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TIIVISTELMÄ

Määräaikaistarkastuksissa käytettävien rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien (NDT-
menetelmien) luotettavuutta mittaavissa tutkimuksissa on saatu yllättävän heikkoja tuloksia.
Tutkimusten mukaan mm. useat tarkastustoiminnan suunnitteluun, laitosten työskentelyolosuhteisiin
sekä tarkastajien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät saattavat vaikuttaa NDT-
tarkastusten luotettavuuteen. Tämän tutkimuksen perusolettamuksen mukaan tarkastusmenetelmien
luotettavuutta ja tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä koskevat uskomukset vaikuttavat
tarkastusten suunnitteluprosessiin ja näin ollen myös tarkastustoiminnan luotettavuuteen.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisia uskomuksia Suomen ydinvoimalaitoksissa
suoritettavien tarkastusten suunnittelusta ja valvonnasta vastaavilla toimihenkilöillä on 1) NDT-
menetelmien luotettavuudesta, 2) tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja 3) Suomen
ydinvoimalaitoksissa NDT-menetelmillä suoritettavan tarkastustoiminnan luotettavuudesta.
Tutkimuksessa myös pyrittiin arvioimaan toimihenkilöiden uskomusten pätevyyttä. Tutkimusaineisto
koottiin Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten edustajille suunnatuilla
teemahaastatteluilla. Uskomusten pätevyyttä arvioitiin kansainvälisissä NDT-menetelmien
luotettavuustutkimuksissa raportoitujen tulosten sekä uskomusten tueksi esitettyjen perusteiden
avulla.

Tulosten mukaan voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten edustajat pitivät käytössä olleita NDT-
menetelmiä hyvin luotettavina. Säteilyturvakeskuksen edustajat suhtautuivat menetelmien
luotettavuuteen kuitenkin epäilevämmin. Kaikkien sidosryhmien edustajat uskoivat tarkastusten
luotettavuuden riippuvan useista inhimillisistä tekijöistä, joista merkittävimmäksi arvioitiin
tarkastajan asenne. Muina tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavina tekijöinä mainittiin mm.
tarkastuskohteiden tunteminen, tarkastuspalvelutoiminnan kustannukset, aikataulujärjestelyt,
tarkastajien koulutus ja säteily. Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-menetelmillä suoritettavaa
tarkastustoimintaa pidettiin yleisesti korkeatasoisena.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden NDT-menetelmien luotettavuutta sekä tarkastusten
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä koskeneet uskomukset arvioitiin yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta päteviksi. Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-menetelmillä suoritettavan tarkastus-
toiminnan luotettavuutta koskeneiden uskomusten arvioiminen ei sen sijaan ollut tämän tutkimuksen
puitteissa mahdollista.
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ABSTRACT

Studies to measure NDT performance have often produced disappointing results. According to these
studies the general reliability of NDT operations may be affected by inspection management practices,
difficult working conditions, and inspectors' personal attributes. This study is based on the presumption
that NDT managers' individual beliefs on both the reliability of different NDT methods and the
factors influencing that reliability play an important role in their everyday decision-making. As a
result, the reliability of in-service inspections is also dependent on the contents and adequacy of
these beliefs.

The aim of this research was to study belief systems held by the officials responsible for the planning
and supervision of NDT operations within the Finnish nuclear industry. They were asked to express
their opinions on 1) the reliability of NDT methods in general, 2) the factors influencing the reliability
of in-service inspections, and 3) the degree of reliability of the current inspections operations
conducted by means of NDT methods in the Finnish nuclear power plants (NPPs). Another goal of
the study was to assess the adequacy of officials' beliefs (or belief systems). The research data was
collected by interviewing representatives from Finnish power companies (Imatran Voima Oy and
Teollisuuden Voima Oy), independent inspection organisations, and the Finnish Centre for Radiation
and Nuclear Safety (STUK). The adequacy of the beliefs expressed was assessed by means of the
results obtained from international NDT reliability studies and on the basis of interviewees' own
justification.

This study indicates that the overall reliability of NDT methods was considered very high among
the representatives of power companies and inspection organisations. On the other hand, the opinion
assumed by the representatives of STUK was more qualified. There was a strong belief in all the
interest groups that the reliability of in-service inspections do depend on various human and
organisational factors of which inspector's attitude towards his or her work was perhaps regarded as
the most important one. Other common factors were an understanding of inspection items, inspection
costs, timetables, personnel qualification, and radiation. The current inspection activities in the
Finnish NPPs were generally considered to be of high quality.

Officials' belief systems on the reliability of NDT methods in general and the factors influencing the
reliability of in-service inspections were considered adequate exclusive of one exception. However,
the assessment of the reliability of the current inspection activities in the Finnish NPPs was not
possible within the framework of this study.
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ESIPUHE

Tämä tutkimus on Helsingin yliopiston psykologian laitoksella tarkastettu kognitiotieteen pro gradu
-tutkielma (syyskuu 1996). Tutkimus suoritettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT)
Automaation tutkimusyksikössä vuosina 1995-1996. Tutkimustyötä on tehty Säteilyturvakeskuksen
sekä kauppa-ja teollisuusministeriön rahoittamassa ja kansalliseen Ydinvoimalaitosten rakenteellisen
turvallisuuden tutkimusohjelmaan kuuluvassa projektissa Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden
yhteys NDT-tarkastusten luotettavuuteen (RATU2/KUNTO). Projektin esitutkimus vaiheen tuloksena
syntyi Säteilyturvakeskuksen raporttisarjassa julkaistu samanniminen tutkielma [Kettunen & Norros,
1996] sekä tämä opinnäytetyö. VTT Automaatiossa tutkimustyötä jatketaan projektissa NDT-
tarkastustoiminta dynaamisena päätöksentekona [ks. Norros & Kettunen, