tutkimuksissa yleisesti viljellyn näkemyksen
mukaan päätöksentekoperusteita ei voida pa-
lauttaa näyttämien havainto- ja tulkintaproses-
seihin. Tämä voidaan käsittää esim. siten, että
jos kaikusignaalit luokitellaan kahteen kategori-
aan amplitudin perusteella, niin luokittelun
suorittamisen edellytyksenä on jo si-ä ennen
suoritettu luotettava amplitudin mittaus. Näin
ollen meidän on tarkasteltava erikseen ultraää-
nitarkastajan

1. kykyä niitata kaikusignaalien voimakkuus,
sekä

2. päätöksentekokriteeristöä, jonka perusteel-
la hän näyttämien luokittelun suorittaa.

Vasta tehtyämme tämän meidän on mahdollista
erottaa tarkastajan mittaustaidot (1) hänen
noudattamistaan kaikujen luokitteluperusteista

(2). Käytetyillä luokitteluperusteilla saattaa olla
ratkaiseva merkitys esim. ydinvoimalaitoksilla
suoritettavien tarkastusten luotettavuudelle tai
vaikkapa pätevyyskokeessa menestymiselle (ks.
esim. [NUREG/CR-4436, Vol.l & 2, 1986];
[NUREG/CR-4600, 1986]; [Dahlgren & Skän-
berg, 1993]; [Dickens & Bray, 1994]; [Glasch,
1987]; ja tarkemmin metodisesta näkökulmasta
esim. [Metz, 1978]; [Swets, 1973]).

Teoreettinen jaottelu yhtäältä tarkastajan ky-
kyyn tehdä luotettavia havaintoja ja toisaalta
hänen noudattamiinsa päätöksentekoperustei-
siin tulee mielekkääksi, jos oletamme, että vika-
ja muotonäyttämiä ei voi varmuudella erottaa
kohinan joukosta yksinomaan kaikujen voimak-
kuuden perusteella Tämä on mahdollista,
mikäli taustakohinan voimakkuus voi mittausti-
lanteessa ylittää pienimmistä vioista saatavien
kaikusignaalien voimakkuuden.

Luokitteluongelmaa voidaan havainnollistaa
signaaliteoreettisen mallin avulla (kuva 3; ks.
myös [NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986]; [Metz,
1978]; [Swets, 1973]). Kuvan 3 vasemmanpuo-
leinen graafi esittää kohinan (K) amplitudija-
kauman (oletettua) tiheysfunktiota ja oikea
kohinan ja vikasignaalin (5) summan (K+S)
amplitudijakauman (oletettua) tiheysfunktiota.
Kuvan vaaka-akselilla on kaiun voimakkuus ja
pystyakselilla suhteellinen frekvenssi.

Kohinan
amplitudijakaum

Vikanäyttämien
amplitudijakauma

E(K+S)

Kuva 3. Kohinan amplitudijakauma ja vikanäyttämienamplitudijakauma. Mitä suurempi jakaumien leik-
kausjoukko on, sitä suuremmaksi kasvaa epävarmuus näyttämien luokittelussa etsintätarkastuksen aika-
na. Kun kaiun amplitudi on a, niin oikea luokittelupäätös voidaan tehdä vain 50 %:n todennäköisyydellä.
E(K) on kohinan voimakkuuden odotusarvo (keskiarvo) ja EfK+SJ vikanäyttämien voimakkuuden odo-
tusarvo.
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Yleensä sekä kohinan että vikasigr.aalien
voimakkuuksien oletetaan olevan normaalisti
jakautuneita; siten myös niiden summa (K+S)
on normaalisti jakautunut. Tärkeää on oivaltaa,
että ultraääni tarkastaja ei havaitse "puhtaita"
vikasignaaleja sinänsä, vaan että mittausasetel-
man tuottama kohina summautuu tarkastusti-
lanteessa varsinaisiin vikasignaaleihin. Tämän
takia olemme kiinnostuneita kohina- ja vikasig-
naalien summajakaumasta (K+S), jota tästä
lähtien kutsutaan vikanäyttämien amplitudija-
kaumaksi5.

Kuvassa 3 olevien jakaumien muodot poikkea-
vat selvästi toisistaan. Tämä johtuu siitä, että
vikasignaalien amplitudijakauman varianssi ole-
tetaan huomattavasti kohinan amplitudijakau-
man varianssia suuremmaksi. Tällöin myös
vikanäyttämien amplitudijakauman varianssi
ylittää kohinan amplitudijakauman varianssin
selvästi. Oletusta voidaan perustellusti pitää
järkevänä, koska tutkittavana oleva materiaali
voi sisältää millaisia vikoja hyvänsä juuri
muodostumassa olevista säröistä aina putken
läpäisevään murtumaan saakka. Siten myös
näistä saatavien (ja ultraäänilaitteen näytölle
tulostuvien) kaikujen amplitudien vaihteluväli
voi olla suuri.

Kohinan voimakkuus määräytyy sen sijaan
pääsääntöisesti tutkittavan komponentin perus-
rakennemateriaalin homogeenisuuden sekä mit-
tauslaitteiston vahvistustason perusteella, joi-
den voi olettaa pysyvän suhteellisen vakioisina
koko tarkastustehtävän ajan. Näin ollen kohinan
amplitudijakauman profiili on vikanäyttämien
amplitudijakauman profiilia terävämpi (kohina-
signaalin mittausarvot keskittyvät sen odotusar-
von E{K) läheisyyteen).

Edellisen perusteella tarkastajan luokitteluon-
gelman voi esittää seuraavassa muodossa: on
päätettävä, onko näytölle tulostunut kaiku

1. pelkästään kohinaa, vai
2. kohinaa + vikasignaali (eli vikanäyttämä).

Olettakaamme sitten, että tarkastusohjeissa ei
määriteltäisi täsmällistä kaikujen kirjaamisra-
jaa, vaan että tarkastajan tehtäväksi annettaisiin
yksinkertaisesti "vikojen etsiminen" tarkastuk-
sen piiriin kuuluvista laitteista ja rakenteista.
Olettakaamme tämän lisäksi (kuten saatavilla
olevissa kansainvälisissä tutkimuksissa sään-
nönmukaisesti tehdään), että luokittelun tulee
tapahtua yksinomaan kaikujen voimakkuuksiin
perustuen. Tällöin tarkastajan tulisi kyetä
päättämään milloin kaiun voimakkuus on niin
suuri, että se mitä todennäköisemmin indikoi
vian olemassaolon. Jos näytölle tulostuvan
kaiun amplitudi on hyvin pieni tai hyvin suuri ei
luokitteluongelmaa synny: ensimmäisessä tapa-
uksessa näyttämää ei ole ja jälkimmäisessä
tapauksessa kyseessä on selvä vika- tai
muotonäyttämä. Jos taas kaiun amplitudi on
alueella, jossa jakaumat leikkaavat toisiaan,
tapahtuu luokittelu epävarmuuden vallitessa:
tällöin luokittelukriteeri (ts. arvo, jota voimak-
kaammat kaiut päätetään kirjata) olisi asetetta-
va siten, että tarkastus johtaisi sille asetetut
päämäärät huomioon ottaen todennäköisesti
parhaimpaan ratkaisuun.

Mikäli edellä mainittua ongelmanasettelua
voidaan pitää uskottavana, niin silloin on
hyväksyttävä myös siitä loogisesti seuraavat
johtopäätökset. Näistä tärkein on se, että
joutuessaan tyytymään ainoastaan jollain toden-
näköisyydellä oikeisiin ratkaisuihin tarkastaja
tekee tilastollisen välttämättömyyden sanele-
mana tietyn määrän virhearviointeja omasta
ammatillisesta pätevyydestään riippumatta.

Virheet voidaan jakaa kahteen tyyppikategori-
aan seuraavasti (nimitykset ovat peräisin
englanninkielisestä kirjallisuudesta):

Tyyppi I. Olemattoman vian eli ns. valenäyt-
tämän kirjaaminen (eng\. false call),
ja

Tyyppi II. Todellinen vika jää kirjaamatta
(engl. miss).

5 Voidaan osoittaa, että jos K~N(\i{, a,2), S~N(\i2, a2
2) ja jos K ja 5 ovat toisistaan riippumattomia, niin n , 2

o,2+a2
2). Koska kaikkien em, oletusten katsotaan olevan voimassa, on myös vikanäyttämien amplitudijakauma normaalisti

jakautunut.
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Tarkastajan tekemistä virheistä puhuttaessa
viitataan usein (implisiittisesti) tyypin II
virheisiin. Ydinvoimateollisuudessa tyypin II
virheitä pyritään luonnollisesti kaikin keinoin
välttämään laitosten turvallisuuden ja käyttö-
varmuuden takaamiseksi. Mutta myös tyypin I
virheet ovat merkittäviä niiden vaatimien
jatkotoimenpiteiden johdosta. Teollisuuslaitok-
sissa voidaan joutua tällöin suorittamaan
ylimääräisiä tarkastuksia ilmoitettujen vikojen
koon ja vakavuuden arvioimiseksi sekä korja-
ustoimenpiteiden suunnittelemiseksi, ennen kuin
"viat" paljastuvat valenäyttämiksi. Lääketieteen
alalla — missä signaaliteoreettista mallia on
sovellettu koetulosten tulkintaan — seuraukset
saattavat olla vakavampia: virhediagnoosin
perusteella aloitettu hoito saattaa osoittautua
potilaan kannalta kohtalokkaaksi.

Todellisuudessa tarkastajien valtuudet päättää
kaikujen luokitteluperusteista ovat kuitenkin
rajalliset. Yleensä ydinvoimalaitoksilla tehtä-
vissä NDT-tarkastuksissa noudatetaan kiinteää
näyttämien kirjaamisrajaa, joka on tällä
hetkellä 20 % (eli -14 dB) ultraäänilaitteen
näytölle kalibroinnin yhteydessä piirretystä
vertailukäyrästä [ASME Section XI, 1995:
Appendix III, p. 299; IVO 510 M2, 1994].
Etsintätarkastuksen aikana tarkastajan tehtävä-
nä on siten ainoastaan pyrkiä mahdollisimman
luotettavaan kaikujen mittaamiseen sekä kirjaa-
misrajan ylittäneiden näyttämien paikantami-
seen; näyttämän kirjaaminen siis suoritetaan
mekaanisesti sen amplitudin perusteella6. Vika-
näyttämien erottaminen kohinapiikeistä sekä
muotonäyttämistä tapahtuu vasta jälkikäteen
kokeneempien tarkastajien toimesta.

Luokittelukriteerin asettamista koskevan vas-
tuun siirtäminen tarkastajilta hierarkian ylem-
mille tasoille — ts. tarkastustoiminnasta vastaa-
vien johtajien sekä asiantuntijoiden harteille —
ei kuitenkaan missään määrin poista tarkastus-
toimintaan sisältyvää epävarmuutta. Jonkun on
edelleen päätettävä luokittelukriteerinä toimi-
van kynnysarvon asettamisesta. Tehtävää
voidaan pitää perustellusti merkittävänä, sillä

tutkimusten mukaan kynnysarvo vaikuttaa
vikojen havaittavuuteen; erityisesti manuaali-
sessa tarkastuksessa, missä kaikusignaalien
analysointiin ei voida käyttää ohjelmallisia
apuvälineitä, on tarkastuksessa käytetyn kirjaa-
misrajan merkitys suuri [PISC III, 1995].

Tyypin II virheiden minimoimiseksi voidaan
antaa periaatteessa yksinkertainen ja intuitiivi-
sestikin mielekkäältä tuntuva ohje: on käytettä-
vä mahdollisimman alhaista näyttämien kirjaa-
misrajaa. Samaan johtopäätökseen on päädytty
myös kokeellisissa tutkimuksissa [PISC III,
1995]; ks. myös [Kauppinen & Sillanpää,
1995]. Mutta mitä alemmaksi kirjaamisraja
lasketaan, sitä häiritsevämmäksi käy kohina.
Käytetystä vahvistustasosta riippuen kohinan
voimakkuus voi nousta jopa kirjaamisrajaan
(vertailukäyrä -14 dB) saakka, jolloin mielek-
kään tarkastustuloksen saamiseksi kirjaamisra-
jaa usein nostetaan 6 dB (siis tasoon vertailu-
käyrä-8 dB]. Ultraäänitarkastajien sekä Säteily-
turvakeskuksen edustajien kanssa käymiemme
keskustelujen perusteella tämänkaltaiset ongel-
mat vaikuttavan melko yleisiltä. Asiantuntijoi-
den keskuudessa ei kuitenkaan vallitse yksimie-
lisyyttä siitä, missä määrin kohina rikkomatto-
milla aineenkoetusmenetelmillä suoritettua tar-
kastustoimintaa vaikeuttaa.

Skänberg [1994] esittää, että tarkastajien
erilaiset arviointi- ja päätöksentekokriteerit
muodostavat tärkeimmän luotettavuustutkimus-
ten vaihtelevia tarkastustuloksia selittävän
tekijäryhmän. Hänen mukaansa tarkastajan
noudattaman luokittelustrategian ja tarkastustu-
loksen välillä on selkeä yhteys. Skänbergin
mukaan arviointi- ja päätöksentekokriteerejä
tulisi ehdottomasti painottaa jo tarkastajien
pätevöittämisohjelmissa.

Kansainvälisiä luotettavuustutkimuksia lukies-
sa on hyvä muistaa, että koehenkilöiden tai
kokeeseen osallistuvien tarkastusryhmien mah-
dollisuudet määrätä käytettävistä tarkastustek-
niikoista saattavat vaihdella huomattavasti.
Esim. PISC III -tutkimusohjelman yhteydessä

Tämän lisäksi tulee myös kirjata ne muodollisen kirjaamisrajan alittaneet näyttämät, joita tarkastaja syystä tai toisesta pitää
potentiaalisina vikanäyttämiä. Kirjaamisrajaan yltäneet näyttämät kirjataan myös silloin, kun tarkastaja tunnistaa ne
muotonäyttämiksi.
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toteutetussa, tarkastusten luotettavuuteen vai-
kuttavien inhimillisten tekijöiden identifioimi-
seen keskittyneessä kokeessa [PISC III, 1994:
Action 7] kaikki tarkastajat käyttivät samoja
laitteita ja noudattivat yhtenäistä kirjaamisrajaa,
kun taas eräissä muissa saman tutkimusohjel-
man kokeissa (mm. [PISC III, 1995: Action 4])
tarkastuspalveluyrityksille annettiin vapaat kä-
det niin tarkastustekniikoiden kuin kirjaamisra-
jankin suhteen. Niinpä kokeet mittaavatkin
hieman eri asioita: jälkimmäisen tutkimuksen
perusteella on mahdollista arvioida myös
näyttämien luokittelussa käytettyjen päätöksen-
tekoperusteiden merkityksellisyyttä tarkastus-
tuloksen muodostumiselle.

Noviisitarkastajien ja experttien suoritustasoa
vertailevassa tutkimuksessaan Glasch [1987]
päätyi sellaiseen tulokseen, että noviisitarkasta-
jat käyttivät huomattavasti alhaisempaa näyttä-
mien kirjaamisrajaa kuin ekspertit, ts. noviisit
olivat valmiita kirjaamaan huomatavan määrän
valenäyttämiä löytääkseen mahdollisimman suu-
ren osan komponenttien sisältämistä vioista.
Glaschin tutkimuksessa ekspertit saavuttivat
kuitenkin huomattavasti noviiseja paremman
kokonaistarkkuuden (kokonaistarkkuus on sitä
parempi, mitä pienempi tyypin I ja II virheiden
yhteenlaskettu lukumäärä on). Glaschin tutki-
mus ei kuitenkaan kerro mitä tapahtuu, jos
tyypin I ja II virheille määritellään huomatta-
vasti toisistaan poikkeava "hinta"; talloinhan
optimaaliseen tarkastustulokseen ei enää välttä-
mättä päästä virheiden kokonaismäärää mini-
moimalla (ks. aiheesta lisää kappale 3.2.6).

2.4 Muodollinen pätevyystaso

Amerikkalaisessa ASNT7-pätevöintijärjestelmäs-
sä NDT-henkilöstö jaetaan muodollisen päte-
vyyden perusteella neljään luokkaan. Tarkasta-
jan luokitus kertoo hänen kelpoisuudestaan
suorittaa eritasoisia rikkomattoman aineenkoe-
tuksen piiriin kuuluvia tehtäviä.

Tässä tutkimuksessa on tuotu jo useaan
otteeseen julki koulutuksen merkitys tarkastus-
toiminnan luotettavuudelle: se on oleellista niin
ultraäänitekniikan periaatteiden tuntemuksen,
laitteiden käsittelytaidon, yleisten analyyttisten
valmiuksien, vikanäyttämien tunnistamisen kuin
päätöksentekoperusteiden kehittymisenkin kan-
nalta (ks. luvut 2.1—2.3). Mielenkiinnolla
voidaan kuitenkin todeta, että tarkastajan
muodollisen pätevyystason ja tarkastustoi-
minnan luotettavuuden välille näyttää olevan
erittäin vaikeaa löytää tilastollisesti merkit-
sevää yhteyttä.

NRC:n rahoittamassa tutkimuksessa [NUREG/
CR-4600, 1986] pyrittiin tutkimaan ASNT
tason II ja III tarkastajien suorituseroja
kokeessa, jossa piti etsiä austeniittisesta ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin
laboratorio-olosuhteissa tuotettuja jännityskor-
roosiosäröjä. Kokeeseen osallistui neljä tason II
ja kahdeksan tason III tarkastajaa. Tason III
tarkastajat olivat keski-iältään tason II tarkasta-
jia hieman vanhempia, heillä oli enemmän
kokemusta NDT-tarkastuksesta ja heillä oli
keskimäärin selvästi enemmän koulutustunteja
takanaan. Tason II tarkastajilla oli kuitenkin
enemmän kokemusta ydinvoimalaolosuhteista
ja heidän koulutuksensa oli tuoreempaa.

Tulosten mukaan tason II ja III tarkastajien
suorituserot vikojen havaitsemisessa eivät
olleet tilastollisesti merkitseviä. Joissain yksit-
täisissä tehtävissä tason II tarkastajat pärjäsivät
jopa paremmin kuin tason III tarkastajat. Tämä
siitä huolimatta, että tason III saavuttamiseksi
vaaditaan huomattavasti enemmän sekä käytän-
nön työkokemusta että teoreettista perehtynei-
syyttä rikkomattomiin aineenkoetusmenetel-
miin (ks. mm. [Sillanpää & Särkiniemi, 1993];
[SFS-EN473, 1993]).

Myös itse ultraäänitarkastajat näyttävät olevan
sitä mieltä, että muodollisella pätevyystasolla ei
ole paljoakaan tekemistä todellisen osaamisen

ASNT = American Society for Nondestructive Testing.
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Taulukko I. Pätevyystasot [SFS-EN 473:n 1993] mukaan. Amerikkalainen luokitus (ASNTLevels I—Ill)
vastaa eurooppalaista (tasot 1—3) vain approksimatiivisesti johtuen erilaisista pätevöintikäytännöistä
(esim. Sillanpää & Särkiniemi, 1993).

Luokka

Harjoittelija

Taso 1 (tai ASNT Level I)

Taso 2 (tai ASNT Level II)

Taso 3 (tai ASNT Level III)

Vaadittu osaamisalue

—

Osaa suorittaa NDT-toimintoja kirjallisten ohjeiden mukaan joko
tason 2 tai 3 henkilön valvonnassa.

Osaa suorittaa ja johtaa vahvistetun tai yleisesti tunnetun ohjeen
mukaisia testauksia.

Osaa johtaa sertifiointialueensa piiriin kuuluvaa NDT-toiTiintaa;
mm. kykenee laatimaan ja vahvistamaan testaustekniikoita ja
-ohjeita sekä järjestämään ja valvomaan pätevyystutkintoja.

kanssa [NUREG/CR-4600, 1986]. Heidän mu-
kaansa esim. EPRI-NDE Centerin8 järjestämien
— ja sinänsä sangen hyödyllisten — kurssien
tarkastuskokeiden perusasetelma poikkeaa oleel-
lisesti käytännön tarkastustilanteesta: muodolli-
sissa pätevöityskokeissa painopiste on kaikkien
mahdollisten näyttämien löytämisessä kun taas
käytännön tarkastustoiminnassa painottuu työn
kokonaistarkkuus. Tästä johtuen tarkastajat
ilmoittivat noudattavansa eri päätöksentekos-
trategioita riippuen tarkastustilanteen luonteen
asettamista erilaisista vaatimuksista (ks. 2.3.3 ja
3.2.6).

Eräs mahdollinen selitys saaduille tuloksille on
se, että vuonna 1986 Yhdysvalloissa voimassa
ollut pätevöintikäytäntö SNT-TC-1A ei edellyt-
tänyt tarkastushenkilökunnan jatkuvaa koulu-
tusta. Tason III tarkastajien sertifiointi suositel-
tiin suoritettavaksi viiden vuoden välein, mutta
tarkkojen määräysten puuttuessa heidän jatko-
koulutustarpeensa arvioiminen sekä täytäntöön-
pano olivat yksinomaan tarkastuspalveluyritys-
ten harkinnan varassa [NUREG/CR-4436, Voi.
1, 1986]. Tämän seurauksena tason III tarkasta-
jien tosiasilliset pätevyydet saattoivat poiketa
huomattavasti toisistaan. Tason II tarkastajien
omaama tuoreempi koulutus voisi siis hyvinkin
selittää heidän menestymistään NRC:n teettä-
mässä tarkastuskokeessa. (Lisää pätevöittämis-
käytännöistä kappaleessa 3.4.)

Suorituseroja on havaittu myös saman muodol-
lisen pätevyystason omaavien tarkastajien välil-
lä; tämä on voitu todentaa mm. PISC III -
tarkastusohjelmassa [1994], johon osallistui
kuusi 2.-tason tarkastajaa eurooppalaisista
tarkastuspalveluyrityksistä. Samaisessa tutki-
muksessa havaittiin myös, että yksittäisen
tarkastajan suoritustaso saattoi vaihdella huo-
mattavastikin testijakson kuluessa. Johtopää-
töksenä todetaan, ettei tarkastajan omaama
pätevyystaso sinänsä takaa vielä luotettavaa
tarkastustulosta; tuloksen luotettavuuteen on
vaikuttamassa useita tarkastajan ammatillisesta
pätevyydestä riippumattomia tekijöitä kuten
ympäristötekijät (ks. luku 4) ja tarkastajan
vireystila (ks. 2.6).

2.5 Kokemus

Tarkastajien kokemuksen merkitystä tarkastus-
toiminnan luotettavuudelle on korostettu useis-
sa tutkimuksissa. NRC:n teettämässä Round-
Robin -kokeessa LNUREG/CR-4600, 1986]
saatiin tulokseksi, että tarkastajien suorituskyky
oli hieman parantunut pidemmän kenttäkoke-
muksen ja EPRI-NDE Centerissä suoritetun
koulutusjakson tuloksena. Parannus ei ollut
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevää luokkaa.

Glasch [1987] vertaili kahdeksan kokematto-
man ja kolmen sangen kokeneen tarkastajan
kykyä löytää koekappaleisiin keinotekoisesti

8 EPRI-NDE Center = U.S. Electric Power Research Institute — Nondestructive Evaluation Center.
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tuotettuja murtumia pyörrevirtatekniikalla. No-
viisit olivat keski-iältään 23-vuotiaita yliopisto-
opiskelijoita, kun taas yli kymmenen vuotta
alalla toimineiden eksperttien keski-ikä ylitti 30
vuotia Tulokset olivat odotetun kaltaisia:
ekspertit suoriutuivat tehtävästä huomattavasti
paremmin. Ekspertit löysivät 75 prosenttia
todellisista vioista (POD = 0,75) samalla, kun
20 prosentissa tapauksista kirjattiin valenäyttä-
mä (FCP = 0,2)9; noviiseilla vastaavat luvut
olivat POD < 0,5 ja FCP = 0,2. Tutkimuksessa
ei tarkasteltu tulosten tilastollista merkitsevyyt-
tä.

Koutaniemi et ai. [1988] toteavat ultraäänites-
taajien pätevyyskokeiden tuloksia analysoivas-
sa tutkimuksessaan, että perustutkintoa suoritet-
taessa 1—2 vuotta testaustyötä tehneet kokelaat
menestyivät sekä tcoriakokeen yleisessä- että
erityisessä osassa parhaiten. Käytännön kokeis-
sa pistemäärät olivat sitä alhaisemmat mitä
pidempi työkokemus harjoittelijalla oli! Sen
sijaan viisivuotisuusintojaan suorittavat tarkas-
tajat menestyivät pätevöityskokeissa perustut-
kintoaan suorittavia paremmin: he hallitsivat
hyvin mm. geometrisesti monimutkaisten koe-
kappaleiden tarkastamisen. Tämän lisäksi koke-
neet tarkastajat saavuttivat tarkastuksissa pa-
remman kokonaistarkkuuden (he kirjasivat
vähemmän valenäyttämiä).

Tarkastajat tuntuvat itse arvostavan omaa ja
toisten tarkastajien kokemusta. Vaikeissa työ-
tehtävissä turvaudutaan mielellään kokeneem-
pien tarkastajien apuun [PISC III, 1994];
[NUREG/CR-4600, 1986]; [Dickens & Bray,
1994]; ks. myös 3.1.2).

2.6 Tarkkaavaisuus ja
työmotivaatio

Ydinvoimaloiden vuosihuoltoseisokkien yhtey-
dessä ultraäänitarkastajien työpäivät venyvät
usein pitkiksi. Lisäksi tapana on pysytellä
laitosalueella tiiviisti koko seisokin ajan, koska
yllättäviä tarkastustehtäviä saattaa ilmaantua
kaikkina vuorokaudenaikoina Tästä johtuen

tarkastajien lepoajat jäävät keskimäärin taval-
lista lyhyemmiksi — varsinaisia vapaapäiviä ei
yleensä vietetä ollenkaan. Kustannusten karsi-
miseksi suomalaiset voimayhtiöt ovat kuitenkin
viime vuosina pyrkineet välttämään ylimääräi-
siä viikonloppu- ja ylitöitä.

Tarkastustoiminnan vaatiman tarkkaavaisuusta-
son ylläpitäminen saattaa osoittautua tällaisissa
olosuhteissa yllättävän vaikeaksi. Pitkät työtun-
nit vaativat veronsa: vaikka hyvä vireystaso
onkin luotettavan tarkastustuloksen perusedel-
lytys, emme voi käytännössä olettaa, että
tarkastaja kykenisi maksimaaliseen suoritusta-
soonsa tunti toisensa jälkeen [Dickens & Bray,
1994; Wakes & Worrell, 1995]. Lisäksi
tarkastajat voivat kadottaa motivaationsa jou-
tuessaan tarkastamaan samantyyppisiä kom-
ponentteja yhä uudestaan ja uudestaan, mahdol-
lisesti löytämättä ensimmäistäkään vikanäyttä-
mää.

Teollisille tarkastustehtäville on tyypillistä, että
ne koetaan toisinaan monotonisiksi; sama pätee
myös ultraäänitestaukseen ja useimpiin muihin-
kin rikkomattomiin aineenkoetusmenetelmiin
[NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986]. Ultraäänites-
tauksen ei uskoisi olevan niin helppoa, että
tarkastajat tästä syystä menettäisivät siihen
mielenkiintonsa. Todennäköisempi syy koetulle
monotonisuudelle on luotausprosessin vivah-
teettomuus ja toistuvuus: työ vaatii suurta
keskittyneisyyttä, mutta uutta ja rutiinia rikko-
viin toimenpiteisiin johtavaa tietoa vastaanote-
taan vain harvoin [NUREG/CR-4436, Voi. 2,
1986; PISC III, 1994]. Tällöin työn koettu
haasteettomuus nakertaa tarkastajan motivaa-
tiota ja huomiokykyä. Seuraukset ovat —
mielenkiintoista kyllä — verrattavissa ylirasi-
tuksen aiheuttamaan krooniseen väsymykseen.
Tarkastajaa voivat tosin vaivata nämä kummat-
kin!

Motivaatio-ongelma on havaittu myös kokeelli-
sissa tutkimuksissa. PISC III -ohjelmassa tämä
on tullut esiin siten, että koehenkilöiden
tarkastustulosten luotettavuus alkoi selvästi
laskea 11-päiväisen testijakson loppupuolella.

POD = Probability of detection (vian havaitsemistodennäköisyys) ja FCP = false call probability (vale-näyttämän esiintymis-
todennäköisyys).
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Erityisen selvä pudotus havaittiin yhden tarkas-
tajan kohdalla (kokeisiin osallistui kaikkiaan
kuusi tarkastajaa). Loppuraportissa tämän kat-
sotaan johtuvan 12-tuntisten työpäivien väsyttä-
micn tarkastajien hiipuneesta työmotivaatiosta.
Tämän lisäksi eräiden tarkastajien todettiin
kärsivät työn eristyneisyydestä, mikä oli
omiaan heikentämään heidän työnsä laatua.
Loppuraportissa kuitenkin todetaan, että tällai-
set henkilöt saattavat toimia erittäin tehokkaasti
osana suurempaa ryhmää ja että tämä seikka
tulisi pyrkiä huomioimaan jo tarkastajien
valintaprosessissa (työryhmien muodostaminen
vuosihuoltoseisokeissa, ks. 3.1.2). [PISC III,
1994.]

Motivaation ja tarkkaavaisuuden kohentami-
seksi ja niiden heikentymisestä seuraavien
ongelmien .korjaamiseksi on esitetty mitä
erilaisempia menetelmiä. Näitä luetteloidaan
NRC:n teettämässä tutkimuksessa [NUREG/
CR-4436, Voi. 2, 1986]:

• luodaan tiukemmat ja täsmällisemmät tar-
kastusohjeet,

• rikastetaan tarkastajan toimenkuvaa laajen-
tamalla hänen valtuuksiaan tehtävän toteu-
tuksen ja suunnittelun suhteen, ja

• vähennetään työn valvontaa.

Keinovalikoimassa on edustettuna kaksi jyrkäs-
ti toisistaan poikkeavaa filosofiaa. Ensimmäi-
nen vaihtoehto perustuu ajatukseen, että toimin-
tajärjestelmän luotettavuutta kohennetaan ja
inhimillisen virheen todennäköisyyttä pienen-
netään tarkastajan työtä mekanisoimalla. Toi-
nen ja kolmas vaihtoehto puolestaan tähtäävät
luotettavuuden kohentamiseen tarkastajien hen-
kilökohtaisen sitoutumisen ja mielenkiinnon
herättämisen kautta. Tämän lähestymistavan
kantavana periaatteena on operatiivisen henki-
lökunnan aktiivinen ote käsillä olevan proses-
sin hallintaan. Useat tutkijat ovat sitä mieltä,
että monimutkaisten järjestelmien (luemme
tarkastustoiminnan kokonaisjärjestelmän tähän
kategoriaan) luotettavuusongelmia ei voida
ratkaista mekanistisin toimenpitein. Heidän
mukaansa tällaisten järjestelmien toimintahäiri-
öt ovat aivan liian kompleksisia, jotta niitä

voitaisiin hallita keskitetyn suunnitelu- ja
valvontaprosessin kautta (ks. esim. [Rochlin,
1993]).

2.7 Suorituskyky

On ilmeistä, että tarkastajan fyysinen ja
psyykkinen suorituskyky muodostavat perus-
edellytykset luotettavalle tarkastustoiminnalle.
Emme ole kuitenkaan löytäneet tutkimuksia,
joissa tarkastajien fyysistä suorituskykyä olisi
mitattu ja suoraan verrattu heidän tarkastusteh-
tävistä saamiinsa tuloksiin. Sen sijaan useissa
tutkimuksissa tätä kysymystä on lähestytty
tarkastelemalla työvuorojen pituuksien sekä
tarkastusajankohdan vaikutusta tarkastustoi-
minnan luotettavuuteen.

PISC III:n mukaan [1994] työvuorojen pituus
sekä työn monotonisuus olivat tärkeimmät
väsymistä aiheuttavat tekijät. Väsymisen kat-
sottiin selittävän pääasiassa ultraäänilaitteiden
kalibroinnissa tapahtuneet virheet. Lisäksi
vikanäyttämien tunnistamisessa havaittujen suur-
ten eroavaisuuksien arveltiin johtuvan ainakin
osittain väsymisen aiheuttamasta tarkkaavai-
suuden ja keskittymiskyvyn heikkenemisestä.

Myös NRC on ollut kiinnostunut työpäivän
pituuden, väsymisen ja tarkastajien suoritusta-
son välisestä yhteydestä. Eräässä raportissaan
he esittävät työjaksojen ja työpäivän pituuden
sekä tarkastajan mahdollisuuden säännölliseen
lepoon vaikuttavan merkittävästi tarkastustu-
lokseen [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986].
Tarkastajille tehdyn kyselytutkimuksen tulokset
tukevat näitä oletuksia: esim. tarkastusvirheen
tai turvamääräysrikkomuksen syntyyn johtanei-
den tekijöiden joukosta löytyi usein väsymys
[NUREG/CR-4600, 1986]. Kyseisessä tutki-
muksessa tarkastajat erittelivät väsymistä aihe-
uttavat tekijät kahteen pääluokkaan seuraavasti:

1. pitkät työpäivät, rasittavat työasennot sekä
hankalat suojavarusteet, ja

2. yhtäjaksoinen ja pitkään ilman vapaapäiviä
jatkuva työskentely.
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Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat tekijät myö-
tävaikuttavat tarkastajien mukaan yksittäisten
virheiden syntyyn, kun taas toiseen luokkaan
kuuluvat tekijät heikentävät motivaatiota sekä
mahdollisesti myös yleistä suoritustasoa pidem-
mällä aikajänteellä. [NUREG/CR-4600, 1986.]

Saman tutkimuksen yhteydessä suoritetuissa
laboratoriokokeissa ei kuitenkaan onnistuttu
osoittamaan väsymisen ja suoritustason välistä
yhteyttä tilastollisesti merkitykselliseksi [NU-
REG/CR-4600, 1986]. Tutkimus tapahtui ver-
taamalla koehenkilöiden aamupäivällä saavut-
tamaa suoritustasoa iltapäivällä saavutettuihin
tuloksiin (jolloin heidän oletettiin työskentele-
vän väsyneinä). Tutkimusraportissa kuitenkin
huomautetaan, että laboratorio-olosuhteet eivät
vastanneet kovinkaan hyvin tyypillisiä työsken-
telyolosuhteita teollisuudessa, mikä voi osal-
taan selittää saatuja tuloksia.

Väsymisen merkitys NDT-tarkastusten luotetta-
vuuteen on saanut kaiken kaikkiaan paljon
huomiota osakseen. Tutkimusten pääasiallinen
huomio on useimmiten jo edellä käsitellyissä
aiheissa, siis yhtäältä väsymisen merkityksessä
tarkastajan tarkkaavaisuuteen ja toisaalta työ-
aikajärjestelyjen ja väsymisen välisessä suh-

teessa (ks. mm. [Dickens & Bray, 1994; Waites
& Worrell, 1995].

Koska vikanäyttämien tunnistusongelmaa on
usein kuvattu hahmontunnistustehtäväksi, voisi
myös tarkastajien näkökyvyn olettaa vaikutta-
van tarkastustoiminnan luotettavuuteen. NDT-
henkilöiden pätevyysvaatimuksissa määrätään-
kin vuosittain suoritettavasta näkötestistä, jossa
testataan sekä lähi- että värinäkö [SFS-EN 473,
1993; Sillanpää & Särkiniemi, 1993].

Eräiden näkökyvyn elementtien on todettu
korreloivan kykyyn tehdä oikeita johtopäätök-
siä lääketieteellisissä tehtäväympäristöissä (jol-
loin kysymykseen tulevat esim. röntgen- ja
mikroskooppikuvien tulkinta) [NUREG/CR-
4436, Voi. 2, 1986]. PISC III -tutkimuksen
[1994] yhteydessä tehdyissä, koehenkilöiden
näön tarkkuutta sekä heidän 3-ulotteista hahmo-
tuskykyään mittaavissa testeissä saatiin hyvin
vaihtelevia tuloksia. Näkötestien tulokset eivät
kuitenkaan korreloineet tarkastajien suoritusky-
kyyn varsinaisissa mittaustehtävissä. Koehenki-
löiden lukumäärä tässä tutkimuksessa oli
kuitenkin niin pieni (n = 6), että tulosten
pohjalta ei voi vetää kattavia johtopäätöksiä.
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3 TARKASTUSTOIMINNAN YLEISET
JÄRJESTELYT

3.1 Tarkastusprosessi

Haluamme käyttää sanaa "tarkastusprosessi"
kuvaamaan kaikkia normaalin tarkastustoimin-
nan piiriin kuuluvia operatiivisia toimintoja
riippumatta siitä, onko niiden suorittamisesta
määrätty tarkastusohjeissa. Siten tarkastuspro-
sesseihin lukeutuvat myös voimalaitoksilla
suoritettavat, varsinaista tarkastustoimintaa hel-
pottavat ja ohjaavat toimenpiteet kuten esim.
tarkastuspaikkojen etukäteisvalmistelu.

Kaikki NRC:n luotettavuustutkimukseen vuon-
na 1986 osallistuneet tason II ja III tarkastajat
sanoivat käyttävänsä ASME-standardin mini-
mivaatimukset ylittäviä tarkastusmenetelmiä.
Ultraäänitarkastajat olivat yleisesti sitä mieltä,
että hyvä tarkastusprosessi parantaa tarkas-
tustoiminnan luotettavuutta [NUREG/CR-
4600, 1986]. Tehokkaiden ja luotettavien
toimintatapojen luominen ei kuitenkaan onnistu
yksinomaan jäykkiä viranomaismääräyksiä ja-
kelemalla.

NRC:n raportin mukaan paras tulos saavutetaan
antamalla voimayhtiöille kokonaisvaltainen vas-
tuu sekä tarkastustoiminnan luotettavuudesta
että käytettyjen tarkastusprosessien pätevöimi-
sestä. Tällöin esim. uuden teknologian integroi-
minen osaksi tarkastustoimintaa voi tapahtua
joustavasti menetelmäkokeen avulla. Mikäli
voimayhtiöiden oman vastuun sijasta koroste-
taan yksinomaan muodollisten määräysten
noudattamisen tärkeyttä, saatamme joutua tilan-
teeseen, jossa tarkastustoiminnan luotettavuus
laskee kaikista varotoimenpiteistä huolimatta
[NUREG/CR-4600, 1986]. Tämä on mahdollis-
ta, jos voimassa olevat määräykset eivät tue

uusimman tietämyksen varaan rakentuvien
tarkastustekniikoiden ja -menetelmien käyt-
töönottoa.

3.1.1 Valmistelut tarkastuspaikalla

Tarkastuspaikalla suoritettavien etukäteisval-
mistelujen merkitystä tarkastajien työhön ei ole
käsitelty missään kokeellisissa tutkimuksissa,
joskin eräissä selvityksissä näiden mahdollinen
merkitys tuodaan kuitenkin esiin (esim. [NU-
REG/CR-4436, Voi. 2, 1986]; [Dahlgren &
Skänberg, 1993]). Käytännön teollisuusympä-
ristössä etukäteisvalmistelujen laadulla on
varmasti tuntuva merkitys tarkastajien työsken-
telyedellytyksiin ja sitä myöten myös tarkastus-
toiminnan luotettavuuteen.

Teline- ja eristetöiden merkitys korostuu
erityisesti ydinvoimalaitosten radioaktiivisten
komponenttien tarkastusten yhteydessä. Pri-
määripiirin putkien, pumppujen ja venttiilien
eristeiden poistaminen sekä tarkastuskohteiden
puhdistaminen on tärkeä ja vaativa työvaihe:
kuumuus, kosteus, hankalat ja ahtaat työskente-
lyolosuhteet sekä rakenteisiin käytön aikana
kertyvä radioaktiivinen kontaminaatio tekevät
putken äärellä työskentelyn hankalaksi ja
stressaavaksi (ks. aiheesta lisää luvusta 4).
Nykyinen käytäntö, jossa valmistavien työvai-
heiden suoritus tapahtuu eri henkilöiden toi-
mesta kuin itse rikkomaton aineenkoetus,
tuntuu siten perustellulta ja kaikin puolin
hyvältä ratkaisulta. Näin menetellen minkään
yksittäisen työntekijäryhmän säteilyannos ei
kohoa kohtuuttoman suureksi eikä tarkastajien
tarvitse rasittaa itseään heidän varsinaisiin
työtehtäviinsä kuulumattomilla velvoitteilla.
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3.1.2 Ryhmätyö

Kaikkien saatavilla olevien tutkimusten mu-
kaan mahdollisuus ryhmätyöhön koetaan
erittäin tärkeäksi ultraäänitarkastajien kes-
kuudessa. Ryhmätyöllä on kaksi selvästi
erottuvaa funktiota:

Ryhmätyö mahdollistaa tarkastajien välisen
tietojenvaihdon. Tämä on merkityksellistä
erityisesti tavallista vaikeampien näyttämien
tunnistamisessa sekä geometrialtaan monimut-
kaisten säröjen koon ja suuntautuneisuuden
arvioimisessa.

Ryhmätyö jakaa tarkastusvastuuta. Tämä
puolestaan helpottaa päätöksentekoa olosuh-
teissa, joissa tarkastustuloksilla on suuri talou-
dellinen merkitys.

NRC:n tutkimukseen osallistuneiden tarkastaji-
en mielestä saman tason tarkastajien apu oli
kolmanneksi tärkein yksittäinen apulahde vika-
näyttämien tunnistamisessa; korkeamman tason
tarkastajien asiantuntemus rankattiin kyseisessä
tehtävässä viidenneksi tärkeimmäksi apuneu-
voksi. Kun kysymyksessä oli jo havaittujen
vikanäyttämien tyypin, koon, suuntautuneisuu-
den ja sijainnin arvioiminen — mikä usein
käsitetään huomattavan vaativaksi tehtäväksi
— niin muiden tarkastajien apua pidettiin
korvaamattomana [NUREG/CR-4600, 1986].

Useat kokeelliset tutkimukset vahvistavat, että
työryhmän kokoonpanolla on merkitystä tarkas-
tustuloksen muotoutumiseen [NUREG/CR-4436,
Voi. 1, 1986; NUREG/CR-4600, 1986] ja että
ryhmätyöllä saavutetaan keskimäärin huomatta-
vasti parempia tuloksia kuin mihin yksinäinen
tarkastaja kykenee. Tätä on selitetty mm.
ryhmätyöskentelyn mukanaan tuomalla tarkas-
tustoiminnan redundanssilla: onhan epätoden-
näköistä, että useampi tarkastaja jättää huomi-
oimatta saman vikanäyttämän [Dickens & Bray,
1994]. Ryhmätyön kiistämättömiin etuihin
kuuluu myös se, että tarkastustuloksien arvioi-
minen voidaan perustaa laajemman asiantunte-

muksen varaan: tällöin päästään parhaassa
tapauksessa rakentavaan vuorovaikutteiseen
keskusteluun, jossa johtopäätökset hioutuvat
hyviksi ja perustelluiksi10.

Ryhmätyöllä on myös merkittävä vaikutus
tarkastajien henkiseen hyvinvointiin. Ruotsin
ydinturvallisuusviranomaisen Statens Kärnkraft-
inspectionin (SKI) tutkimusraportti nimeää
vuonna 1993 Oskarshamn l:ssä tapahtuneen
tarkastus virheen keskeiseksi syyksi tarkastajan
työpaineen, jonka muodostumiseen työpaikalla
vallinnut korkea säteilytaso, kireä aikataulu
sekä yksinäisyys vaikuttivat oleellisella tavalla.
Tutkimusraportin mukaan muiden työntekijöi-
den tarjoama sosiaalinen tuki vähentää stressi-
reaktioita ja niistä johtuvaa suoritustason
heikkenemistä. Myöhemmin asianomainen tar-
kastaja myönsi suorittaneensa tarkastuksen
huolimattomasti ja arveli, että toisen työnteki-
jän läsnäolo olisi luultavasti edesauttanut
parempaan tarkastustulokseen pääsemistä [Dahl-
gren & Skänberg, 1993]. Vastaava ilmiö on
havaittu myös kokeellisissa tutkimuksissa,
esim. PISC III -tutkimusohjelmassa, missä
eräiden tarkastajien heikentyneen suoritustason
arvioitiin johtuvan pääsääntöisesti yksinäisyy-
den aiheuttamasta motivaation puutteesta [PISC
III, 1994], ks. myös [Skänberg, 1994].

Ryhmätyön vaikutukset eivät kuitenkaan ole
yksinomaan positiivisia. Tyypillisesti kiinteisiin
työyhteisöihin muodostuva ryhmäpaine voi
joissain tapauksissa osoittautua ongelmallisek-
si. SKI:n raportissa todetaan, että voimakas
ryhmäpaine ikään kuin velvoittaa tarkastajan
ottamaan vastaan nekin tehtävät, joista hän
mielellään luopuisi: tarkastaja tietää varsin
hyvin, että hänen kieltäytymisensä merkitsisi
tehtävän lankeamista jonkin toisen osalle
[Dahlgren & Skänberg, 1993]. Pelätessään
leimautuvansa "pelkuriksi" tarkastaja yleensä
"nielee" pelkonsa, ottaa tehtävän vastaan ja
miettii sitten asioita itsekseen. Avoin ja
keskusteleva työyhteisö on siten säteilytyötä
tekevien tarkastajien kannalta mitä merkityk-
sellisin [Skänberg, 1994]; ks. myös 3.2.5.

10 Hyvän päätöksentekoprosessin mallit ovat perinteisesti nojautuneet Hegelin dialektiikkaan, jossa teesi ja antiteesi yhdistyvät
synteesiksi.
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3.1.3 Tarkastusten redundanssi

Eräs tapa pyrkiä lisäämään tarkastustoiminnan
luotettavuutta on tarkastaa sama kohde useam-
paan kertaan, mahdollisesti eri tarkastajien
toimesta [Kauppinen & Sillanpää, 1995].
Määräaikaistarkastusten laajuuden ja frekvens-
sin lisääminen on kiistattomasti parantanut
esim. jännityskorroosiosäröille alttiiden kom-
ponenttien kunnonvalvonnan tuloksellisuutta
[Sillanpää & Särkiniemi, 1993, NUREG/CR-
4436, Voi. 1 & 2, 1986].

Vastaus kysymykseen "pitäisikö tarkastustoi-
minnan redundanssia lisätä" ei kuitenkaan ole
yksioikoinen "kyllä". Vaikka tarkastustoimin-
nan tuloksellisuus ja luotettavuus näin tilastolli-
sessa mielessä lisääntyykin, niin lisätarkastus-
ten toteuttamiseen käytännössä liittyy kiperiä
sosioteknisiä ongelmia. Suomalaiset voimayhti-
öt ovat nimittäin tehneet sellaisen havainnon,
että tarkastajat eivät mielellään mene toisten
tarkastajien "reviirille". Tarkastajien toisiaan
kohtaan tuntema ammatillinen arvostus sekä
toisinaan hyvinkin luottamuksellisiksi muodos-
tuneet keskinäiset suhteet eivät yksinkertaisesti
mahdollista tämänkaltaista jatkuvaa tarkastus-
toiminnan kontrollia, mikä voidaan kokea
suoranaiseksi epäluottamuslauseeksi tarkastaji-
en keskuudessa.

Tarkastusten redundanssin lisäämiselle täytyy
kuitenkin löytyä sopivia menetelmiä. Tarkastus-
toiminnasta vastaavien operatiivisten johtajien
olisikin kyettävä saamaan aikaan sellainen
kulttuurinen murros, joka mahdollistaisi lisätar-
kastusten suorittamisen rutiininomaisesti ja
joustavasti.

3.1.4 Tarkastustekniikat

Eri NDT-menetelmillä on saatu vaihtelevia
tuloksia luotettavuustutkimuksissa Tiivistäen
voisi todeta, että tutkimusten mukaan menetel-
mät ovat suhteellisen epäluotettavia ja että
niiden välillä on huomattavia suorituskyky-
eroja. Menetelmän toimintaperiaate vaikuttaa
keskeisellä tavalla siihen, millaisia vikatyyppe-
jä sillä on mahdollista havaita. Yksittäistapauk-
sissa vian koko, sijoittuminen ja suuntautunei-

suus voivat yhdessä aiheuttaa sen, että vika jää
havaitsematta, vaikka tarkastus suoritettaisiin-
kin parasta mahdollista tarkastustekniikkaa
käyttäen; näin voi käydä esim. röntgcntarkas-
tuksessa, jos särö sijaitsee materiaalissa filmin
suuntaisesti.

Rikkomattomilla aineenkoetusmenetelmillä ope-
roivan tarkastuspalveluyrityksen on siten kiin-
nitettävä erityisesti huomiota tarkastustekniikan
valintaan sekä tarkastustoiminnan laadunvar-
mistukseen. Kuhunkin tarkastuskohteeseen oli-
si pyrittävä valitsemaan ensisijaiseksi teknii-
kaksi kokemuksen perusteella tehokkaimmaksi
tiedetty vaihtoehto, joka määräytyy pitkälle
tarkastettavalle materiaalille tyypillisten vi-
kaantumismekanismien perusteella. Tarkastus-
toiminnan luotettavuutta voidaan tästä vielä
parantaa muihin sopiviin tarkastustekniikoihin
tukeutuen [Kauppinen & Sillanpää, 1995].

Automaattiset tarkastuslaitteistot (manipulaat-
torit) ovat olleet ultraäänirintamalla voimak-
kaan kehitystyön kohteena. Tämä on ymmärret-
tävää, koska automaattisilla tarkastusjärjestel-
millä uskotaan olevan useita merkittäviä etuja.
Yleisen käsityksen mukaan manipulaattorien
avulla voidaan
• vähentää inhimillisen virheen mahdolli-

suutta,
• merkittävästi pienentää tarkastushenkilökun-

nan saamaa säteilyannosta, koska säteilylle
altistutaan vain laitteiston asennus-ja purku-
töissä,

• saavuttaa yhteismitallisia tarkastustuloksia,
ja

• rajata tarkastuskerrat yhteen, koska tarkas-
tuksista jää kattava dokumentti.

Manipulaattori on tarkastusautomaatti, jonka
avulla voidaan tutkia muodoltaan säännöllisiä
ja yksinkertaisia teräskappaleita; tällaisia ovat
mm. ydinvoimaloiden paineastiat ja putkisuo-
rat. Manipulaattoriin kuuluu tavallisesti muuta-
mia mekaanisten mittausvarsien päihin asennet-
tuja luotaimia, mittausvarsien liikuttamiseen
tarvittava koneisto sekä erillinen ohjausyksik-
kö. Laitteen "sielu" on sen ohjelmisto, jonka
avulla mittaustapahtumaa ohjataan. Ohjelmisto
myös analysoi tarkastettavasta kappaleesta
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saatavia kaikuja ja paikantaa potentiaalisia
vikanäyttämiä. Koska koko mittaustapahtuma
rekisteröidään elektronisen tiedoston muotoon,
voidaan tarkastustuloksia tutkia vielä jälkikä-
teen erilaisia ohjelmallisia analyysimenetelmiä
soveltaea Tarkastuksen etenemistä voidaan
myös seurata ohjausyksikköön kuuluvista mo-
nitoreista aivan samaan tapaan kuin manuaali-
sessakin tarkastuksessa: nyt erona vain on se,
että kriittisiin kohtiin voidaan palata kuinka
monta kertaa hyvänsä itse varsinaista mittausta-
pahtumaa toistamatta.

Manipulaattori on tavanomaista tarkastajaa
parempi mittausuran seurannassa ja näyttä-
mien havaitsemisessa; sanalla sanoen se on
ylivoimaisen tarkka mittalaite. Manipulaattoria
voidaan menestyksellisesti käyttää silloinkin,
kun signaali-kohinasuhde on selvästi alle 6 dB
(ks. tarkastustuloksista PISC III, 1995; mittaus-
uran seurannasta ja näyttämien tunnistamisesta
manuaalisessa tarkastuksessa 2.3.1 ja 2.3.3).
Sen sijaan vikanäyttämien erottaminen muo-
tonäyttämistä on manipulaattorille huomat-
tavan vaikea tehtävä, koska sitä ei voi
ratkaista yksinomaan kaiun amplitudiin ja
luotaimen sijaintiin perustuen. Oikean ratkaisun
tekeminen edellyttää kokonaisvaltaista kuvaa
tutkittavan kohteen geometrisista ominaisuuk-
sista sekä ultraäänisignaalin käyttäytymisestä
erilaisissa rajapinnoissa. Tästä johtuen tutkijat
ovat panostaneet erityisesti automaattisten
analyysimenetelmien kehittämiseen.

Manipulaattorit eivät kuitenkaan voi täysin
eliminoida inhimillisen virheen mahdollisuutta
NDT-toiminnassa. Virheitä tapahtuu, koska
ihmiset suorittavat saatujen tulosten lopullisen
analyysin ja päättävät jatkotoimenpiteistä, kos-
ka ihmiset ovat alunperin suunnitelleet ja
valmistaneet nämä laitteet, ja koska laitteiden ja
ohjelmistojen monimutkaistuessa niiden hallin-
ta sinänsä tulee yhä vaativammaksi. Näin ollen
ihmistyön korvaaminen automatisoiduilla jär-
jestelmillä ei poista tarkastusten luotettavuus-
ongelmaa; luotettavuutta alati "uhkaava" inhi-
millinen virhe vain muuttaa muotoaan ja
näyttäytyy esim. laitteiden suunnittelu- ja
operointivirheinä [Dickens & Bray, 1994;
Sorsa, 1995; Waites & Worrall, 1995].

Tällä hetkellä käytössä olevat automaattiset
tarkastusjärjestelmät ovat kuitenkin osoittautu-
neet tehokkaiksi ja luotettaviksi. Manipulaatto-
reiden on todettu kykenevän keskimäärin
parempaan tulokseen kuin mihin tavanomaisel-
la manuaalisella tarkastuksella päästään. Kun
tarkastuskohde on selvästi rajattu ja kun
tarkastettavan komponentin rakenne on erityi-
sen vaativa (monimutkainen geometria, auste-
niittinen hitsi tai kaksimetallisauma), niin
parhaaseen tulokseen päästään edelleen käyttä-
mällä manuaalista tekniikkaa ja hyvin alhaista
näyttämien rckisteröintitasoa [Kauppinen &
Sillanpää, 1995].

Sen sijaan yleinen uskomus siitä, että manipu-
laattorit vähentäisivät tarkastajien säteilyannok-
sia, ei näytä tutkimusten perusteella pitävän
paikkaansa. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen
ASME-projektin aikana vuosina 1991—1992
tehdyt säteilymittaukset osoittavat, että manipu-
laattoritarkastuksissa työntekijä sai keskimäärin
3,5 kertaa suuremman säteilyannoksen kuin
käsitarkastuksissa. Tämä johtui manipulaatto-
reiden asennus- ja purkutöiden hitaudesta,
minkä seurauksena työntekijät joutuivat oleske-
lemaan pitkiä aikoja radioaktiivisten järjestel-
mien välittömässä läheisyydessä [Saarilahti,
1993].

3.1.5 Tarkastustietojen rekisteröinti

Tarkastustietojen rekisteröinti on osoittautunut
yllättävän hankalaksi työvaiheeksi ultraäänime-
netelmien luotettavuustutkimuksissa. NRC:n
vuonna 1986 teettämässä tutkimuksessa pieni
osa tarkastajien tekemistä virheistä osoittautui
puhtaasti tulosten kirjaamisvaiheessa tapahtu-
neiksi kömmähdyksiksi [NUREG/CR-4600,
1986]. Kokeeseen osallistuneesta 12:sta tarkas-
tajasta kahdeksan piti tarkastustulosten kirjaa-
miseen käytettävien lomakkeiden rakennetta
tehtävään sopimattomana, koska järjestys, jossa
merkintöjä todellisessa tarkastustilanteessa teh-
dään, ei vastannut lomakkeisiin painettua
järjestystä. Tarkastajien arviot omien virhemer-
kintöjensä suhteellisesta osuudesta vaihtelivat
yhden ja 15:n prosentin välillä keskiarvon
ollessa 7 %.
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Myös PISC III -tutkimusohjelmassa havaittiin
kirjaamisvaiheessa syntyneitä virheitä [PISC
III, 1994]; nämä selittivät tutkijoiden mukaan
noin viisi prosenttia kaikista virheellisesti
raportoiduista vikanäyttämistä.

Kirjaamisvaiheen virheet ovat eräässä mielessä
"turhia" virheitä, koska ne selittyvät ennem-
minkin huolimattomuudella kuin ultraäänitek-
niikan perusteiden huonolla tuntemuksella.
Tältä osin luotettavuuden parantamiseksi on
esitetty mm. seuraavia toimenpiteitä [NUREG/
CR-4436, Voi. 2, 1986; PISC III, 1994]:

• suunnitellaan tarkastuspöytäkirjat tarkoituk-
senmukaisemmiksi,

• luodaan erillinen mekanismi tarkastuspöytä-
kirjojen oikeellisuuden toteamiseksi,

• kehitetään menetelmä, jolla luotaimen paik-
kakoordinaatit saadaan luotettavammin kir-
jattua, ja

• kehitetään apuvälineitä työpiirustusten laa-
timiseksi.

Tarkastustietojen rekisteröinnin kehittäminen
omaa tyypillisen optimointiongelman raken-
teen: yhtäältä tarkastajan olisi selviydyttävä
putken ääreltä niin nopeasti kuin vain mahdol-
lista, jotta hänen säteilyannoksensa jäisi mah-
dollisimman pieneksi. Toisaalta, mitä kauem-
min hän tarkastuspaikalla aikaansa viettää, sitä
perusteellisemman tarkastuspöytäkirjan hän voi
laatia. Optimiratkaisun tulee siten sisältää
tehokkaaksi hiottu kirjaamismenettely, jossa
putken äärellä kirjataan vain ja ainoastaan
kaikki tarkastustilanteen uudelleenkonstruoin-
tia ajatellen tarpeellinen tieto, jonka pohjalta
varsinainen tarkastuspöytäkirja ja äänitiepiirus-
tukset myöhemmin laaditaan.

Suomen ydinvoimaloissa työskentelevät tarkas-
tajat käyttävätkin jo tämänkaltaista menettelyä.
Minimissään tarkastuspaikalta poistuttaessa on
tiedettävä luotaimen suunta ja etäisyys hitsin
keskilinjasta, kaiun amplitudi ja äänitien pituus
heijastajasta sekä tarkastettavan pinnan profiili
ja ainepaksuus; näiden tietojen pohjalta voidaan
sitten laatia varsinainen tarkastuspöytäkirja
liitteineen. Mikäli mittaustulokset osoittautuvat

myöhemmin epäuskottaviksi, on tarkastus tie-
tenkin uusittava. Huolellisesti tehty tarkastus on
siten sekä tarkastusten luotettavuuden että
työntekijöiden säteilyaltistuksen kokonaismää-
rän kannalta paras vaihtoehto — vaikka se
sitten veisikin hieman enemmän aikaa.

3.2 Voimalaitosten
kunnonvalvonnan
suunnittelu ja ohjaaminen

Määräaikaistarkastusohjelmien merkitys ydin-
voimalaitosten kunnonseurannalle kasvaa vuosi
vuodelta. Tarkastustoimintaa kehitettäessä ei
voida rajoittua yksinomaan NDT-menetelmien
tekniikan tai tarkastajien ammattipätevyyden
kohentamiseen, koska tarkastustoiminnan me-
nestyksellisyys riippuu viime kädessä tarkas-
tustoiminnan kokonaisjärjestelmän tehok-
kuudesta; siis siitä, kuinka käytössä olevat
resurssit ja tarkastusten tuottamat tulokset
kyetään hyödyntämään. Voimayhtiöiden, tar-
kastuspalveluyritysten, viranomaistahojen sekä
ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden on
siten kyettävä tiiviiseen yhteistyöhön mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisten kunnonvalvon-
nan mekanismien luomiseksi.

3.2.1 Määräaikaistarkastusohjelmien
suunnittelu ja työn aikataulutus

Ydinvoimaloiden vuosihuoltoseisokkien yhtey-
dessä suoritettavilla ainetta rikkomattomilla
tarkastuksilla on keskeinen merkitys laitosten
kunnossapitotoiminnalle. NDT-tarkastusten teh-
tävänä on hankkia laitosten keskeisten rakentei-
den kuntoa koskevaa tietoa, jonka pohjalle
huolto-, korjaus- ja muutostyöt voidaan suunni-
tella. Jotta tässä onnistuttaisiin, on määräaikais-
tarkastusohjelmien laajuuksien ja jaksotusten
oltava riittäviä.

Suomessa määräaikaistarkastusohjelmien suun-
nittelun pohjana käytetään soveltuvin osin
ASME Section XI:sta, jossa ydinvoimalaitosten
pääkomponenttien tarkastusjaksoksi määritel-
lään kymmenen vuotta11 (aika, jonka kuluessa
kukin komponentti on tarkastettava vähintään

11 Vaihtoehdoksi ASME tarjoaa etupainotteista jaksotusta, missä tarkastusjaksojcn pituudet kasvavat laitoksen käyttöiän
kasvaessa. Suomalaiset voimayhtiöt eivät kuitenkaan pidä tätä menettelytapaa luotettavana.
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kerran). Tätä useammin saatetaan tarkastaa
komponentit, joissa on aikaisempien tarkastus-
ten yhteydessä havaittu kirjaamisrajan ylittäviä
vikanäyttämiä mutta joita ei ole katsottu
tarpeelliseksi välittömästi korjata tai vaihtaa.
Tarkastusjaksoja voidaan myös lyhentää, mikäli
komponentin vikaantumisalttius kasvaa vaikei-
den prosessiolosuhteiden (neutronisäteily, suu-
ret lämpötilatransientit, tärinä jne.) vuoksi:
esim. lämpötilatransienttien aiheuttamat termi-
set väsytyssäröt ovat saaneet viime vuosina
paljon huomiota osakseen.

Tarkastusohjelmien laajuuksista ja jaksotuksista
päätettäessä ei voida nojautua yksinomaan
komponenttien käyttöikää ennustaviin lujuus-
teknisiin laskelmiin. Tarkastukset ovat aina
suppeampia kuin mitä ne voisivat olla.
Käytännössä tarkastusten laajuutta ja kestoa
rajoittavat sekä tarkastajien työturvallisuu-
teen että voimayhtiöiden talouteen liittyvät
syyt. Näiden tekijöiden vaikutus ei ole
kuitenkaan yksisuuntainen sillä esim. taloudel-
lisesti tehokkaan toiminnan edellyttämä käyttö-
varmuus voidaan taata vain tarpeeksi kunnian-
himoisella ja laadukkaalla kunnossapito-ohjel-
malla. Kysymys on siten toimivan kompromis-
sin hakemisesta (ks. 3.2.6).

Tarkastusten suunnittelun reunaehtoja

Säteily on luultavasti merkittävin tarkastus-
ten suorittamista häiritsevä tekijä. Tämän
johdosta ydinvoimaloiden primääripiirin kom-
ponentit voidaan tarkastaa vain laitoksen
seisoessa Tällöinkin rakenteisiin kertyneen
radioaktiivisen lian määrä (pintakontaminaatio)
tai ilman radionuklidien konsentraatio (ilma-
kontaminaatio) voi olla niin suuri, että tarkas-
tushenkilökunnan oleskelu tarkastuskohteessa
joudutaan rajoittamaan minimiin (ks. 3.2.5).
Suurimmat säteilylähteet ja tarkastajien työs-
kentelytilat joudutaan usein eristämään ulkoi-
sen annosnopeuden rajaamiseksi; tämä voidaan
toteuttaa esim. lyijymattojen, hiekan tai betonin
avulla. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että

tarkastaja joutuu työskentelemään ympäristös-
sä, jossa keskimääräinen annosnopcus on yli 3
mSv tunnissa12 [Dahlgren & Skänberg, 1993].

Eräs määräaikaistarkastusohjelmien suunnitte-
lun keskeisistä haasteista on siten voimalaitok-
sen tarkastustarpeiden ja työntekijöiden säteily-
suojelua ohjaavien periaatteiden yhteensovitta-
minen. Jos tässä onnistutaan hyvin, kohentuu
myös tarkastustoiminnan luotettavuus tarkasta-
jien parantuneen työtyytyväisyyden johdosta
[Dahlgren & Skänberg, 1993]. Säteilylain (592/
91) 2 §:ssä annetaan yksityiskohtaisempia
määräyksiä säteilyaltistusta aiheuttavan toimin-
nan ohjaamisesta (aiheesta lisää kappaleessa
3.2.5).

Joissain tapauksissa ydinvoimalaitoksen ra-
kenteet voivat tehdä tarkastusten suorittami-
sen hyvin hankalaksi tai jopa mahdottomak-
si. Vanhempien voimalaitosten putkistoja ei ole
yksinkertaisesti suunniteltu käytönaikaisia tar-
kastuksia silmälläpitäen, koska tällaisten tar-
kastusten tarpeellisuus on käynyt ilmeiseksi
vasta vuosikymmenien kuluessa kertyneiden
käyttökokemusten kautta (esim. jännityskorroo-
sion, raerajakorroosion ja termisen väsymisen
taustalla vaikuttavat mekanismit olivat vielä 20
vuotta sitten lähes tuntemattomia). Niinpä osa
vanhempien voimalaitostyyppien komponen-
teista voi jäädä kokonaan säännöllisten tarkas-
tusohjelmien ulkopuolelle. Uusien laitosten
kohdalla tällaisia ongelmia voidaan välttää
huomioimalla jatkuvan kunnonseurannan vaati-
mukset jo laitosten suunnitteluprosessin aikana.

Jokainen ydinvoimalan seisokkipäivä maksaa
voimayhtiölle huomattavia summia menetettyi-
nä sähkön myyntituloina. Asiakkaiden sähkön-
tarpeen tyydyttämiseksi voimayhtiöt joutuvat-
kin ostamaan sähköä muilta toimittajilta.
Erityisen kallista laitosten seisottaminen on
talvipakkasilla, jolloin sähkön hinta on kasva-
neen kulutuksen, huokean vesivoiman puuttu-
misen ja epätaloudellisten hiilivoimaloiden
käytön takia huipussaan.

12 Säteilyasetuksen (1512/91) 3 §:n mukaan säleilytyöntekijän keskimääräinen efektiivinen säteilyannos ei saa ylittää 20
millisievertiä (mSv) vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 mSv. Ylläkuvatuissa olosuhteissa
(annosnopeus 3 mSv/t) tarkastajan vuosittainen maksimiannos täyttyisi siten alle seitsemässä tunnissa!
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Ulkopuolisen työvoiman mittava käyttö lisää
entisestään vuosihuoltoseisokkien kustannuk-
sia; sekä Olkiluodon että Loviisan voimalaitos-
ten vuosihuoltosdsokkeihin osallistuu tavalli-
sesti yli 800 ulkopuolista työntekijää, joista
tietenkin vain murto-osa työskentelee rikkomat-
toman aineenkoetuksen parissa. Yksistään reak-
toripaineastian tarkastus maksaa voimayhtiölle
miljoonia markkoja (kustannuksia nostaa se,
että palvelu ostetaan ulkomaisilta toimittajilta).
Voimayhtiöiden pyrkimykselle rajoittaa vuosi-
huoltoseisokkien kesto mahdollisimman lyhy-
eksi löytyy siten ymmärrettävät perusteet.

Tarkastustoimintaan käytettävissä olevan ajan
rajallisuus pakottaa työtehtävien huolelliseen
etukäteissuunnitteluun. Suunnittelua vaikeuttaa
se, että kaikkien työvaiheiden kestoa ei voida
etukäteen kovinkaan tarkasti ennakoida; lisäksi
mahdollisille tarkastusten laajennuksille olisi
tarvittaessa löydyttävä aikaa. Kattavien suunni-
telmien laatiminen ja niissä pysyminen muo-
dostavat kuitenkin vuosihuoltoseisokkien on-
nistumisen perustan, koska useat työtehtävät
ovat ajallisesti sidoksissa toisiinsa, ja koska
ulkopuolisen työvoiman tehokas käyttö on
kustannusten hillitsemisen kannalta välttämä-
töntä.

Liian kireä ja joustamaton aikataulutus voi
kuitenkin muodostaa vakavan uhan tarkas-
tustoiminnan luotettavuudelle. Vaikka riittävä
yöuni tarkastajille turvattaisiinkin, niin työn
pakkotahtisuus saattaa heikentää tarkkaavai-
suutta ja työmotivaatiota [PISC III, 1994;
Dickens & Bray, 1994; Wakes & Worrall,
1995]; ks. myös 2.6.

NRC:n teettämässä tutkimuksessa on listattu
seuraavat ajankäytön merkitystä koskevat tutki-
mustulokset [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986]:

• mitä enemmän aikaa on käytössä, sitä parem-
piin tarkastustuloksiin päästään,

• parhaaseen tulokseen päästään silloin, kun
tarkastaja pystyy päättämään ajankäytöstään

itsenäisesti, ja
• säännölliset lepotauot pitävät yllä tarkasta-

jien suorituskykyä.

Haastattelututkimuksemme mukaan suomalais-
ten tarkastuspalveluyritysten edustajat ovat
pääsääntöisesti sangen tyytyväisiä Suomen
ydinvoimalaitoksilla noudatettaviin aikataulu-
järjestelyihin. Heidän mukaansa tarkastukset
voidaan hyvin suorittaa käytettävissä olevan
ajan puitteissa, ja että tarvittaessa lisäaikaa
saadaan, mikäli sen tarve voidaan asianmukai-
sesti perustella. Eräs tutkimuksemme ohjaami-
seen osallistunut NDT-asiantuntija kuitenkin
piti haastattelututkimuksessa saatua tulosta
outona ja otaksui, että se "ei liene totuus".
Vastaavasti Juha Saarilahden [1993] tutkimuk-
sen mukaan yli 90 % Loviisa 2:n vuosihuolto-
seisokkiin osallistuneista manipulaattoritarkas-
tajista ja yli 40 % käsitarkastajista oli sitä
mieltä, että työssä on jatkuva kiire13. Tulokset
ovat siis ristiriitaisia!

Johtopäätöksenä esitämme, että Suomen ydin-
voimalaitoksilla noudatettavien tarkastustoi-
minnan aikataulujärjestelyiden vaikutuksista
NDT-tarkastajien työhön ei voida vielä saatavil-
la olevan tutkimustiedon perusteella sanoa
kovinkaan paljon. Ehkäpä jo nykyiselläänkin
suhteellisen itsenäisesti toimivien "tarkastusko-
mennuskuntien" tehtäväkokonaisuuksien kas-
vattaminen ja autonomian lisääminen voisivat
parantaa tarkastajien mahdollisuuksia osallistua
ajankäytön suunnitteluun?

Voimalaitosorganisaatio ja tarkastus-
toiminta

Tarkastustoiminnan koordinoiminen asettaa suu-
ria vaatimuksia voimalaitosorganisaatiolle. Tur-
vallisuuskysymysten painoarvo erityisesti ydin-
voimalaitoksissa — mutta myös esim. siviili-
ilmailussa sekä sotalaitoksessa — näyttää
puoltavan hierarkista organisaatiorakennetta,
jonka leimallisia piirteitä ovat selkeät käskyval-
tasuhteet ja keskitetty päätöksentekojärjestelmä

13 Tulos saatiin lomakekyselyn avulla, johon osallistui kaikkiaan 18 käsitarkastajaa ja 13 manipulaattontarkastajaa. Tarkastajat
olivat kansallisuuksiltaan suomalaisia, saksalaisia ja hollantilaisia. Mainittu väittämä kuului "työssä on jatkuva kiire", johon
vastattiin seuraavasti: manipulaattoritarkastajista täysin samaa mieltä 55 %, melkein samaa mieltä 40 %, hieman eri mieltä
0 %, täysin eri mieltä 5 %; käsitarkastajista täysin samaa mieltä 0 %, melkein samaa mieltä 45 %, hieman eri mieltä 50 %,
täysin eri mieltä 5 %. Tulosten mukaan manipulaattoritarkastajat siis kokevat olevansa huomattavasti käsitarkastajia
kiireisempiä!
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Taulukko II. Määräaikaistarkastusten laajentaminen ASME Section XI:n mukaan.

Havainnot

Määräaikaistarkastuksessa
havaitaan vikanäyttämiä.

Laajennetussa tarkastuksessa
havaitaan vikanäyttämiä

Toimenpiteet

Turvallisuusluokka 1

Tarkastetaan vastaavia
komponentteja lisää
tarkastusten alkuperäis-
laajuutta vastaava määrä.

Tarkastetaan ydinvoima-
laitoksen kaikki vastaavat
komponentit

Turvallisuusluokka 2

Tarkastetaan vastaavia
komponentteja 20 % lisää
tarkastusten alkuperäis-
laajuudesta.

Tarkastetaan ydinvoima-
laitoksen kaikki vastaavat
komponentit.

(ks. esim. [Morgan, 1986]). Organisaation
toiminnan tehokkuus perustuu kuitenkin
viime kädessä yksittäisten työntekijöiden
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden varaan.
Jonkinlaiseksi perustavoitteeksi voitaisiin aset-
taa se, että jokaisella työntekijällä on selkeä
näkemys oman työnsä päämääristä sekä käytös-
sään olevista resursseista. Mikään organisaatio-
rakenne sinänsä ei kykene tässä perustavoit-
teessa mahdollisesti olevia puutteita kompen-
soimaan. Toimintaympäristön luonteesta ja
työtehtävien sisällöstä sitten riippuu, millainen
organisaatiorakenne asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamista parhaiten tukee.

Monissa pohjoismaisissa ydinvoimaloissa on
viime vuosina toteutettu merkittäviä organisaa-
tiouudistuksia. Uudistukset ovat hyvin riskialt-
tiissa vaiheessa välittömästi uusien rakenteiden
luomisen jälkeen, kun toiminta- ja ajattelutavat
vastaavat vielä vanhaa organisaatiota. Tämä
saattaa johtaa valta- ja vastuualueiden suhteen
tapahtuviin väärinkäsityksiin ja sitä kautta
heikentää tarkastustoiminnan luotettavuutta mer-
kittävällä tavalla [Dahlgren & Skänberg, 1993];
ks. myös 3.2.3.

3.2.2 Tarkastusohjelmien laajentaminen

Jos ASME:n mukaan suoritettavissa tarkastuk-
sissa paljastuu vikanäyttämiä, on tarkastusten
laajuutta lisättävä. Laajentaminen tulee toteut-
taa taulukko II:n mukaisesti.

Vastaavilla komponenteilla tarkoitetaan niitä
ydinvoimalaitoksen järjestelmiä, jotka raken-
teen, rakennemateriaalin tai prosessiolosuhtei-
den perusteella voivat altistua samoille vikaan-

tumismekanismeille kuin kohteet, joista vika-
näyttämät alunperin havaittiin.

Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen SKI on
kiinnittänyt erityistä huomiota ruotsalaisten
voimayhtiöiden tapaan laajentaa tarkastuksiaan
esiin tulleiden vikanäyttämien pohjalta. Heidän
raportissaan painotetaan hyvin dokumentoitu-
jen toimintarutiinien tärkeyttä ja huomautetaan,
että esimerkiksi Oskarshamn l:ssä vuonna 1993
suoritetut laajennetut tarkastukset suunniteltiin
ja toteutettiin sattumanvaraisesti. SKI:n tutki-
musraportissa tarkastusten laajentamiseen liit-
tyvien suunnitelmien täsmällisyys ja perustelta-
vuus nähdään keskeisinä tarkastustoiminnan
luotettavuuden elementteinä. [Dahlgren &
Skänberg, 1993.]

SKI:n raportin perusteella tuntuu myös mahdol-
liselta, että vuosihuoltoseisokkien kireä aika-
taulu ja viime kädessä raha saattavat
heikentää puhtaasti turvallisuusteknisten ar-
gumenttien painoarvoa harkittaessa tarkas-
tusten laajentamista yllättävien vikanäyttä-
mien pohjalta. Pahimmillaan tämä saattaa
tehdä ylimääräisten tarkastusten suorittamisen
nopeasti ja huolimattomasti liian houkuttele-
vaksi vaihtoehdoksi. Tämä vaara on olemassa
erityisesti silloin, kun voimayhtiöiden laadun-
valvontajaosten riippumattomuutta laitosyksi-
köiden muista operatiivisista osastoista vähen-
netään: tällöin kustannustekijöiden merkitys
päätöksenteossa saattaa kasvaa [Dahlgren &
Skänberg, 1993].

Suomessa näihin ongelmiin on pyritty varautu-
maan lähinnä hyvän etukäteissuunnittelun avul-
la ASME-tarkastukset pyritään sijoittamaan
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vuosihuoltoseisokkien alkuun, jotta mahdolli-
sille lisätarkastuksille jäisi riittävästi aikaa.
Mikäli tarkastusten laajentaminen tulee ajan-
kohtaiseksi, osallistuvat myös materiaaliteknii-
kan sekä lujuuslaskennan asiantuntijat tarkas-
tuskohteiden valintaan.

Haastattelututkimuksemme mukaan Suomessa
laajennettuihin tarkastuksiin joudutaan niin
harvoin, että kustannustekijöitä on vaikea
kuvitella toiminnan luotettavuuden esteeksi.
Aivan vuosihuoltoseisokin loppuvaiheessa il-
moitetut vikanäyttämät kyllä selvästikin kiristä-
vät laitosten ilmapiiriä, mutta saamamme
käsityksen mukaan vikanäyttämien käsittely-
prosessi on asiantunteva ja tehokas. Suomalais-
ten voimayhtiöiden kunniaksi on luettava se,
että panostus kunnonvalvontaan on omaehtois-
ta, ja että kattavia tarkastuksia toteutetaan myös
ilman standardien tai viranomaistahojen nimen-
omaisia määräyksiä.

3.2.3 Vastuunjakokysymykset

Ydinvoimalaitosten tarkastustoiminta muotou-
tuu voimayhtiöiden, yksityisten tarkastuspalve-
luyritysten sekä viranomaisen välisestä vuoro-
vaikutussuhteesta. Lisäksi toimintaan osallistu-
vat VTT:n kaltaiset ulkopuoliset asiantuntijaor-
ganisaatiot. Toimijoiden roolit poikkeavat kui-
tenkin huomattavasti toisistaan.

Eri osapuolten välisen vastuunjaon selvittämi-
nen on tarkastustoiminnan luotettavuuden kan-
nalta keskeistä. Epäselvä vastuunjako johtaa
käytännössä usein siihen, että lopullista vastuu-
ta ei kanna kukaan. Tällöin kenelläkään ei ole
omaa intressiä huolehtia tarkastustoiminnan
luotettavuudesta.

Ydinenergialain (990/87) 54 §:n mukaan
ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta kuuluu
Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriölle.
Säteilyturvakeskuksen vastuulla on ydinener-
gialain 55 §:n mukaan ydinenergian käytön
turvallisuuden valvonta. Säteilyturvakeskus
toteuttaa tehtäväänsä antamalla ydinenergian
käyttöä koskevia määräyksiä ja valvomalla
lupaehtojen noudattamista; tämän lisäksi Sätei-
lyturvakeskus osallistuu asiantuntijaorganisaa-

tiona alan tutkimus- ja kehitystyöhön sekä
muiden viranomaisten neuvontaan.

Voimayhtiöiden vastuulla on ydinvoimaloiden
turvallinen käyttö. Voimayhtiöt vastaavat
kaikesta voimalaitoksilla tapahtuvasta toi-
minnasta, siis myös siitä, että alihankintoina
toteutettujen töiden laatutaso vastaa viran-
omaismääräyksissä asetettuja vaatimuksia.
Näin ollen voimayhtiöt ovat hyvin kiinnostu-
neita myös ulkopuolisten tarkastuspalveluyri-
tysten toiminnan laadusta. Asian tekee hanka-
laksi se, että voimayhtiöt joutuvat käytännössä
luovuttamaan tarkastusvastuun tarkastuksia suo-
rittaville henkilöille. Voimayhtiöt nojaavat
myös voimakkaasti tarkastuspalveluyritysten
asiantuntemukseen; siten laadunvarmistuksesta
on huolehdittava etukäteiskontrollin avulla,
mikä voi tapahtua esimerkiksi yritysten toimin-
taan ja laatujärjestelmiin tutustumalla sekä
tarkastuskokeita järjestämällä. Viime kädessä
toiminta perustuu voimayhtiöiden ja tarkastus-
palveluyritysten keskinäiseen luottamukseen.

SKI:n mielestä tarkastusjärjestelmän luotetta-
vuudelle ei ole hyväksi, jos tarkastuspalveluyri-
tykset joutuvat kantamaan liian suurta vastuuta
voimalaitosten kunnonvalvonnasta [Dahlgren
& Skänberg, 1993]. Voimalaitosorganisaatio
omaa tarkastuspalveluyrityksiä paremmat edel-
lytykset vanhojen tarkastustulosten ja käyttöko-
kemusten hyödyntämiseen ja pystyy siten
tehokkaammin huolehtimaan määräaikaistar-
kastusten suunnittelusta. SKI:n havaintojen
mukaan tarkastuspalveluyritysten aseman kes-
keisyys johtuu suurelta osin ruotsalaisten
voimayhtiöiden ja laitosorganisaatioiden vähät-
televästä suhtautumisesta tarkastustoiminnan
merkityksellisyyteen; tarkastustoiminta näh-
dään helposti "välttämättömänä pahana", josta
pyritään selviytymään minimiponnistuksin. Täl-
laisesta suhtautumisesta kärsivät erityisesti
tarkastajat, joille organisaation aktiivinen tuki
(esim. historiatietojen ja asiantuntijapalvelui-
den muodossa) olisi ensiarvoisen tärkeää.
Tilanteen korjaantuminen näyttäisi edellyttävän
sitä, että voimayhtiöt kokevat tarkastustoimin-
taan panostamisen mielekkääksi [Dahlgren &
Skänberg, 1993].
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Vastuukysymykset on syytä selvittää myös
yksilötasolla. Jos tarkastajan työsuorituksen
virheettömyydellä on aivan ratkaiseva merki-
tys, on siitä asiallista kertoa myös tarkastajalle
itselleen. Hänelle tulisi myös ehdottomasti
varata mahdollisuus luopua vastuusta, mikäli
hän kokee itsensä kyvyttömäksi sitä kantamaan.
Koska erityisen vaativien kohteiden tarkastus
edellyttää ryhmätyötä, olisi vastuu tällöin
luonnollista jakaa eksplisiittisesti ryhmän kaik-
kien jäsenien kesken: näin jokainen ryhmän
jäsen kokisi päätöksentekoon osallistumisen
mielekkääksi ja tärkeäksi (ks. myös 3.1.2). Jos
taas ryhmällä on selvä johtaja — esim. muita
huomattavasti kokeneempi ja taitavampi tarkas-
taja — ei vastuuta voi käytännössä jakaa; se
olisi myös epäreilua ryhmän kokemattomia
jäseniä kohtaan. Mietittäessä tarkastuspöytäkir-
jan allekirjoittajan vastuuta olisi otettava
huomioon hänen todelliset mahdollisuutensa
verifioida pöytäkirjassa suoritetuksi ilmoitetun
tarkastuksen laatua (ryhmäpäätökset, laitteiston
ominaisuudet jne.).

3.2.4 Tarkastustietojen hallinta ja
tiedonvälitys

Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksissa
tuotetaan suunnattomasti tietoa. Perustarkastuk-
sissa saadaan komponenttien alkuperäiskuntoa
käsittelevää tietoa valmistuksen ja asennuksen
laadunvalvonnan tueksi sekä vertailupohjaksi
käytönaikaisille tarkastuksille. Määräajoin tois-
tuvissa ja tavallisesti vuosihuoltoseisokkien
yhteyteen sijoittuvissa käytönaikaisissa tarkas-
tuksissa mittaustuloksia kertyy lisää: niitä
käytetään komponenttien kunnonseurantaan sekä
erilaisten järjestelmien elinikää ennustavien
mallien kehittämiseen. Varsinaisten tarkastustu-
losten lisäksi täytyy voimalaitoksilla olla
täsmälliset tiedot mm. tarkastustoimintaan
osallistuvien alihankkijoiden pätevyyksistä, lai-
tospaikkaorganisaatioista ja vastuuhenkilöistä,
tarkastusten piiriin kuuluvista laitteista ja
komponenteista sekä niiden rakenteesta, turval-
lisuusluokista ja vaadittavista tarkastusmenetel-
mistä jne. [YVL3.8.]

Tarkastustoiminnan tuottamien tietojen on
oltava joustavasti saatavilla, jotta niitä voitai-
siin käyttää voimalaitoksen kunnonvalvonnan

tukena Tämä edellyttää toimivaa ja hyvin
suunniteltua tietojärjestelmää. Ideaalitapauk-
sessa voimayhtiössä olisi yksi ja yhteinen
tietokanta, johon komponenttien rakennetta ja
tarkastustuloksia koskevat tiedot talletetaan, ja
johon voitaisiin kohdistaa erilaisia laitoksen
toimintakuntoa kartoittavia kyselyjä. Käytän-
nössä tämä edellyttää atk-pohjaista tietojärjes-
telmää. Tietojenkäsittely voidaan toki hoitaa
myös manuaalisesti; toteutustekniikan valinta
onkin lähinnä käytännöllinen kysymys. Tässä
yhteydessä haluamme painottaa sitä, että atk-
pohjaiset ratkaisut eivät automaattisesti takaa
luotettavaa ja toimivaa tietojenkäsittelyä, sillä
ratkaisevaa on järjestelmän käytettävyys ja
tarkoituksenmukaisuus sitä hyödyntävien hen-
kilöiden näkökulmasta.

Tarkastustietojen myöhempi hyväksikäyttö edel-
lyttää, että kokemukset kirjataan riittävällä
tarkkuudella ja että tiedot ovat kaikkien
asianomaisten ulottuvilla [Dahlgren & Skän-
berg, 1993; Rönnberg & Heimsch, 1995].
Koska erilaisiin tarkastuksiin ja korjauksiin
liittyvien asiakirjojen määrä kasvaa ydinvoima-
loissa koko ajan, käy tietojen vertailu ja
yhdistäminen yhä vaikeammaksi ilman johdon-
mukaista raportointitapaa [Rönnberg & Heimsch,
1995]. SKI:n tutkimusten mukaan puutteellises-
ti toimivan tietojärjestelmän taustalta löytyykin
usein epätäydellinen tai epäyhtenäinen arkis-
tointikäytäntö [Dahlgren & Skänberg, 1993].
Tällöin tarkastustoiminnan suunnittelussa ei
voida saavuttaa parasta mahdollista tasoa, mikä
luonnollisesti heikentää tarkastustoiminnan ko-
konaisuuden luotettavuutta. Rikkomattomien
aineenkoetusmenetelmien luotettavuuden eteen
tehty työ ei siten kanna parasta mahdollista
hedelmää!

Tarkastustietojärjestelmä tulisi voida integroida
osaksi muita voimalaitoksen tietojärjestelmiä
(kuva 4). Tämä mahdollistaisi voimalaitoksen
prosessi-, rakenne- ja tarkastustietojen yhdistä-
misen laitoksen toimintakunnosta ja turvalli-
suudesta kertovaksi kokonaiskuvaksi [Rönn-
berg & Heimsch, 1995]. Pidemmällä aikajän-
teellä järjestelmän tuottamia lokitiedostoja
voitaisiin käyttää laitoksen pääkomponenteille
tyypillisten vikaantumismekanismien etsinnän
tukena.
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Voimayhtiöiden tulisi työskennellä laitosorga-
nisaatioiden ja tarkastuspalveluyritysten välisen
yhteistyön parantamiseksi. SKI raportoi tapauk-
sista, joissa voimayhtiön tarjoamien puutteellis-
ten ja virheellisten tietojen johdosta tarkastaja
on erehtynyt tarkastuskohteesta ja altistunut
ylimääräisille säteilyannoksille. Ruotsalaisten
voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten on-
kin joskus ollut vaikeaa yhdistää tietojaan ja
kokemuksiaan [Dahlgren & Skänberg, 1993].
Osaltaan tämä on johtunut tarkastustoiminnan
heikosta arvostuksesta ruotsalaisessa voimalai-
tosmiljöössä ja osaltaan siitä, että tarkastuskoh-
teiden nimeämisessä, havaintojen kohdistami-

sessa, tarkastusten lähtöpisteiden määrityksissä
sekä raportointikäytännöissä on toimittajakoh-
taisia eroja [Rönnberg & Heimsch, 1995]. Juuri
tästä jälkimmäisestä syystä johtuen suomalaiset
voimayhtiöt pyrkivät välttämään samojen koh-
teiden tarkastuttamista eri tarkastuspalveluyri-
tyksillä (ks. myös 3.1.3).

Tarkastustoiminnan suunnittelun apuna voidaan
käyttää myös muiden laitosten käyttö- ja
tarkastuskokemuksia. Hyvät tietojärjestelmät
(elektroniset sellaiset) voivat helpottaa maan-
tieteellisesti toisistaan etäällä sijaitsevien laitos-
ten tietojenvaihtoa merkittävästi. Teknisten

r
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Kuva 4. Tarkastustietojen hallinta ja tiedonvälitys: tietovirtakaavio.
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valmiuksien mobilisoiminen osaksi laitoksen
kunnonvalvonnan rutiineja edellyttää kuitenkin
johdon taholta lausuttua ja aktiivisesti tuettua
tietojenkäsittelystrategiaa, joka toteutetaan yh-
dessä järjestelmän tulevien peruskäyttäjien
kanssa (lukuisia lähteitä, ks. mm. [Yetton et ai,
1994]; [Walsham, 1992]; [Markus, 1983]).

3.2.5 Säteilysuojelupolitiikka

Säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan hyväk-
syttävyydestä ja säteilytyötä tekevien henkilöi-
den annosrajoista säädetään säteilylaissa (592/
91) ja säteilyasetuksessa (1512/91). Säteilytur-
vakeskuksen tehtävänä on valvoa lakien ja
asetusten noudattamista sekä antaa mm. ydin-
voiman käyttöä ja ydinvoimalaitosten työnteki-
jöiden säteilysuojelua [YVL 7.9] ja säteilyaltis-
tusten valvontaa [YVL 7.10] koskevia yksityis-
kohtaisia määräyksiä.

Ollakseen hyväksyttävää, täytyy säteilyaltistus-
ta aiheuttavan toiminnan täyttää seuraavat
vaatimukset (säteilylain 2 §):

1. Oikeutusperiaate: Toiminnasta aiheutuvan
hyödyn on oltava suurempi kuin toiminnas-
ta aiheutuvan haitan.

2. Optimointiperiaate: Toiminta on järjestet-
tävä siten, että työntekijöiden säteilyaltistus
pidetään niin alhaisena kuin se käytännölli-
sin toimenpitein vain on mahdollista.

3. Yksilönsuojaperiaate: Työntekijän säteily-
altistus ei saa ylittää säteilyasetuksessa vah-
vistettuja enimmäisarvoja (sätcilyasetuksen
3§).

Suomessa voimassa olevien annosrajojen mu-
kaan työntekijän efektiivinen annos ei saa
ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä14 (mSv)
vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään
vuoden aikana arvoa 50 mSv. Onnettomuusti-
lanteissa säteilyvaaran rajoittamiseksi ja sätei-
lylähteen hallintaan saattamiseksi suoritettava
hätätyö on organisoitava siten, ettei siihen
osallistuvien henkilöiden efektiivinen annos
ylitä arvoa 0,5 Sv [YVL 7.9]. Työntekijöiden
terveystarkkailusta säädetään mm. ohjeessa ST
1.7.

Ydinvoimalaitoksissa suoritettava ainetta rik-
komaton tarkastus on tavallisesti säteilytyötä.
Säteilyn vaikutusten minimoiminen kuuluu
siten tarkastajien arkipäivään. Säteilyannoksilta
ei voida kuitenkaan kokonaan välttyä, koska
esim. voimalaitosten primääripiirien putkien,
pumppujen ja venttiilien sekä reaktorin tär-
keimpien apujärjestelmien tarkastus tapahtuu
pääosin manuaalisesti.

Jos tarkastajat eivät vallitsevan säteilyn takia
tunne oloaan turvalliseksi eivätkä kykene
keskittymään työhönsä täysipainoisesti, on
tarkastustoiminnan luotettavuus vakavasti uhat-
tuna. Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen SKI
on julkaissut erinomaisen raportin säteilypelon
aikaansaamasta tarkastusvirheestä Oskarshamn
l:ssä toteutettujen laajennettujen tarkastusten
yhteydessä [Dahlgren & Skänberg, 1993].
Raportin mukaan tarkastuspaikalla vallinnut
korkea säteilytaso yhdistyneenä tarkastajan
säteilyn haitallisia terveysvaikutuksia koh-
taan tuntemaan pelkoon johtivat siihen, että
tarkastaja suoritti tehtävänsä puutteellisesti
voidakseen poistua tarkastuspaikalta mahdolli-
simman nopeasti. Myöhemmin eräästä tarkas-
tuspöytäkirjojen mukaan virheettömäksi tode-
tusta putkikäyrästä löytyi kaksi putken läpäise-
vää säröä. Säröt olivat niin suuria, että niistä
tippui vettä voimalaitoksen lattialle!

Tapauksen johdosta käynnistetyissä tutkimuk-
sissa kiinnitettiin erityistä huomiota ruotsalais-
ten voimayhtiöiden sekä tarkastuspalveluyritys-
ten tapaan huolehtia työntekijöidensä säteilyal-
tistusten valvonnasta. Tutkimus paljasti useita
tarkastusten luotettavuutta oleellisesti heikentä-
viä epäkohtia. Näistä vakavin oli se, että
voimayhtiöt ja tarkastuspalveluyritykset eivät
noudattaneet yhtenäisiä ja kiinteitä annosra-
joja. Tarkastuksissa sovelletut annosrajat mää-
räytyivät lähinnä kulloisenkin tilanteen mukaan
siten, että tarkastukset voitiin aina suorittaa
annosrajoja ylittämättä. Vaikka Ruotsissa pyrit-
tiin yleisesti noudattamaan 15 mSv:n vuosittais-
ta annosrajaa (voimayhtiöiden soveltama opera-
tiivinen annosraja; maksimiarvo on sama kuin
Suomessa eli 50 mSv), saattoi laitoksen

14 Aikaisemmin annosckvivalentliyksikkönä käytettiin suuretta rem (roentgen equivalent man). Sicvcrtit (Sv) saadaan
muunnoskaavasta 1 Sv = 100 rem.
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omistava voimayhtiö Oskarshamnsvcrkets Kraft-
grupp (OKG) käyttää annosrajana arvoa 10
mSv kuukaudessa. Tämäkin raja saatettiin
toisinaan ylittää. Käytäntöä ei katsottu tarpeelli-
seksi muuttaa, vaikka yhtiön säteilysuojeluhen-
kilöstö oli hyvin tietoinen tarkastajille tästä
aiheutuvasta epävarmuudesta. Myös tarkastajat
olivat toistuvasti vaatineet sekä voimayhtiöitä
että omia työnantajiaan (tarkastuspalveluyrityk-
siä) selkeyttämään noudatettua säteilysuojelu-
politiikkaa [Dahlgren & Skänberg, 1993].

Toiseksi, tarkastajat valittivat tietämättö-
myyttään säteilyn todellisista vaikutuksista.
Tarkastajien teknisiin yksityiskohtiin painottu-
vassa koulutuksessa ei juurikaan käsitelty
säteilyn vaikutusmekanismeja tai säteilysairau-
den saamisen riskiä. Tämän johdosta säteilyn
terveysvaikutukset askarruttivat tarkastajia jat-
kuvasti, mikä on omiaan lisäämään työpainetta
ja siten heikentämään tarkastustoiminnan luo-
tettavuutta [Dahlgren & Skänberg, 1993].
Tilannetta pahensi annosrajojen asettamiseen
liittyvä epämääräisyys. Suomessa tehdyn kyse-
lytutkimuksen mukaan 80 % Loviisa 2:n
vuosihuoltoseisokkiin vuonna 1992 osallistu-
neista suomalaisista, saksalaisista ja hollantilai-
sista NDT-tarkastajista oli huolestunut säteilyn
terveydellisistä vaikutuksista15 [Saarilahti, 1993].

Kolmas SKI:n tutkijoiden listaama epäkohta
liittyi annosnopeusmittareiden käyttöön. Oskar-
shamn l:ssä käytetyt annosnopeusmittarit oli
säädetty hälyttämään annosnopeuden ylittäessä
2 mSv tunnissa tai kokonaisannoksen ylittäessä
1 mSv. Helmikuun 25. ja 26. päivänä
suoritetuissa tarkastuksissa jouduttiin kuitenkin
työskentelemään olosuhteissa, joissa keskimää-
räinen annosnopeus oli 3 mSv tunnissa: tämän
johdosta mittarien hälytys laukesi välittömästi
ja pysyi päällä koko työjakson ajan. Tarkastaji-
en oli suoritettava suurta tarkkuutta ja
keskittymiskykyä vaativa tehtävä hälyttävä
annosnopeusmittari rintapielessä! SKI:n ra-
portissa todetaan, että annosnopeusmittareita ei
missään tapauksessa saisi käyttää tällä tavalla

[Dahlgren & Skänberg, 1993]. Parempi vaihto-
ehto olisi ollut säätää tarkastajille annetut
mittarit hälyttämään siinä vaiheessa, kun
työskentely on syytä lopettaa; tämä ei kuiten-
kaan raportin mukaan käynyt päinsä voimayhti-
ön omien määräysten vuoksi, joiden mukaan
kaikkien voimalaitoksella käytössä olevien
annosnopeusmittareiden on toimittava samalla
periaatteella.

Johtopäätöksenä voidaan esittää, että määrätie-
toisen säteilysuojelupolitiikan noudattami-
nen on kaikkien tarkastustoimintaan osallis-
tuvien toimijoiden yhteinen etu. Oskarshamn
l:n esimerkki paljastaa myös sen, että vaikka
oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaat-
teista pidettäisiinkin muodollisesti kiinni, täy-
tyy myös tarkastajien kokea työskentelyolosuh-
teet turvallisiksi. Tähän voidaan myötävaikuttaa
esim. parantamalla tarkastajien säteilykoulutus-
ta siten, että operatiivisten annos- ja hälytysra-
jojen merkitys selvitetään entistä paremmin.

3.2.6 Tarkastustoiminnan kustannukset ja
tarkastusten laatu

Ydinvoimalaitoksissa tarkastustoiminnalle ase-
tetaan hyvin korkeat laatuvaatimukset. Tarkas-
tusten on annettava tarkka ja totuudenmukainen
kuva ydinvoimalaitosten pääkomponenttien kun-
nosta. Rakenteisiin muodostuvat viat olisikin
kyettävä havaitsemaan ennen kuin ne johtavat
rakenteiden rikkoutumiseen, jotta laitosten
turvallisuus ja käyttövarmuus voitaisiin taata
kaikissa olosuhteissa.

Tarkastuksissa pyritään tietenkin löytämään
kaikki laitosten turvallisuuden tai toimintavar-
muuden kannalta merkittävät viat Voimayhti-
öille tämä merkitsee huomattavaa taloudellista
panostusta tarkastustoimintaan. Kustannuksia
nostavat erityisesti ulkomaisten asiantuntijapal-
veluiden käyttäminen sekä sellaisten lisätarkas-
tusten suorittaminen, jotka johtavat laitosten
ylösajon lykkääntymiseen. Voimayhtiöiden on
kaikesta huolimatta kyettävä järjestämään toi-

15 Tulos koskee manuaalista NDT-tarkastusta (käsitarkastajia). Väittämään "olen huolestunut säteilyn terveydellisistä
vaikutuksista" vastattiin seuraavasti: täysin samaa mieltä 70 %, melkein samaa mieltä 10 %, hieman eri mieltä 20 %, täysin
eri mieltä 0 %. Manipulaattoritarkastuksia suorittavat henkilöt eivät olleet yhtä huolestuneita säteilystä, vaikka heidän
mitatut annosmääränsä olivatkin Olkiluodossa vuosina 1991—1992 suoritetuissa mittauksissa 3,5 kertaa suurempia! Ks.
3.1.4.
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mintansa taloudellisesti kestävälle pohjalle.
Näin ollen turvallisuusteknisten näkökohtien
lisäksi myös kustannustekijät vaikuttavat tar-
kastustoiminnan suunnitteluprosessiin (ks. 3.2.1
ja 3.2.2).

Kappaleessa 2.3.3 paneuduttiin ultraäänitarkas-
tukselle tyypilliseen näyttämien luokitteluon-
gelmaan. Kappaleessa todettiin, että ultraääni-
tarkastuksessa näyttämien luokittelua ei voida
aina luotettavasti tehdä yksinomaan kaikujen
amplitudiin perustuen, koska alhaista näyttämi-
en kirjaamisrajaa sovellettaessa kohinasignaa-
lin voimakkuus voi joskus ylittää kirjaamisraja-
na käytetyn näyttämien raja-arvon. Näin ollen
näyttämien luokittelu tapahtuu epävarmuuden
vallitessa: tarkastajan tekemät johtopäätökset
ovat tosia vain jollakin kaiun amplitudin
määräämällä todennäköisyydellä, mikä on
pienimmillään 50 %. Mikäli tavoitteena pide-
tään kaikkien vikanäyttämien löytämistä, olisi
kirjaamisraja asetettava mahdollisimman alhai-
seksi. Tämän seurauksena potentiaalisiksi vika-
näyttämiksi luokiteltaisiin myös suuri osa niistä
kaiuista, jotka kaiun voimakkuuden perusteella
johtuvat mitä todennäköisemmin kohinasta,
(mm. [Mctz, 1978]; [Swets, 1973]; [NUREG/
CR-4436, Voi. 2, 1986].)

Useissa tutkimuksissa ultraäänitarkastajan pää-
töksenteko-ongelmaa on tarkasteltu juuri tämän
signaaliteoriasta peräisin olevan detektiomallin
avulla (esim. NUREG/CR-4436, Voi. 1 & 2,
1986; NUREG/CR-4600, 1986; Glasch, 1987;
Dickens & Bray, 1994). Mutta koska ultraääni-
tarkastaja joutuu noudattamaan kiinteää näyttä-
mien kirjaamisrajaa, jota voidaan muuttaa vain
poikkeustapauksissa16, niin kirjaamisrajan aset-
taminen voidaan tulkita organisatorisen
tason optimointiongelmaksi, jonka ratkaisu
tapahtuu tarkastustoiminnan kokonaisjär-
jestelmän puitteissa. Viime kädessä kirjaamis-
rajan asettamisesta päättää Suomessa Säteily-
turvakeskus.

Optimointiongelma voidaan kirjoittaa seuraa-
vaan muotoon: aseta näyttämien kirjaamisraja
siten, että havaitsematta jääneistä vioista
(tyypin II virheet) ja valenäyttämistä (tyypin I
virheet) koituvat kustannukset ovat mahdolli-
simman pienet.

Ydinvoimateollisuudessa kustannukset voivat
suoranaisten taloudellisten tappioiden lisäksi
merkitä esimerkiksi työntekijöiden kohonneita
säteilyannoksia, joilla on sairastumisriskiä
lisäävä vaikutus. Vaikka lähes kaikilla kuvitel-
tavissa olevilla virheillä on myös taloudellista
merkitystä omaavia seurauksia, on näiden
seurausten yhteismitallistaminen kuitenkin erit-
täin vaikea tehtävä. Tämän johdosta detektio-
mallin avulla pyritäänkin lähinnä vain valaise-
maan kirjaamisrajan asettamiseen liittyvien
ongelmien luonnetta.

Ehkäpä teoreettisesti kiinnostavin näistä ongel-
mista on tyypin I ja II virheiden suhteellisen
osuuden sekä luokittelukriteerin sijainnin keski-
näinen riippuvuus. Valenäyttämiä kirjataan sitä
enemmän, mitä tärkeämpänä kaikkien mahdol-
listen vikojen löytämistä pidetään. Vastaavasti
valenäyttämien karttaminen johtaa siihen, että
osa todellisista vioista jää löytämättä (mm.
NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986). Ainoastaan
siinä tapauksessa, että kohinan- ja vikanäyttä-
mien amplitudijakaumilla ei ole merkittävää
leikkausjoukkoa, voidaan tarkastuksissa välttää
kummatkin virhetyypit. Luokittelukriteerin si-
jainnin merkitystä havainnollistetaan kuvissa 5
ja 6.

Kuvassa 5 nähdään luokittelustrategia, jolla
pyritään valenäyttämien minimoimiseen. Ku-
vasta nähdään, että kun kirjaamisraja lähestyy
vikanäyttämien amplitudijakauman odotusar-
\m E(K+S), niin havaitsematta jääneiden
vikojen suhteellinen osuus vääjäämättä kasvaa
samalla kun valenäyttämien suhteellinen osuus
pienenee. Tällaista luokittelustrategiaa on jois-
sain tutkimuksissa kutsuttu konservatiiviseksi

16 Käytännössä silloin, kun kirjaamisrajan ja kohinasignaalin huipputason erotus on alle 6 dB; tällöin kirjaamisrajan muuttami-
sesta on oltava maininta tarkastuspöytäkirjassa.
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päätösstrategiaksi17 (esim. Glasch, 1987). Ydin-
voimateollisuudessa sanan "konservatiivinen"
merkitys on kuitenkin päinvastainen, joten
väärinkäsitysten välttämiseksi nimitämme vale-
näyttämien minimoimiseen tähtäävää luokitte-
lustrategiaa luottavaiseksi luokittelustrategiak-
si.

Kuva 6 esittää puolestaan tilannetta, jossa
näyttämien kirjaamisraja c on asetettu verrat-
tain alhaiseksi havaitsematta jäävien vikojen
minimoimiseksi. Kuvasta nähdään, että kun
kirjaamisraja lähestyy kohinan amplitudijakau-
man odotusarvoa E{K), niin havaitsematta
jääneiden vikojen suhteellinen osuus pienenee
samalla kun valenäyttämien suhteellinen osuus
vastaavasti kasvaa.

Kohinan
amplitudijakauma

Luokittelukriteeri

Havaitsematta
jääneet viat

Vikanäyttämien
amplitudijakauma

E(K) E(K+S)

Kuva 5. Luottavainen luokittelustrategia, jossa luokittelukriteeri (kirjaamisraja) c asetetaan siten, että
vain selvästi kohinan joukosta erottuvat kaiut kirjataan. Tuloksena paljon tyypin II virheitä (havaitsemat-
ta jääneitä vikoja).

Kohinan
amplitudijakaurra

Luokittelukriteeri

Havaitsematta
jääneet viat

Vikanäyttämien
amplitudijakauma

E(K+S)

Kuva 6. Varovainen luokittelustrategia, jossa luokittelukriteeri (kirjaamisraja) c asetetaan siten, että
mahdollisimman suuri osa potentiaalisista vikanäyttämistä saadaan kirjattua. Tuloksena paljon tyypin I
virheitä (valenäyttämiä).

17 Ehkä hieman yllättävältä kuulostava nimitys on looginen, jos luokitteluongelma tulkitaan tilastolliseksi (keskiarvo)testiksi:
tällöin H0-hypoteesin mukaan kaiku aiheutuu kohinasta, kun taas vaihtoehtoinen H,-hypoteesi sanoo kaiun aiheutuvan
vikasignaalista. Testi on konservatiivinen, jos H0-hypoteesi ollaan valmiita hylkäämään vasta sitten, kun hylkäämisvirheen
(eli valenäyttämän) todennäköisyys on hyvin pieni.

39



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 103

Glasch (1987) kutsuu tällaista luokittelustrate-
giaa liberaaliksi päätösstrategiaksi. Koska voi-
mayhtiöissä tällaista menettelytapaa nimitettäi-
siin vastaavasti konservatiiviseksi, kutsumme
väärinkäsitysten välttämiseksi havaitsematta
jäävien vikojen minimoimiseen tähtäävää luo-
kittelustrategiaa varovaiseksi luokittelustrategi-
aksi.

Millainen sitten on optimaalinen luokittelustra-
tegia? Viranomaisen kanta asiaan on selvä:
luokittelustrategian tulisi olla mahdollisemman
varovainen18. Voimayhtiöiden kannalta tilanne
ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Heidän
kannaltaan vastaus riippuu ainakin seuraavista
tekijöistä:
• kohinan ja vikanäyttämien amplitudija-

kaumien tosiasiallinen muoto ja sijoittumi-
nen suhteessa toisiinsa (niiden leikkausjou-
kon suuruus),

• tyypin I ja II virheiden kustannukset voima-
yhtiöille, ja

• voimayhtiön taloudelliset ja tekniset voima-
varat.

Ydinvoimalaitoksissa on käytännössä pakko
noudattaa suhteellisen varovaista luokittelustra-
tegiaa, koska huolimattomasti hoidetun tarkas-
tustoiminnan yhteiskunnalliset riskit olisivat
liian suura Ydinvoimalaitosten toiminnan
luotettavuuden turvaaminen on myös mitä
suurimmassa määrin taloudellinen välttämättö-
myys. Siten tyypin II virheiden täytyy katsoa
olevan voimayhtiöille oleellisesti tyypin I
virheitä kalliimpia. Toisaalta myös tyypin I
virheet maksavat. Jos kirjaamisraja lasketaan
hyvin alas, kasvaa valenäyttämien määrä niin
suureksi, että voimalaitosorganisaation voima-
varat hupenevat laitoksen turvallisuuden kan-
nalta toisarvoisiin selvityksiin. Näin ollen
kirjaamisrajaa ei voi asettaa mielivaltaisen alas.

Teoriassa optimaalinen luokittelustrategia voi-
daan helposti lar.kea, mikäli tyypin I ja II
virheille voidaan määritellä tarkka hinta ja jos

sekä kohina- että signaalijakaumien keskiarvo
ja hajonta tunnetaan. Laskun tuloksena saadaan
luokittelukriteeri (kirjaamisraja) c, jonka avulla
kaiut jaetaan niiden voimakkuuteen x perustuen
kohinaan ja näyttämiin: jos x < c, niin kyseessä
on kohinasignaali, muutoin näyttämä (vika- tai
muotonäyttämä). Luokittelukriteerin c asetta-
minen määrää yksikäsitteisesti tyypin I ja II
virheiden suhteelliset frekvenssit FCP ja (1 —
POD) [Metz, 1978; Swets, 1973; NUREG/CR-
4436, Voi. 2, 1986].

Käytännössä tämänkaltaisen optimoinnin suo-
rittamiseen liittyy kuitenkin monta "muttaa".
Tärkein niistä lienee se, että turvallisuuskysy-
myksiin ulottuva taloudellinen optimointi ei
yksinkertaisesti istu suomalaiseen ydinvoima-
kulttuuriin. Haastattelututkimuksemme mukaan
voimayhtiöissä asiaa ei kerta kaikkiaan haluta
nähdä optimointitehtävän muodossa, vaikka
signaaliteoreettisen mallin tueksi löytyisikin
kokeellista näyttöä.

Toiseksi, vaikka mallia haluttaisiinkin soveltaa
määräaikaistarkastusohjelmien suunnittelussa,
niin käytännön esteeksi muodostuvat puutteelli-
set tiedot. Edes jakaumien muodosta ei
tutkijoiden parissa vallitse yhteisymmärrystä:
esim. mitatun särökoon on arvioitu noudattavan
lognormaalijakaumaa tavanomaisen normaali-
jakauman asemesta (tutkimusta tehdään VTT
Automaatiossa Säteilyturvakeskuksen toimek-
siannosta putkistojen eheyden todennäköisyys-
pohjaisten mallien kehittämiseksi); vastaavasti
[Kenzie et ai. 1995] antavat tutkimuksessaan
kohinan amplitudijakaumalle Gammajakauman
muodon19. Lisäksi eri metallien ja rakenteiden
akustiset ominaisuudet poikkeavat toisistaan
niin paljon, että yleiskäyttöisen mallin kehittä-
minen tuntuu toivottomalta tehtävältä.

Ja kolmanneksi, eri virhetyypcistä koituvien
todellisten kustannusten arvioiminen saattaisi
osoittautua käytännössä mahdottomaksi tehtä-
väksi.

18 Tulos perustuu haastattelututkimukseen.
19 Tutkimuksessa ei perustella tätä valintaa tarkemmin. Olettamalla kohina gammajakautunceksi päästään kuitenkin eroon

normaalijakauman negatiivisesta "hännästä". Näin ollen Gammajakauman käytölle löytyy perusteita; haittapuolena voidaan
vastaavasti pitää sen algebrallisesti monimutkaista rakennetta.
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Työnjohtajien ja ylemmän johdon omaksuma
asenne voi vaikuttaa merkittävällä tavalla
tarkastajan haluun ja mahdollisuuksiin suorittaa
työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla [NU-
REG/CR-4436, Voi. 2, 1986]. Varsinkin ns.
konventionaalisen teollisuuden alueella katta-
van ja perinpohjaisen tarkastustoiminnan aihe-
uttamat kustannukset voivat näytellä hyvinkin
merkittävää osaa tarkastustoiminnan laajuudes-
ta päätettäessä, mikäli tarkastustoiminnalla ei
nähdä olevan erityistä turvallisuusteknistä mer-
kitystä ja mikäli tarkastustoiminta ei kuulu
viranomaisvalvonnan piiriin. Täten myös tar-
kastustoiminnan luotettavuudelle asetetut vaati-
mukset voivat vaihdella huomattavasti. Tätä
kysymystä tulisikin käsitellä entistä kattavam-
min jo tarkastajien peruspätevöimisen yhtey-
dessä sen tarkastustoiminnan luotettavuudelle
omaaman merkityksen johdosta [Skänberg,
1994].

Dahlgren & Skänberg [1993] toteavat, että
tarkastajien tulisi voida työskennellä ilman
minkäänlaisia sidoksia tai velvoitteita voimalai-
toksen operatiiviselle johdolle. Heidän mukaan-
sa mitkään tuotannolliset tai taloudelliset
seikat eivät saisi vaikuttaa tarkastajien
työskentelyyn. Tämä vaatimus ei ole kuiten-
kaan täydellisesti toteutunut, sillä ainakin
Yhdysvalloissa [NUREG/CR-4600, 1986] ja
Ruotsissa [Dahlgren & Skänberg, 1993] tehty-
jen tarkastajien haastattelujen perusteella tiede-
tään, että voimaytiöiden taloudelliset paineet
heijastuvat toisinaan tarkastajien työhön.

3.3 Koulutus

Koulutuksen merkitystä tarkastustoiminnan luo-
tettavuudelle pidetään yleisesti kiistattomana.
NRC:n teettämässä tutkimuksessa [NUREG/
CR-4436, Voi. 1, 1986] todetaan lukuisten
tutkimustulosten osoittavan että, systemaatti-
nen koulutus parantaa teollisen tarkastustoi-
minnan tuloksellisuutta. Myös EPRI-NDE
Centerissä harjoitelleet tarkastajat ovat pitäneet
saamaansa koulutusta erittäin hyödyllisenä
jännityskorroosiosäröjcn löytämistä ajatellen
[NUREG/CR-4600, 1986].

Ei ole kuitenkaan yhdentekevää kuinka koulu-
tus järjestetään. NRC:n raportissa esitetään, että
koulutuksen kautta tarkastajan suorituskykyyn
voidaan vaikuttaa kaikkein tehokkaimmin, ja
että vaikutus voi olla joko positiivinen tai
negatiivinen [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986].
Koska rikkomattomien aineenkoetusmenetel-
mien luotettavuutta mittaavissa kokeissa on
toistuvasti saatu heikkoja tuloksia, on koulutus-
tavoitteita ja -menetelmiä jouduttu arvioimaan
kriittisessä valossa [NUREG/CR-4436, Voi. 1,
1986; NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986; NU-
REG/CR-4600, 1986; PISC III, 1994; Dickens
& Bray, 1994; Glasch, 1987; Hassi, 1986;
Kauppinen & Sillanpää, 1995; Sillanpää &
Särkiniemi, 1993; Skänberg, 1994; Valkeajärvi,
1994; Waites & Worrell, 1995].

3.3.1 Käytännön harjoittelun merkitys
ammattipätevyyden kehittymiselle

1980-luvun alkuun mennessä oli selvinnyt, että
jännityskorroosiosäröjä ei kyetä havaitsemaan
silloisen käytännön mukaisilla tarkastusmene-
telmillä riittävän hyvin [Hassi, 1986; NUREG/
CR-4436, Voi. 2, 1986]. Vastaavasti PISC-
tutkimusohjelman toisessa vaiheessa [PISC II:
1981—1986] kaikkein vaikeimmin havaittavis-
sa oleviksi vioiksi osoittautuivat tasomaiset- ja
termiset väsytyssäröt, jotka ovat rakenteeseen
kohdistuvan rasituksen aiheuttamia käytönai-
kaisia vikoja. Kaikkein helpoimmin havaittiin
valmistuksen aikaiset volymetriset viat [Sillan-
pää & Särkiniemi, 1993]. Näin ollen tuntuu
ilmeiseltä, että kokelaiden olisi jo peruskoulu-
tusvaihecssa päästävä harjoittelemaan käytön-
aikaisia vikoja sisältävillä koekappaleilla.
Mctalleihin keinotekoisesti työstetyt viat kun
eivät yksinkertaisesti harjaannuta esim. geo-
metrialtaan hyvinkin epäsäännöllisten jännitys-
korroosiosäröjen tunnistamiseen.

Tehokkaaksi harjoittelumuodoksi onkin osoit-
tautunut ns. hands-on training, jolla tarkoite-
taan todellisia käytönaikaisia vikoja sisältävien
teräskappaleiden käyttöä todellisia tarkastus-
olosuhteita jäljittelevissä koulutustilaisuuksis-
sa. Olennainen osa koulutusta on tarkastajien
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mahdollisuus keskustella tarkastamiseen liitty-
vistä ongelmista muiden tarkastajien ja asian-
tuntijoiden kanssa sekä saada työstään
välitöntä palautetta, mm. [NUREG/CR-4436,
Voi. 1, 1986; NUREG/CR-4600, 1986; Dahl-
gren & Skänberg, 1993].

Suomessa tarkastajia harjaannutetaan erityisesti
sellaisten vikatyyppien tunnistamiseen, joiden
tiedetään käytönaikaisten kokemusten perus-
teella olevan laitoksille tyypillisiä. Harjoittelu
todellisia säröjä sisältävillä koekappaleilla on
tarkastajien kehittymisen kannalta ensiarvoisen
tärkeää, koska varsinaisissa laitoksilla suoritet-
tavissa tarkastuksissa yksittäinen tarkastaja
kohtaa vikoja suhteellisen harvoin. Suomessa
tämä toiminta on kuitenkin vielä pitkälle
voimayhtiöiden oman aktiivisuuden varassa,
sillä NDT-henkilöiden peruspätevöinnin yhtey-
dessä sovellettava NORDTEST-tutkinto ei
esim. sisällä austeniittisia hitsejä, eikä koekap-
paleissa ole myöskään käytönaikaisia vikoja
[Sillanpää & Särkiniemi, 1993; Valkeajärvi,
1994]. On kuitenkin syytä todeta, että tämän
tyyppinen koulutus ei voi kokonaan korvata
perinteistä teoriaopetusta (ks. esim. 2.2).

3.3.2 Yleisiä koulutustoiminnan
menetelmiä koskevia suosituksia

NRC:n tutkijoiden mielestä tarkastajien koulu-
tuksessa tulisi jäykkien ja mekaanisten toimin-
taohjeiden sijasta panostaa ultraäänimenctel-
män periaatteiden ja mahdollisuuksien tunne-
tuksi tekemiseen. Tarkastustehtävästä selvitäk-
seen tarkastajat tarvitsevat rikasta ja jäsentynyt-
tä mielikuvaa ultraäänisignaalin käyttäytymi-
sestä erilaisissa metallirakenteissa (ks. 2.1).
Tällaisen mielikuvan kehittäminen voi tapahtua
ainoastaan monipuolista harjoitusmateriaalia
käyttäen [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986].

Havainto- ja tulkintakyvyn kehittämisen
oleellinen kulmakivi on palautteen antami-
nen koulutettaville. Työntekijän tietoisuus

toimintansa tuloksellisuudesta johtaa lähes
poikkeuksetta parempaan suoritustasoon sekä
tavanomaisissa tuotantotehtävissä että tarkas-
tustoiminnassa [NUREG/CR-4436, Voi. 1,
1986]. Hands-on training -tyyppiset tilaisuudet
tarjoavat tähän luontevat edellytykset.

Kansainvälisistä tutkimuksista välittyneen ku-
van perusteella tarkastajien näyttää olevan
hyvin vaikeaa saada työskentelyään koskevia
(rakentavia) kommentteja. Esimerkiksi eräässä
NRC:n tutkimuksessa haastatelluista 12 tarkas-
tajasta kuitenkin vain kolme sanoi saavansa
työstään palautetta säännöllisesti (vähintään 50
% tehdystä työstä), ja viisi sai palautetta erittäin
vähän (alle 10 % tehdystä työstä). Tarkastajat
kokivat tämän siten, että heidän työtään ei oteta
vakavasti ja että heidän noudattamillaan työs-
kentelytavoilla ei ole paljoakaan merkitystä
kohdelaitoksen toiminnalle. [NUREG/CR-4600,
1986]. Sen sijaan negatiivista palautetta tarkas-
tajat saattavat saada silloinkin, kun ovat
onnistuneet suorittamaan työnsä hyvin: esimer-
kiksi kriittisiä vikoja vuosihuoltoseisokin lop-
pumetreillä löytänyt tarkastaja joutuu helposti
voimayhtiön edustajien tukalaan "piinapenk-
kiin" [Dahlgren & Skänberg, 1993].

Tarkkaavaisuutta ja nopeutta vaativien luo-
kittelutehtävien opettamisessa päästään hy-
vin alkuun helpottamalla ja yksinkertaista-
malla ensimmäisiä koetehtäviä. Tämä voi
tapahtua esim. joko välittömästi ennen tehtävän
alkua tai tehtävän suorituksen aikana tarjotta-
van, luokittelutehtävää selkeyttävän lisäinfor-
maation avulla. Tällöin tavoitteena on kehittää
ja nopeuttaa luokittelutehtävän vaatimaa assosi-
aatioketjua20, jonka varassa tarkastaja toimii
[NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986]. Tämä menet-
telytapa on varsin yleisessä käytössä mm. uusia
vieraan kielen rakenteita opetettaessa, jolloin
oppimateriaali pidetään näkyvillä ilmaisuja
suullisesti harjoiteltaessa. Harjoittelun edetessä
saatavilla olevan informaation sekä tehtävän
suorittamiseen käytettävissä olevan ajan määrää
vähennetään.

20 Sanan assosiaatio perusmerkitys on yhteys, esim. yhteys kahden käsitteen tai idean välillä. Aristoteleen klassisen teorian
mukaan ihminen pystyy assosioimaan, ts. yhdistämään, kaksi ideaa toisiinsa, mikäli ne ovat hyvin samanlaisia, täysin
vastakkaisia tai esiintyneet yhdessä samanaikaisesti tai samassa paikassa. Tiedämme, että mitä merkillisimpiä assosiaatioket-
juja voidaan luoda vaikkapa harjoittelun avulla (ase varmistetaan aina kun se ladataan jne.); lisäksi uusia assosiaatioita
muodostuu koko ajan automaattisesti. Lisää assosiaatioista ja muistamisesta, ks. [Neisser U. Kognitio ja todellisuus. Espoo:
Weilin+Göös 1981].
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Koulutuksen tulisi olla myös luonteeltaan
jatkuvaa. Säännöllisen lisäkoulutuksen merki-
tys perustuu ennen kaikkea siihen, että se
yhtäältä antaa mahdollisuuden tutustua uusim-
piin laitteisiin, menetelmiin ja tutkimustulok-
siin ja toisaalta luo edellytykset vuorovaikuttei-
selle oppimisprosessille, missä tarkastustoimin-
nan keskeisiin ongelmiin voidaan paneutua
asiantuntij avoimin. Jatkuva työkokemus ei voi
täysin korvata säännöllisiä koulutustilaisuuksia,
koska arkipäivän työympäristö ei useimmiten
tue pohtivaa ja hypoteettista ongelmanasettelua,
mikä puolestaan on perusedellytys asioiden
omaksumiselle ja varsinkin ymmärtämiselle
(esim. kiire, korkea säteilytaso ja hankalat
työskentelyolosuhteet johtavat käytännössä sii-
hen, että tarkastusurakka pyritään saattamaan
päätökseen niin pian kuin mahdollista, ks.
[Dahlgren & Skänberg, 1993]; 3.2.1, 3.2.2 ja
3.2.6). Myös eräät luotettavuustutkimukset,
joissa on selvitetty koulutuksen ja kokemuksen
vaikutuksia tarkastustoiminnan luotettavuuteen,
näyttäisivät viittaavan tähän suuntaan [NU-
REG/CR-4600, 1986]; ks. myös 2.4.

3.4 Pätevöimiskäytännöt

3.4.1 ASME Section XI:n keskeiset
periaatteet ja niiden toteutuminen

ASME Section XI Appendix VIII mukaisen
ultraäänitestauksen menetelmäkokeen tarkoi-
tuksena on pätevöittää samalla kertaa sekä
henkilökunta, tarkastusohjeet että laitteet.
Pätevöinti tulee suorittaa kaikille ASME
Section XI Appendix I:ssä määritellyille koh-
teille, mm. [Sillanpää & Särkiniemi, 1993].
Pätevöinnin tarkoituksena on varmistaa, että
tarkastajat ovat päteviä ja että käytettäväksi
aiotut laitteet ja tarkastusohjeet ovat tarkastus-
kohteeseen sopivia [Valkeajärvi, 1994]. Henki-
lökunnan, tarkastusohjeiden ja laitteiden sa-
manaikaisella pätevöinnillä pyritään myös
varmistumaan tarkastusjärjestelmän kompo-
nenttien keskinäisestä yhteensopivuudesta —
siis esim. siitä, että laitetta voidaan käyttää
tarkastusohjeen määrittämällä tavalla.

Aloite henkilökunnan, tarkastusohjeiden ja
laitteiden yhtäaikaisesta pätevöimisestä tuli
alunperin vuoden 1984 lopussa perustetulta
ASME Section XI M Hoc Task Groupiha
[NRWG, 1995]. Ryhmän perustamiseen johti-
vat mm. US Pressure Vessel Research Commit-
teen ja NRC:n koordinoimissa rikkomattomien
aineenkoetusmenetelmien luotettavuutta selvit-
tävissä tutkimuksissa saavutetut huonot tulok-
set, sekä tietysti PISC I:n [1975—1980]
yhteydessä tehdyt havainnot (ks. 1.4). Task
Groupin tehtävänä oli kehittää NDT-järjestelmi-
en pätevöimiskäytäntöjä koskevia sääntöehdo-
tuksia sekä yleisiä tarkastustoiminnan laadun-
valvonnan mekanismeja. Työn tuloksena val-
mistui lopulta kaksi ASME Section XI:een
liitettyä dokumenttia: Appendix VII {Qualifica-
tion of nondestructive examination personnel
for ultrasonic examination), jossa annetaan
NDT-tarkastajien harjoittelua ja tutkintoja kos-
kevia määräyksiä, sekä Appendix VIII {Perfor-
mance demonstration for ultrasonic examinati-
on systems), missä puolestaan määrätään
ultraäänitestauksen menetelmäkokeiden järjes-
telyistä ja tulosten analysoinnista. Appendix VII
julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1988 ja
Appendix VIII vuonna 1989.

Useissa Euroopan maissa menetelmäkokeiden
järjestämiseen ei olla vielä otettu lopullista
kantaa. Toistaiseksi Englanti on ainoa valtio,
jossa ultraäänitarkastuksen menetelmäkokeita
sovelletaan täydessä mittakaavassa. Englannis-
sa pätevöintitoimintaa hoitaa valtiollinen IVC21,
jonka vaatimukset poikkeavat osittain merkittä-
västi amerikkalaisesta ASME-standardista. Yh-
dysvalloissa voimayhtiöt vasta selvittävät ASME
Section XI Appendix VII:n ja VIII:n käytännön
toteuttamismahdollisuuksia. Myöskään Yhdys-
valtain ydinturvallisuusviranomainen NRC ei
ole vielä virallistanut ASME-ohjeistoa. [Valkea-
järvi, 1994; NRWG, 1995.]

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat perustaneet
viranomaistyöryhmän yhtenäisen eurooppalai-
sen pätevöintikäytännön luomiseksi. Suomessa
ultraäänitestauksen menetelmäkokeet tulevat

21 IVC = Inspection Validation Centre, englantilainen pätevöintipalveluja tarjoava laitos.
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noudattelemaan mitä todennäköisemmin eu-
rooppalaisen viranomaistyöryhmän suosituksia,
ks. [NRWG, 1995].

Emme ole onnistuneet löytämään tutkimustu-
loksia, jotka osoittaisivat uusien pätevöintikäy-
täntöjen kiistatta parantavan tarkastustoiminnan
luotettavuutta. Näin on kuitenkin mitä todennä-
köisemmin käynyt, sillä kattava pätevöittämi-
nen ainakin estää selvästi suoritustasoltaan
riittämättömien tarkastusjärjestelmien käytön
kriittisissä tarkastuskohteissa (kuten ydinvoi-
maloiden primääripiiri tms.). Tämä näkökulma
on ollut esillä erityisesti englantilaisen IVCrn
noudattamassa käytännössä, jossa NDT-järjes-
telmän suorituskykyä arvioidaan perinpohjai-
sesti sekä teoreettisten tarkastelujen että käytän-
nön kokeiden valossa [Sillanpää & Särkiniemi,
1993; Valkeajärvi, 1994].

Eräs puutteellisten määräysten ja riittämättö-
män valvonnan seurauksista saattaa olla alalla
työskentelevien tarkastajien sekä tarkastuspal-
veluyritysten kirjava taso. Erinomaisen osoituk-
sen esim. Yhdysvalloissa vallinneesta tilantees-
ta antoi klassinen U.S. Air Force Study, ks.
[Glasch, 1987], jossa Yhdysvaltain ilmavoimat
lähettivät jo ennalta huolellisesti tarkastettuja
metalliosia 11 :n riippumattoman testilaboratori-
on tutkittavaksi. Laboratorioiden tarkastustu-
lokset vaihtelivat välillä 0,2 < POD < 0,9 (siis
vikojen havaitsemisprosentti vaihteli välillä
20—90 %). Vaikka tutkimusta onkin myöhem-
min arvosteltu vakavista menetelmällisistä
puutteista (tutkimuksessa ei kiinnitetty mitään
huomiota tarkastustulosten kokonaistarkkuu-
teen, ts. tyypin I ja II virheiden keskinäiseen
suhteeseen), niin se ainakin paljasti sen, että
tarkastuspalveluiden tilaajan näkökulmasta ti-
lanne oli mitä epäsuotuisin.

Yhdenmukaisten pätevöimis- ja toimilupakäy-
täntöjen avulla voidaan taata tietty tarkastuspal-
velutoiminnan perustaso. Tästä hyötyvät tarkas-
tuspalveluyritysten asiakkaiden lisäksi myös
määrätietoisesti oman toimintansa ja osaami-
sensa kehittämiseen panostavat tarkastusyhtiöt.

Menetelmäkokeiden käyttöönotto ei kuitenkaan
yksistään kykene takaamaan luotettavaa tarkas-
tustoimintaa: tarkastustoiminta on suunnitelta-
va siten, että sinänsä tehokkaiksi tiedetyistä
menetelmistä saadaan paras mahdollinen hyöty.
Suunnittelun merkitys korostuu fyysisesti ja
psyykkisesti poikkeuksellisen kuormittavissa
työkohteissa [Dahlgren & Skänberg, 1993;
PISC III, 1994].

3.4.2 Ympäristötekijöiden huomioiminen
pätevöintikäytännöissä

Skänberg [1994] tuo esiin ajatuksen ympäristö-
tekijöiden vaikutuksen simuloimisesta menetel-
mäkokeen aikana. Hän viittaa tutkimuksiin,
joissa korkean lämpötilan, kosteuden, melun,
huonojen valaistusolosuhteiden sekä säteilyn
vaikutuksia tarkastustoiminnan luotettavuuteen
on yritetty arvioida, ja toteaa, että tutkimustu-
lokset ovat osittain keskenään ristiriitaisia.
Johtopäätöksenä hän toteaa, että vaikka joiden-
kin ympäristöolosuhteiden onkin havaittu vai-
kuttavan tarkastajan työskentelyedellytyksiin
(esim. Oskarshamn l:n tapaus: [Dahlgren &
Skänberg, 1993]), ei asiasta tiedetä vielä
tarpeeksi; näin ollen ympäristötekijöiden simu-
loimisesta pätevöityskokeissa tulisi toistaiseksi
pidättäytyä.

3.4.3 Tarkastajien pätevyystasot

Luvussa 2.4 esitellään lyhyesti tarkastajien
pätevyystasot sekä kullakin tasolla vaadittu
osaamisalue. Näin ollen tason 1 tarkastaja22

joutuu usein työskentelemään tason 2 tai 3
tarkastajan ohjaamana [SFS-EN 473, 1993].
Toisinaan tämä aiheuttaa yllättäviä ja monimut-
kaisia ongelmatilanteita, mistä johtuen eräissä
suomalaisissa tarkastuspalveluyrityksissä tar-
kastajat pätevöidään suoraan tasolle 2.

Tarkastuspalveluyrityksissä tason 3 omaavat
henkilöt toimivat pääsääntöisesti työnjohdolli-
sissa tehtävissä sekä asiantuntijoina erityisen
vaativien kohteiden tarkastuksissa. Tason 2
henkilöt puolestaan kantavat vastuun jokapäi-

22 Arabialaisilla numeroilla viitataan joko yleisesti tarkastajien tasoluokitukseen tai spesifisti eurooppalaiseen käytäntöön;
roomalaisia numeroita käytetään puolestaan amerikkalaisten ASNT-pätevyyksien ilmaisemiseen. Sisällöllisesti luokitukset
vastaavat suurin piirtein toisiaan (ks. 2.6).
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väisen työn suorittamisesta. Tason 1 henkilöi-
den tulisi säännösten mukaan toimia avustavas-
sa roolissa.

NRC:n toimeksiannosta tarkastustoimintaa tut-
kineet BHARCin23 asiantuntijat ovat havain-
neet, että eräissä amerikkalaisissa tarkastuspal-
veluyrityksissä etsintätarkastuksen suoritusvas-
tuu on annettu tason I tarkastajille [NUREG/
CR-4600, 1986]. Raportissaan BHARC:n tutki-
jat toteavat, että heidän ei ole ollut mahdollista
näkemänsä perusteella päätellä missä suhteessa
tason I tarkastajien työsuoritusta valvottiin.
Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan toiminnalla
oli vahva koulutuksellinen motiivi: suoritusta
joko valvottiin tiiviisti tai tarkastus uusittiin
myöhemmin kokeneempien tarkastajien toi-
mesta. Järjestely on kokelaiden oppimisen
kannalta erinomainen mutta myös tarkastuspal-
veluyritysten voimavaroja sitova. Toinen vaih-
toehto on, että tason I tarkastajien katsottiin
olevan tarpeeksi päteviä perustarkastustoimin-
nan suorittamiseen. Tässä tapauksessa BHARC:n
tutkijat arvioivat tarkastusten mitä todennäköi-
semmin paljastavan vain kaikkein ilmeisimmät
viat Tarkastuspalveluyrityksen kannalta ongel-
ma on tietysti siinä, että tason I tarkastajia on
vaikea käyttää todella tuottavaan työhön
määräyksiä rikkomatta.

Tason I tarkastajien rooli ei ole myöskään
helppo ns. master-slave -järjestelyssä, missä
putken tarkastaminen tapahtuu kahden tarkasta-
jan yhteistyönä. Tällä menetelmällä tarkastetta-
essa toisen tehtävänä on huolehtia luotauksesta
toisen tarkkaillessa ultraäänilaitteen näyttöä;
menetelmällä pyritään parantamaan tarkastus-

toiminnan luotettavuutta vähentämällä saman-
aikaista huomiota vaativien tehtävien lukumää-
rää (ks. 2.3.1).

Master-slave -järjestelyn joustava käyttö kui-
tenkin edellyttää, että kumpikin tarkastaja osaa
oman työnsä hyvin ja kykenee myös luottamaan
toisen tekemään työhön. NRC:n tutkimuksessa
kävi selvästi ilmi, että luottamusta on hyvin
vaikea saavuttaa toisen tarkastajan ollessa tasoa
I ja toisen tasoa II tai III. Kokeneemmat
tarkastajat olivat yleisesti sitä mieltä, että tason
I tarkastajan työskentelyä on tarkkailtava
keskeytyksittä ja että vaikeimmat komponentit
he mieluummin tarkastavat yksinään. [NUREG/
CR-4600, 1986.]

Näiden esimerkkien nojalla voidaan jo kysyä
neliportaisen pätevyysluokittelun mielekkyyttä:
eikö yksi harjoittelutaso riittäisi? Käsityksem-
me mukaan sekä itse tarkastajien että tarkastus-
palveluyritysten kannalta olisi mukavampaa ja
tarkoituksenmukaisempaa, mikäli tarkastajan
ura koostuisi yksikäsitteisesti ensin harjoittelu-
jaksosta, jolloin työkokemusta hankitaan aina
kokeneemman tarkastajan valvonnassa, ja sen
jälkeen saavutetusta pätevyydestä, joka oikeut-
taisi itsenäiseen työskentelyyn. Nykyistä käy-
täntöä tulisi muuttaa siten, että joko tason 1
pätevyys poistetaan kokonaan tai sitten tason 1
pätevyysvaatimuksia korotetaan riittävästi (vas-
taavasti voitaisiin korottaa myös tason 2 ja 3
pätevyysvaatimuksia). Päätavoite olisi helpot-
taa tarkastuspalveluyritysten toimintaa tinki-
mättä kuitenkaan tarkastustoiminnan luotetta-
vuudesta.

23 BHARC = Battelle Humun Affairs Research Centers.
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötekijöiden vaikutusta rikkomattoman
aineenkoetuksen luotettavuuteen on pohdittu
useissa tutkimuksissa. Tutkijoiden yleisesti
jakaman käsityksen mukaan teollisuuslaitosten
vaativat työskentelyolosuhteet saattavat oleelli-
sesti vaikeuttaa tarkastajien työskentelyä ja
siten myös heikentää tarkastustoiminnan luotet-
tavuutta. Tämän johdosta ympäristötekijöiden
tosiasiallista vaikutuksista kaivataankin lisää
tietoa.

Laboratorio-olosuhteissa toteutettuja NDT-luo-
tettavuustutkimuksia on kritisoitu siitä, että
niissä ei ole tavoitettu käytännön tarkastusolo-
suhteita ja että tutkimustulokset eivät siten anna
luotettavaa kuvaa tarkastajien todellisesta suori-
tuskyvystä. Vuosina 1987—1994 toteutetun
PISC-tutkimusohjelman kolmannessa vaihees-
sa, jossa keskityttiin pääasiassa ultraäänimene-
telmien luotettavuuden arvioimiseen, ympäris-
tötekijöiden vaikutusten tutkimiseen pyrittiin
simuloinnin avulla26 [PISC III, 1994]. Pääosa
käytettävissä olevista tuloksista on kuitenkin
peräisin muissa yhteyksissä tehdyistä tutkimuk-
sista [NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986].

Erityisesti ydinvoimalaitoksissa suoritettavaa
tarkastustoimintaa haittaavat usein korkea läm-
pötila ja kosteus, voimakas melu, riittämätön
valaistus, epämiellyttävät ja vaaralliset työsken-
telytilat sekä tietenkin säteily. Työskentely
radioaktiivista likaa sisältävissä tiloissa saattaa
edellyttää epämukavien ja liikkumista rajoitta-
vien suojavarusteiden käyttöä. Lisäksi voima-
laitoksissa on useita kohteita, joiden tarkastami-
nen onnistuu ainostaan telineiden tai tikapuiden
avulla. Näin ollen rakennustyömaille tyypilli-
nen putoamisriski on myös NDT-tarkastajien
uhkana.

PISC III -tutkimusraportin [1994] mukaan
pitkät työajat yhdistyneenä teollisuusmiljöön
rasittaviin olosuhteisiin aiheuttavat mitä toden-
näköisimmin väsymistä ja motivaation heikke-
nemistä (ks. 2.6 ja 2.7). Tämän johdosta
voimalaitosten johdon tulisi kiinnittää enem-
män huomiota laitoksilla vallitseviin työskente-
lyolosuhteisiin. Eräs tapa työskentelyolosuhtei-
den kohentamiseksi olisi parantaa tarkastajien
mahdollisuutta vaikuttaa tarkastuspaikoilla suo-
ritettaviin etukäteisjärjestelyihin [Dickens &
Bray, 1994].

Radioaktiivisten järjestelmien parissa suoritet-
tavien tarkastusten luotettavuus riippuu merkit-
tävästi tarkastajien kokemasta säteilypelosta,
jonka aikaansaamia vaikutuksia on käsitelty
tarkemmin kappaleessa 3.2.5. Yleisesti ottaen
vaarallisten työskentelyolosuhteiden on todettu
heikentävän työsuoritusten tasoa, koska tällöin
työntekijän huomio kiinnittyy käsillä olevan
tehtävän sijasta henkilökohtaiseen turvallisuu-
teen [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986; Dahlgren
& Skänberg, 1993; Saarilahti, 1993]. Säteilyn
terveysvaikutusten minimoimiseksi asetetut oles-
kelurajoitukset lisäävät entisestään tarkastajien
työpainetta rajoittamalla luotaukseen ja näyttä-
mien tunnistamiseen käytettävissä olevaa aikaa
[NUREG/CR-4600, 1986; Dahlgren & Skän-
berg, 1993].

Säteilyn merkitystä tarkastusten luotettavuudel-
le on kuitenkin hyvin hankala kokeellisesti
tutkia, koska koehenkilöiden altistamista yli-
määräisille säteilyannoksille ei pidetä eettisesti
sopivana ja koska kattavan koejärjestelyn
toteuttaminen ydinvoimalaitoksilla suoritettavi-
en tarkastusten yhteydessä voi olla käytännössä

24 Tutkimuksessa verrattiin tarkastajien suoriutumista sekä tyypillisissä laboratorio-olosuhteissa että simuloidussa teollisuus-
ympäristössä. Simulointiin käytettiin tätä tarkoitusta varten rakennettua konttia (transportable environmental laboratory =
TEL), jossa lämpötila oli 25—27°C, kosteus 40—50 %ja melutaso noin 80 dB (vastaa turpiinihallin keskimääräistä
melutasoa). Työskentelyjaksojen pituus TEL:ssä oli noin 12 tuntia päivässä. [PISC III, 1994.]
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mahdotonta [PISC III, 1994]. Säteilystä tarkas-
tustoiminnan luotettavuudelle aiheutuvien ris-
kien kartoittaminen onkin siten luontevinta
toteuttaa tarkastajille suunnattujen kyselytutki-
musten avulla, ks. [Saarilahti, 1993].

Laitoksilla tyypillisesti vallitseva korkea melu-
taso vaikeuttaa tuntuvasti tarkastajien välistä
kommunikointia [NUREG/CR-4600, 1986].
Kommunikointi vaikeutuu entisestään, mikäli
tarkastajan varustukseen kuuluu umpinainen
suojanaamari. Suojanaamari voi vaikeuttaa
myös ultraäänilaitteen näytön seurantaa (ks.
luku 5).

Korkea lämpötila ja kosteusprosentti muodosta-
vat yhdessä uuvuttavan elementin, jonka
suoritustehoa alentavasta vaikutuksesta var-
maan jokaisella ihmisellä on henkilökohtaisia
kokemuksia. Ydinvoimalaitoksilla tämä ongel-
ma korostuu erityisesti vuosihuoltoseisokkien
alkupäivinä. Skänbergin [1994] mukaan korke-
alla lämpötilalla on senso-motorista herkkyyttä
alentava vaikutus, mikä näkyy tarkastajan
luotaustekniikan heikentymisenä (ks. 2.3.1).
Tämän lisäksi kuumuus heikentää tarkastajan
keskittymiskykyä ja valppautta [Skänberg,
1994; NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986]. NRC:n
tutkijat pitävät myös mahdollisena, että korkea

lämpötila laskee yleisesti ihmisen tiedonkäsitte-
lykapasiteettia; heidän mielestään olisikin syytä
pohtia, tulisiko korkeassa lämpötilassa tapahtu-
vaa työskentelyä tarkastustoiminnan luotetta-
vuuden varmistamiseksi rajoittaa [NUREG/CR-
4436, Voi. 1, 1986].

PISC-tutkimusohjelman kolmannen vaiheen
kokeiden perusteella tiedetään, että ympäristö-
tekijöillä on vaikutusta tarkastustoiminnan
luotettavuuteen. Vaikka simuloiduissa teolli-
suusolosuhteissa saadut tarkastustulokset eivät
oleellisesti muista tarkastustuloksista poiken-
neetkaan, niin tutkimuksessa havaittiin seuraa-
va ilmiö: parhaaseen tarkastusvireeseen pääse-
minen kesti simuloidussa teollisuusympäristös-
sä aina kauemmin. Tarkastajat näyttävät siten
tarvitsevan sopeutumisaikaa vaikeisiin olo-
suhteisiin tottuakseen. Skänberg [1994] viittaa
useisiin tutkimuksiin, joissa vaikeiden työsken-
telyolosuhteiden tarkastusten luotettavuutta hei-
kentävä vaikutus on voitu osoittaa. Myös
käytännön kokemukset puhuvat näiden tulosten
puolesta: erityisesti säteilyn suhteen näyttö on
vakuuttavaa [Dahlgren & Skänberg, 1993].
Skänberg [1994] kuitenkin muistuttaa, että
emme vielä tarkkaan tiedä kuinka ympäristöte-
kijät tarkastusten suoritusedellytyksiin loppujen
lopuksi vaikuttavat.
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5 MITTAUSLAITTEISTON KÄYTETTÄVYYS25

Ergonomian tutkimus sai varsinaisesti alkunsa
toisen maailmansodan aikana. Tutkimuksen
taustalla vaikutti perustavaa laatua oleva ajatus
siitä, että koneisiin ja laitteisiin suurella
vaivalla sisäänrakennettujen ominaisuuksien
saaminen hyötykäyttöön edellyttää huomion
suuntaamista tulevien peruskäyttäjien tarpei-
siin. Suunnittelijoiden haasteena onkin yhdistää
laitteiden tekninen kapasiteetti ja käytettävyys
(usability) toimivaksi kokonaisuudeksi. Alunpi-
täen hävittäjälentokoneiden ohjaamoiden kehit-
telyyn suuntautunut tutkimusala onkin 1990-
luvulle tultaessa laajentanut reviiriään: nykyään
käytettävyystutkimuksen polttopisteeseen si-
joittuvat mm. tieto- ja toimistotekniikka, ks.
esim. [Koivunen, 1994].

Ultraäänilaitteille käytettävyysvaatimuksia voi-
daan asettaa mm. näytön terävyyden ja koon
sekä näytöllä esitettävän informaation sel-
keyden ja luettavuuden suhteen. Näytön
kehittämiseen on syytä panostaa, koska huonot
valaistusolosuhteet ja näkyvyyttä haittaavat
suojavarusteet saattavat vaikeuttaa näyttämien
havaitsemista jo muutenkin pieneltä kuvaput-
kelta [NUREG/CR-4600, 1986; Dickens &
Bray, 1994].

Ultraäänilaitteille tyypillinen näyttökonstruktio
onkin saanut paljon arvostelua osakseen. Usein
laitteiden näytöt ovat liian pieniä, jotta signaalit
voisi luotettavasti erottaa taustakohinan joukos-
ta. Jännityskorroosiosäröille tyypillisten pien-
ten näyttämien erottaminen on pientä näyttöä
käytettäessä erityisen vaikeaa. Ongelma koros-
tuu, jos tarkastaja joutuu työskentelemään
poikkeuksellisen etäällä ultraäänilaitteen sijoi-
tuspaikasta. Tarkastajan työskentelyä haittaavat
myös kuvaputken heijastukset. Joissain laitteis-

sa näytön kirkkauden ja kontrastin säätimet on
sijoitettu suojakuoren sisään niin, että säätöjen
muuttamien ei onnistu ilman työkaluja. [NU-
REG/CR-4600, 1986.]

Ultraäänilaitteet tulisi suunnitella ja rakentaa
ydinvoimalaitosten vaativiin olosuhteisiin. Täl-
löin tärkeitä käytettävyysominaisuuksia ovat
siirrettävyys, radioaktiivisen lian sietokyky
sekä käsiteltävyys suojavarusteissa. Siirrettä-
vyyden (lue: kannettavuuden) vaatimus seuraa
tarkastuskohteiden sijoittumisesta kaikkiin lai-
tosten keskeisiin — ja toisinaan hyvinkin
vaikeasti tavoitettavien järjestelmien — osiin
(ks. 3.2.1). Uudenaikaiset ultraäänilaitteet ovat-
kin keveitä ja helposti liikuteltavia. Sen sijaan
huomattava osa vuonna 1986 markkinoilla
olleista laitteista oli NRC:n luotettavuustutki-
mukseen osallistuneiden tarkastajien mielestä
säteilytyöhön sopimattomia; laitteiden dekonta-
minointi vei niiden monimutkaisen rakenteen
takia kohtuuttomasti aikaa ja laitteiden säätöjä
oli vaikea käsitellä. [NUREG/CR-4600, 1986;
Dickens & Bray, 1994.]

Myös luotaimien käsiteltävyyttä on moitittu.
Kömpelön suojakäsineen ja pienen luotai-
men kombinaatio tekee tuntuman saamisen
hyvin vaikeaksi: luotain "hukkuu rukkasten
poimuihin". Tällöin mittausuran kadottamisen
riski kasvaa samalla kun luotaimen ja putken
välinen kontakti heikkenee (ks. 2.3.1). Käsitel-
tävyyttä voitaisiin tietysti parantaa luotaimen
kokoa kasvattamalla mutta tähän vaihtoehtoon
liittyy hankala ongelma: koon suurentaminen
estäisi luotaimen käytön geometrialtaan moni-
mutkaisten kappaleiden tarkastamisessa [NU-
REG/CR-4600, 1986; Dickens & Bray, 1994;
ks. myös Hassi, 1986, s. 42].

25 Sanalla käytettävyys on tässä yhteydessä eri merkitys kuin sille mm. luotettavuustekniikassa tavallisesti annetaan. Käytettä-
vyyden (cngl. usability) synonyyminä voisi käyttää esim. sanaa ergonomia tai käytön helppous.
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Tarkastajat joutuvat käyttämään useita erilaisia
ultraäänilaitteita uransa aikana. Laitteiden
säätimien toiminnot ja ryhmittelyt eroavat eri
mallien välillä huomattavasti toisistaan. Uusien
laitteiden vaatiman totutteluajan lyhentämiseksi
ja tarkastustoiminnan luotettavuuden varmista-
miseksi tutkijat suosittelevat laitteiden säätimi-
en ja ohjaustoimintojen mahdollisimman pit-
källe vietyä standardointia [NUREG/CR-4436,
Voi. 1 & 2, 1986]. Ensimmäisessä vaiheessa
voitaisiin mahdollisesti keskittyä ultraäänilait-
teissa tarvittavien perustoimintojen määritte-
lyyn ja esim. painikkeissa käytettyjen symboli-
en yhdenmukaistamiseen. Kaikki laitteet tulisi
myös varustaa kattavilla ja selkeillä käyttöoh-
jeilla [Dickens & Bray, 1994].

Ultraäänisignaalin voimakkuus heikkenee väli-
aineessa edetessään. Tämän johdosta tarkastaja
piirtää ultraäänilaitteen näytölle ns. vertailukäy-
rän (engl. DAC26 curve), jonka avulla eri
etäisyydeltä27 saatujen kaikujen voimakkuudet
voidaan yhteismitallistaa. Vertailukäyrä laadi-
taan laitteen kalibroinnin yhteydessä tätä
tarkoitusta varten tehtyjen vertailukappaleiden
avulla Vcrtailukappaleissa olevien eroavai-
suuksien sekä käyrän piirtämiseen liittyvien
epävarmuuksien vuoksi28 toimenpiteen on to-
dettu tuottavan hyvin erilaisia tuloksia [NU-
REG/CR-4436, Voi. 2, 1986]. Siten myös
tarkastustulosten voi olettaa vaihtelevan huo-
mattavasti.

Virheellisesti piirretyllä vertailukäyrällä on
tarkastustuloksille vastaava merkitys kuin
esim. näyttämien kirjaamisrajan muuttami-
sella. Toimenpiteen luotettavuuden parantami-
seksi olisi ehkä syytä miettiä mahdollisuutta
tuottaa vertailukäyrä ultraäänilaitteen näytölle
elektronisesti. Tällöin tarkastajan vastuulle jäisi
asianmukaisen vertailukappaleen etsiminen ja
sen luotaus.

Kaikesta huolimatta käytettävissä oleviin lait-
teisiin ollaan varsin tyytyväisiä. Kaikkein
tärkeimpänä ominaisuutena pidettään selke-
ää ja terävää näyttöä [Dickens & Bray, 1994;
NUREG/CR-4436, Vol. I, 1986; NUREG/CR-
4600, 1986]. Tämän lisäksi tarkastajat arvosta-
vat aika-asteikon säätöä (calibrated time base),
joka mahdollistaa aika-akselin jaon sovittami-
sen tutkittavana olevan kappaleen paksuuden ja
tarkastustilavuuden mukaiseksi. NRC:n tutkijat
ovat myös havainneet, että tarkastajat ovat
sangen merkkiuskollisia: eniten käytössä ollut
laite saa käytettävyysvertailussa säännönmukai-
sesti suurimmat pisteet. Tutkijat eivät osanneet
sanoa johtuuko tämä tärkeimpien laitetoimitta-
jien tasavertaisuudesta vaiko siitä, että tarkasta-
jat oppivat vähitellen kompensoimaan käyttä-
mänsä mittalaitteiston puutteita omalla toimin-
nallaan [NUREG/CR-4600, 1986].

26 DAC curve = distance amplitude correction curve
27 Etäisyydellä tarkoitetaan ultraäänisignaalin äänitien pituutta luotaimesta heijastajaan.
28 Tarkastaja piirtää vertailukäyrän ultraäänilaitteen näytölle tussilla yleensä kahden mittapisteen perusteella. Käytännössä tämä

joudutaan tekemään vapaalla kädellä. Jos mittapisteitä on kolme tai enemmän, niin käyrästä tulee usein epälineaannen.
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6 YHTEENVETO

Tutkimuksessa on luotu kuva NDT-menetelmi-
en luotettavan käytön inhimillisiä ja organisato-
risia tekijöitä kartoittavaan kansainväliseen
tutkimukseen. Tutkimuksessa on paneuduttu
erityisesti rikkomattomilla aineenkoetusmene-
telmillä suoritettavien tarkastusten erityiskysy-
myksiin ydinvoimalaitoksissa sekä ydinvoima-
laitosten määräaikaistarkastusten suunnitteluun
ja toteutukseen.

Tutkimus on muodoltaan kirjallisuustutkimus,
jota on täydennetty ydinvoimaloissa suoritettu-
jen tutustumiskäyntien sekä asiantuntijahaastat-
teluiden tarjoamalla lisäinformaatiolla.

Rikkomattoman aineenkoetuksen luotettavuu-
teen vaikuttaa useita — mahdollisesti lukemat-
tomia — tekijöitä. Näistä huomattavaa osaa
voidaan pitää luonteeltaan inhimillisinä tai
organisatorisina. Inhimillisten ja organisatoris-
ten tekijöiden välille ei kuitenkaan voida vetää
tarkkaa rajaa. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko
tarkastajan saama koulutus hänen henkilökoh-
tainen ominaisuutensa vai tulisiko se käsittää
tarkastusjärjestelmän kokonaisuuden tuotta-
maksi palveluksi. Vastaus riippuukin tutkijan
valitsemasta näkökulmasta. Joidenkin ongelma-
alueiden taustalla vaikuttavien mekanismien
ymmärtäminen saattaa edellyttää erilaisten
lähestymistapojen käyttöä. Siten useat tässä
tutkimuksessa esille nostetut tarkastusten luo-
tettavuuteen vaikuttavat tekijät tulevat tarkas-
telluiksi sekä inhimillisinä että organisatorisina
ilmiöinä.

Kirjallisuustutkimuksen piiriin kuuluneista ra-
porteista vain osa rakentui kokeellisen tutki-
musasetelmaan varaan. Suuri osa raporteissa
esitetyistä tuloksista perustuu ydinvoimalaitok-
silla saatuihin käytännön kokemuksiin ja näiden
kokemusten pohjalta vedettyihin johtopäätök-

siin. Varsinaisten tarkastustoiminnan luotetta-
vuuteen vaikuttavien tekijöiden ohella tutki-
muksissa otetaan kantaa myös tarkastustoimin-
nan luotettavuuden parantamiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.

6.1 Ammattitaidon osatekijöiden
yhteys tarkastustoiminnan
luotettavuuteen

6.1.1 Ultraäänitekniikan periaatteiden syvälli-
nen tunteminen muodostaa pohjan luotettavalle
tarkastustoiminnalle. Erityisesti ultraäänitar-
kastajat painottavat NDT-teorian ymmärtämi-
sen tärkeyttä. Teorian merkitys on keskeinen,
koska vikanäyttämien tunnistaminen perustuu
luodattaessa saatujen ultraäänikaikujen voimak-
kuusvaihteluiden analysoimiseen. Tämä edel-
lyttää tarkastajalta kykyä ymmärtää ultraääni-
signaalin käyttäytymistä erilaisissa metallira-
kenteissa.

6.1.2 Luotaimen käsittely ja ultraäänilaitteen
näytön samanaikainen seuranta edellyttävät
hyvää koordinaatiokykyä sekä harjaantumista
useiden samanaikaista huomiota vaativien teh-
tävien suorittamiseen. Puutteellinen tarkastus-
tekniikka johtaa helposti mittausuran kadotta-
miseen, luotaimen ja tarkastuskohteen välisen
kontaktin heikkenemiseen ja näytölle tulostuvi-
en kaikujen havaitsematta jäämiseen. Tarkas-
tustekniikkaa voidaan tutkia mm. simulaattorin
avulla.

6.1.3 Ultraäänikaiku muodostuu useiden eri
tekijöiden yhteisvaikutuksesta, joita ovat mm.
vikojen tyyppi, koko, suuntautuneisuus ja
sijainti, tutkittavan komponentin geometria ja
rakennemateriaalit, ultraäänilaitteen kalibroin-
nin tarkkuus sekä luotauksessa käytetyn signaa-
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Iin taajuus, aaltomuoto ja suuntakulma. Lisäksi
tarkastajan luotaustekniikka vaikuttaa merkittä-
vällä tavalla kaikusignaalien muodostumiseen.
Näin ollen voidaan perustellusti sanoa, että
luotettavaan tarkastustulokseen pääseminen edel-
lyttää tarkastajalta sekä hyvää tarkastustekniik-
kaa että perehtyneisyyttä ultraäänimenetelmän
teoriaan.

6.1.4 Tarkastaja voi tehdä kahdenlaisia virhei-
tä: ilmoittaa olemattomasta vikanäyttämästä eli
valenäyttämästä (tyypin I virhe) tai jättää
havaitsematta todellisen vian (tyypin II virhe).
Jos kohinasignaalin voimakkuus voi ylittää
pienimmistä vioista saatavien vikanäyttämien
voimakkuuden, ei kaikujen luokittelua kohi-
naan ja näyttämiin (vika- tai muotonäyttämiin)
voida tehdä täydellisen varmuuden vallitessa.
Tällöin tarkastaja tekee tilastollisen välttämät-
tömyyden sanelemana tietyn määrän virhepää-
töksiä tarkastuksessa noudatetusta kirjaamisra-
jasta huolimatta.

6.1.5 Saman muodollisen pätevyystason omaa-
vien tarkastajien kyvyissä tunnistaa vikanäyttä-
miä on huomattavia eroja. Vastaavasti tarkasta-
jan muodollisen pätevyystason ja vikojen
etsintäkyvyn välille näyttää olevan erittäin
vaikeaa löytää tilastollisesti merkitsevää yh-
teyttä.

6.1.6 Kokemus näyttää parantavan tarkastajan
suorituskykyä. Tämä näkyy erityisesti geomet-
rialtaan vaativien kappaleiden tarkastuksen
parantumisena sekä valenäyttämien kirjaamisen
vähentymisenä (parantuneena tarkastustoimin-
nan kokonaistarkkuutena). Myös tarkastajat
arvostavat kokemusta: kokeneemman tarkasta-
jan apua pidetään usein korvaamattomana.
Kokeellisissa tutkimuksissa ei olla kuitenkaan
onnistuttu löytämään tilastollisesti merkitsevää
yhteyttä tarkastajan kokemuksen ja vikojen
etsintäkyvyn välille.

6.1.7 Tarkastustoiminnan luotettavuus on suu-
relta osin tarkastajan tarkkaavaisuuden varassa.
Pitkien työvuorojen aikana tarkastajan vireysta-
so kuitenkin laskee. Vireystason lasku on
kiinteässä yhteydessä väsymiseen.

6.1.8 Väsyminen koetaan tarkastajien keskuu-
dessa sangen yleiseksi onkimaksi. Väsymistä
aiheuttavat pitkät työpäivät., rasittavat työsken-
telyasennot ja epämukavat suojavarusteet sekä
yhtäjaksoisesti useita viikkoja jatkuvat työperi-
odiL Väsyminen johtaa tarkastajien mielestä
tarkastusvirheisiin sekä turvamääräysten lai-
minlyömiseen. Kokeellisissa tutkimuksissa vä-
symisen merkitystä tarkastustoiminnan luotet-
tavuudelle ei ole kuitenkaan onnistuttu perus-
teellisesti selvittämään.

6.1.9 Luotausprosessin vivahteettomuus ja tois-
tuvuus koettelevat tarkastajien työmotivaatiota.
Jotkut tarkastajat kadottavat työmotivaationsa
joutuessaan työskentelemään yksin. Myös väsy-
misen katsotaan vaikuttavan motivaatiota hei-
kentävästi. Työmotivaatiolla on erittäin keskei-
nen merkitys tarkastustoiminnan luotettavuu-
teen.

6.1.10Fyysisen suorituskyvyn tai näkökyvyn
vaikutusta tarkastustuloksiin ei ole systemaatti-
sesti tutkittu. Hyvä fyysinen suorituskyky luo
kuitenkin pohjan vireystason säilymiselle ydin-
voimalaitosten rasittavissa olosuhteissa. Onkin
siten mitä todennäköisintä, että kattavan ja
vaativissa olosuhteissa toteutetun luotettavuus-
tutkimuksen tulokset tukisivat hypoteesiamme
suorituskyvyn ja tarkastustoiminnan luotetta-
vuuden välisestä yhteydestä.

6.1.11 Tarkastajat kaipaavat toisten tarkastajien
tukea erityisesti silloin, kun olosuhteet ovat
vaativat, tarkastukset kestävät yhtäjaksoisesti
useita päiviä tai kun tarkastuksissa on ilmennyt
vaikeasti tulkittavia näyttämiä. Tarkastusryh-
män muiden jäsenten apu ja tuki on tärkeää
tietojenvaihdon, vastuun jakamisen sekä vain
seuran vuoksi.

6.1.12Säteilypelko on merkittävä tarkastusten
luotettavuutta heikentävä elementti. Säteilype-
lon syntyyn vaikuttavat mm. tietämättömyys
säteilyn vaikutusmekanismeista sekä laitoksilla
noudatettavien säteilysuojeluohjeiden ymmär-
rettävyys. Säteilypelon luomaa stressiä pahen-
tavat entisestään kiire ja muut ympäristötekijät
kuten kuumuus, kosteus ja taustamelu.
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6.2 Organisatoristen tekijöiden
yhteys tarkastustoiminnan
luotettavuuteen

6.2.1 Tarkastusprosessi

6.2.1.1 Johdonmukaiset ja dokumentoidut
tarkastusprosessit parantavat tarkastustoimin-
nan luotettavuutta. Tämä pätee niin määräai-
kaistarkastusten laajuuksien ja jaksotusten
suunnittelun, tarkastusten laajennusten, tarkas-
tusryhmien muodostamisen, tarkastusmenetel-
mien ja -tekniikoiden valinnan, tarkastustulos-
ten rekisteröinnin kuin tarkastustietojen hallin-
nan ja hyväksikäytönkin suhteen. Terveelle
järjelle ja yllättävien tilanteiden edellyttämille
toimenpiteille on kuitenkin jätettävä tilaa.

6.2.1.2 Ryhmätyöllä saavutetaan keski-
määrin parempia tuloksia kuin mihin yksittäi-
nen tarkastaja kykenee. Tämä johtuu käytettä-
vissä olevan asiantuntemuksen laajuudesta sekä
tarkastajien parantuneesta työtyytyväisyydestä.
Ryhmiä muodostettaessa on syytä ottaa huomi-
oon, että vaikka jotkut tarkastajat suosivatkin
ryhmätyötä, niin toiset työskentelevät mieluum-
min yksinään.

6.2.1.3 Tarkastusten redundanssin lisäämi-
nen ci välttämättä käy ilman ongelmia, koska
tarkastajat eivät mielellään astu muiden tarkas-
tajien "reviirille". Tämä johtuu pääasiassa
tarkastajien toisiaan kohtaan tuntemasta amma-
tillisesta arvostuksesta. Tarkastustoiminnasta
vastaavien operatiivisten johtajien tulisi kuiten-
kin miettiä keinoja lisätarkastuksille myöntei-
sen ilmapiirin luomiseksi, koska tarkastusten
laajuuksien ja frekvenssien lisääminen on
kiistatta parantanut tarkastustoiminnan tulok-
sellisuutta ja luotettavuutta.

6.2.1.4 Tarkastusmenetelmien välillä on
suorituskykyeroja. Kuhunkin kohteeseen tulisi
siten valita tekniikka, joka kokemusten perus-
teella tiedetään tehokkaaksi tarkastuskohteelle
tyypillisten vikojen etsinnässä. Tarkastusten
luotettavuutta voidaan parantaa lisäämällä
tarkastusten redundanssia sekä yhdistelemällä
erilaisia tarkastustekniikoita ja -menetelmiä.

6.2.1.5 Automaattisilla tarkastusjärjestel-
millä päästään keskimäärin parempaan tulok-
seen kuin manuaalisella tarkastuksella. Yksit-
täisissä ja hyvin vaativissa kohteissa parhaaseen
tulokseen päästään kuitenkin edelleen manuaa-
lista tekniikkaa ja hyvin alhaista näyttämien
rekisteröintitasoa käyttäen. Tällaisia kohteita
ovat mm. valut ja 2-metallihitsit. Automaattisil-
la tarkastusjärjestelmillä on vaikea tarkastaa
geometrialtaan monimutkaisia kappaleita kuten
esim. T-kappaleita tai venttiileitä.

6.2.1.6 Tarkastustietojen rekisteröinti on
osoittautunut luultua hankalammaksi työvai-
heeksi. Tästä tarkastajat syyttävät tarkastustie-
tojen kirjaamiseen käytettävien lomakkeiden
rakennetta. Jonkin verran virheitä tapahtuu
myös ns. äänitiepiirustuksia laadittaessa. Tutki-
jat suosittelevatkin menetelmien kehittämistä
tarkastuspöytäkirjojen ja niiden liitteiden oi-
keellisuuden toteamiseksi.

6.2.2 Tarkastustoiminnan suunnittelu ja
ohjaaminen

6.2.2.1 Tarkastustoiminnan luotettavuus
riippuu tarkastustoiminnan kokonaisjärjestel-
män tehokkuudesta. Tarkastustoiminnan koko-
naisjärjestelmään kuuluvat voimayhtiöt, tarkas-
tuspalveluyritykset, viranomainen sekä ulko-
puoliset asiantuntijaorganisaatiot, jotka tekevät
muiden osapuolien toimeksiannosta erilaisia
tutkimuksia ja selvityksiä.

6.2.2.2 Ydinvoimalaitosten ikääntyessä
määräaikaistarkastusohjelmien merkitys kas-
vaa. Voimalaitoksilla suoritettavien tarkastusten
laajuuksien ja jaksotusten sovittaminen ikäänty-
vien laitosten tarpeisiin muodostaa siten perus-
tan laitosten turvalliselle ja luotettavalle käytöl-
le. Näin ollen kehittyneet tarkastustekniikat
eivät sinänsä takaa luotettavaa kunnonvalvon-
taa: ratkaisevaa on se, kuinka näitä tekniikoita
ja menetelmiä hyödynnetään.

6.2.2.3 Määräaikaistarkastusohjelmia laa-
dittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
vaativissa proscssiolosuhteissa oleviin kom-
ponentteihin. Tarvittaessa käytönaikaisen rasi-
tuksen (lämpötilatransientit, vesikemia jne.)
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synnyttämille vikaantumismekanismeille (ter-
minen väsyminen, jännityskorroosio jne.) alttii-
den komponenttien kohdalla on käytettävä
ASME:n suosituksia lyhyempää tarkastusväliä.
Kunnonseurannan tuloksellisuus edellyttää mer-
kittävää panostusta vikojen levinneisyyttä sekä
eri vikatyyppien muodostumista ja kehittymistä
seuraaviin tutkimuksiin. Kertyneitä kokemuk-
sia tulee myös hyödyntää uusia määräaikaistar-
kastuksia suunniteltaessa.

6.2.2.4 Vuosihuoltoseisokkien aikataulu-
tusta suunniteltaessa on tarkastuksille varattava
riittävästi aikaa. Lisäaikaa tarvitaan, jos tarkas-
tuksia on laajennettava yllättäen esiintulleiden
vikanäyttämien johdosta. Nykyinen suomalai-
nen käytäntö, jossa ASME-tarkastukset sijoite-
taan vuosihuoltoseisokkien alkuun, vaikuttaa
siten hyvältä ratkaisulta.

6.2.2.5 Kattavien tarkastussuunnitelmien
laatiminen ja niissä pysyminen muodostavat
vuosihuoltoseisokkien onnistumisen perustan,
koska useat tehtävät ovat ajallisesti sidoksissa
toisiinsa (esim. putkien tarkastus voidaan
aloittaa vasta, kun eristeet on poistettu jne.).
Näin ollen voimalaitoksilla työskentelevien
alihankkijoiden on käytännössä sopeuduttava
tiukkoihin aikatauluihin. Luotaukseen ja näyttä-
mien analysointiin käytettävissä olevan ajan
niukkuus sekä alituinen kiireen tuntu voivat
kuitenkin oleellisesti heikentää tarkastustoimin-
nan luotettavuutta. Pitkään jatkuessaan kiire
aiheuttaa uupumusta ja motivaation heikkene-
mistä.

6.2.2.6 Voimayhtiöt vastaavat kaikesta voi-
malaitoksilla tapahtuvasta toiminnasta, myös
alihankintoina toteutettujen töiden laadusta.
Voimayhtiöt joutuvat kuitenkin tukeutumaan
alihankkijoidensa kuten tarkastuspalveluyritys-
ten asiantuntemukseen, mikä edellyttää keski-
näistä luottamusta. Luottamusta voidaan vah-
vistaa yhteistyötä tiivistämällä. Alihankkijoiden
kykyä suoriutua tehtävistään voidaan arvioida
yritysten laatujärjestelmiin tutustumalla sekä
erilaisia kokeita järjestämällä.

6.2.2.7 Tarkastustoiminnan luotettavuudel-
le ei ole hyväksi, mikäli tarkastuspalveluyrityk-
set joutuvat kantamaan liian suurta vastuuta
tarkastustoiminnan suunnittelusta. Voimalaitos-
organisaatiolla on tähän paremmat edellytykset.
Mikäli tarkastuspalveluyritysten rooli tarkas-
tusohjelmien suunnittelussa on määräävä, voi se
olla signaali voimayhtiöiden kyvyttömyydestä
nähdä tarkastustoiminnan merkitys ydinvoima-
laitosten käyttötoiminnalle.

6.2.2.8 Määräaikaistarkastusohjelmissa
kertyvän tietomassan hyödyntäminen edellyttää
toimivaa tietojärjestelmää. Järjestelmän olisi
mahdollistettava prosessi-, rakenne- ja tarkas-
tustietojen vertailu ja yhdistely laitoksen
toimintakunnosta ja turvallisuudesta kertovaksi
kokonaiskuvaksi. Tämä tehostaisi merkittävällä
tavalla laitoksen pääkomponenteille tyypillisten
vikaantumismekanismien etsintää ja tukisi siten
uusien käytönaikaisten tarkastusten suunnitte-
lua. Järjestelmän toiminnassa esiintyvät puut-
teet selittyvät usein epätäydellisillä ja epäyhte-
näisillä arkistointikäytännöillä. Uuden tietojen-
käsittelykulttuurin luominen edellyttää johdon
taholta ilmaistua tukea sekä järjestelmän
suunnittelua sen tulevien peruskäyttäjien lähtö-
kohdista.

6.2.2.9 Tarkastustoiminnassa tarvittavien
tietojen tulisi olla helposti kaikkien asianomais-
ten saatavilla. Tarkastuspalveluyritysten sekä
voimalaitosten tietojen yhdistäminen luo perus-
tan tehokkaalle ja luotettavalle tarkastustoimin-
nalle. Tällöin kaikkea ei tarvitsisi oppia
"kantapään kautta". Maantieteellisesti toisis-
taan etäällä olevien laitosten kokemusten
yhdistäminen tapahtuu kätevästi atk:n avulla.

6.2.2.10 Korkea säteilytaso voi hankaloittaa
tuntuvasti tarkastusten suorittamista. Tarkastaji-
en säteilyaltistusten rajoittaminen saattaa edel-
lyttää tiukkojen oleskelurajoitusten asettamista
tarkastuskohteille. Lisäksi tarkastajat voivat
joutua työskentelemään epämukavissa ja liikku-
mista rajoittavissa suojavarusteissa. Tarkastus-
tuloksia tulkittaessa olisikin syytä pitää mieles-
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sä kulloinkin tarkastuskohteessa vallinneet
olosuhteet. Tulosten voi olettaa olevan luotetta-
via vain, jos tarkastajat ovat tunteneet olonsa
turvalliseksi tarkastuksia tehdessään; muodol-
listen oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojape-
riaatteiden täyttäminen ei siten riitä. Mikäli
tarkastajat kokevat terveytensä olevan uhattuna,
keskittävät he huomionsa käsillä olevan tehtä-
vän asemesta omasta turvallisuudestaan huoleh-
timiseen.

6.2.2.11 Tarkastajien kokemaa säteilypel-
koa voidaan lievittää jakamalla asianmukaista
tietoa säteilyn vaikutusmekanismeista sekä
säteilysairauden saamisen riskeistä voimalai-
tosympäristössä. On huomattava, että erilaiset
operatiiviset annos- ja hälytysrajat voivat lisätä
pelkoa, jos niiden tarkoitusta ei ole kerrottu.
Ydinvoimalaitosten tarkastustarpeet tulisi huo-
mioida nykyistä paremmin jo laitosten suunnit-
teluvaiheessa, jotta tarpeettomilta säteilyannok-
silta voitaisiin tarkastusten yhteydessä välttyä.

6.2.2.12 Taloudelliset tekijät vaikuttavat
osaltaan määräaikaistarkastusohjelmien suun-
nitteluun sekä toteutukseen. Ydinvoimalaitos-
ten määräaikaistarkastukset ovat voimayhtiöille
huomattava kustannuserä. Tarkastustoiminnan
luotettavuuden varmistamiseksi olisi laadunval-
vontajaosten säilytettävä riippumattomuutensa
laitosyksiköiden operatiivisesta johdosta. Tä-
män lisäksi mitkään tuotannolliset taikka
taloudelliset syyt eivät saisi vaikuttaa laitoksilla
työskenteleviin tarkastajiin.

6.2.2.13 Organisaation toiminnan tehok-
kuus perustuu yksittäisten työntekijöiden toi-
minnan tarkoituksenmukaisuuden varaan. Voi-
malaitoksessa työskentelevillä henkilöillä tu-
lisikin olla selvä kuva oman työnsä päämääristä
sekä käytössään olevista resursseista. Mikään
organisaatiorakenne sinänsä ei kykene tässä
perustavoitteessa mahdollisesti olevia puutteita
korjaamaan.

6.2.2.14 Pohjoismaisissa ydinvoimaloissa on
1990-luvun alkuvuosina toteutettu merkittäviä
organisaatiouudistuksia. Toimintamallien ja ih-
misten vastuualueiden muuttamiseen olisi ydin-

voimalaitosten kaltaisissa, turvallisuutta ja
toiminnan luotettavuutta vaalivissa organisaati-
oissa (ns. high reliability organisations) kuiten-
kin suhtauduttava mitä suurimmalla varovai-
suudella. Välittömästi organisaatiouudistuksen
toteuttamisen jälkeen ollaan hyvin riskialttiissa
tilanteessa, koska uusien rakenteiden ja työnte-
kijöiden toiminta- ja ajattelutapojen välillä
saattaa vielä vallita ristiriita. Tällöin valta- ja
vastuualueiden suhteen saattaa tapahtua toimin-
nan luotettavuutta vaarantavia väärinkäsityksiä.

6.2.2.15 Ulkomaisissa tutkimuksissa tar-
kastustoiminnan tehokkuuden arvioimiseen käy-
tetään usein signaaliteoreettista mallia, joka
antaa tyypin I ja II virheiden suhteellisen
osuuden valitun kirjaamisrajan funktiona. Mal-
lin oletuksiin kuuluu, että kohina ja vikanäyttä-
mät ovat normaalisti jakautuneita ja että
jakaumilla on merkittävä "leikkausjoukko".
Mallia voidaan teoriassa käyttää optimaalisen
kirjaamisrajan määrittämiseen, mikäli kohinan
ja vikanäyttämien amplitudijakaumien odotus-
arvoja varianssi tunnetaan ja mikäli valenäyttä-
mien kirjaamisesta (tyypin I virheet) ja
havaitsematta jääneistä vioista (tyypin II
virheet) koituvat "kustannukset" voidaan nu-
meerisesti arvottaa. Tällöin mallin avulla
määritellään virhepäätelmistä koituvat kustan-
nukset minimoiva päätöskriteeri (kirjaamisra-
ja), jota voimakkaammat kaiut luokitellaan
näyttämiksi ja heikommat kohinaksi. Kynnysar-
von suuruus kertoo siis sen, missä suhteessa
tyypin I ja II virheitä tehtäessä päästään
optimaaliseen tarkastustulokseen. Strategiaa,
joka tähtää tyypin I virheiden eliminoimiseen
kutsutaan luottavaiseksi päätösstrategiaksi; tyy-
pin II virheiden eliminoimiseen tähtäävää
strategiaa kutsutaan puolestaan varovaiseksi
päätösstrategiaksi.

6.2.2.16 Taloudellisen optimoinnin perus-
talle rakentuva ajattelutapa ei kuitenkaan istu
suomalaiseen ydinvoimakulttuuriin. Signaali-
teoreettisen mallin käyttöä rajoittaa myös
tiedon puute vikojen koosta ja jakaumien
muodoista sekä tyypin I ja II virheiden
arvottamiseen liittyvät ongelmat.
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6.2.2.17 On epärealistista odottaa, että 6.2.3 Koulutustoiminta ja
suurinkaan ponnistuksin voitaisiin päästä täysin pätevöimiskäytännöt
virheettömään tarkastustulokseen. Valenäyttä-
miä kirjataan sitä enemmän, mitä tärkeämpänä 6.2.3.1 Koulutus parantaa tarkastustoimin-
kaikkien mahdollisten vikojen löytämistä pide- nan tuloksellisuutta. Koulutus on kuitenkin
tään; kirjaamisrajaa ei siten käytännössä voida järjestettävä siten, että tarkastajat pääsevät
manuaalisessa tarkastuksessa asettaa mielival- harjoittelemaan todellisia vikoja sisältävillä
täisen alas. NDT-toimintaan luontaisesti sisälty- komponenteilla. Tarkastajille annettava palaute
vän epävarmuuden ja tulkinnanvaraisuuden sekä mahdollisuudet tavata muita alan asiantun-
hallinta tulisi explisiittisesti siirtää tarkastustoi- tijoita ovat hyvän koulutusjärjestelmän keskei-
minnan johdon vastuulle. siä elementtejä. Koulutuksen on lisäksi oltava

luonteeltaan jatkuvaa.
6.2.2.18 Työnjohtajien ja ylemmän johdon
tarkastustoimintaa kohtaan omaksuma asenne
voi vaikuttaa merkittävällä tavalla tarkastajan
haluun ja mahdollisuuksiin suorittaa työnsä
parhaaksi katsomallaan tavalla.

6.2.2.19 Ympäristötekijöiden vaikutuksista
tarkastustoiminnan luotettavuudelle kaivataan
lisätutkimuksia Yleisen käsityksen mukaan
teollisuuslaitosten vaativat olosuhteet heikentä-
vät tarkastusten luotettavuutta. Kokemukset
ydinvoimalaitoksilta osoittavat, että ainakin
voimakas säteily yhdistyneenä muihin stressite-
kijöihin lisää tarkastusvirheen riskiä manuaali-
sissa tarkastuksissa.

6.2.2.20 Ympäristötekijät tulisikin voida
nykyistä paremmin huomioida kokeellisissa
tutkimuksissa. Säteilyn psykologisia vaikutuk-
sia on kuitenkin hyvin vaikea kokeellisesti
tutkia, koska tarkastajia ei voida altistaa
ylimääräisille säteilyannoksille. Sen sijaan mm.
kuumuuden ja kosteuden suorituskykyä alenta-
vista vaikutuksista on jo kokeellista näyttöä.

6.2.2.21 Ultraäänilaitteiden suunnittelijoi-
den tulisi kiinnittää enemmän huomiota laittei-
den käytettävyysominaisuuksiin. Tarkastajat
pitävät erityisen tärkeänä, että laitteissa on
tarpeeksi suuri, terävä ja selkeä näyttö. Huono
näyttö heikentää tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta vaikeuttamalla näyttämien erottelua
taustakohinasta. Laitteiden tulisi myös olla
käsiteltävissä hankalissa suojavarusteissa.

6.2.3.2 Hyvä pätevöimisjärjestelmä estää
suoritustasoltaan riittämättömien tarkastusjär-
jestelmien käytön. Pätevöimiskäytännöllä, mis-
sä sekä henkilökunta, tarkastusohjeet että
laitteet pätevöidään yhdessä, pyritään varmistu-
maan järjestelmän komponenttien yhteensopi-
vuudesta. Keskeisenä haasteena on toimivien ja
tarkoituksenmukaisten pätevöityskokeiden ke-
hittäminen.

6.2.3.3 Tarkastustulosten arvioimiseen käy-
tetyn mittarin tulee kertoa tarkastajan todelli-
sesta suorituskyvystä. Useissa tutkimuksissa
käytetty vikojen havaitsemistodennäköisyys
(probability of detection = POD) ei yksinään ole
riittävä, koska kiinteää vastausstrategiaa nouda-
tettaessa havaitsemistodennäköisyys riippuu
myös tutkittavana olevien kappaleiden ominai-
suuksista (siis siitä, kuinka suuri osa koekappa-
leista vikoja todellisuudessa sisältää). POD ei
myöskään kerro siitä, missä määrin tarkastaja
painottaa tarkastuksen kokonaistarkkuutta. Tä-
män johdosta on kiinnitettävä huomiota myös
valenäyttämien (false call probability = FCP)
suhteelliseen osuuteen. POD:n ja FCP:n kombi-
naatio on immuuni testimateriaalin ominai-
suuksille. Ja mikäli tarkastettavien kohteiden
lukumäärä on tarpeeksi suuri, voidaan myös
arvaamalla menestymisen mahdollisuus elimi-
noida (tällöin POD ja FCP saavat yhtä suuren
arvon).
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6.2.3.4 Tasolle 1 sertifioitujen tarkastajien päteviä, mikä tietysti muodostaa potentiaalisen
rajoitetut valtuudet aiheuttavat ylimääräisiä uhan tarkastusten luotettavuudelle. Tämän takia
hankaluuksia tarkastuspalveluyrityksille. Koska tasosta 1 tulisi joko kokonaan luopua tai sitten
tason 1 tarkastajat voivat työskennellä vain tason 1 vaatimuksia olisi korotettava, jotta tällä
ylemmälle tasolle sertifioitujen tarkastajien tasolle sertifioitu tarkastaja voitaisiin myös
kanssa, joutuvat tarkastuspalveluyritykset käyt- valtuuttaa työskentelemään itsenäisesti. Tavan-
tämään työvoimaansa tehottomasti. Houkutuk- omainen harjoittelijataso tulee sen sijaan
sena on tällöin antaa tason 1 tarkastajille säilyttää ennallaan,
tehtäviä, joihin he eivät vielä muodollisesti ole
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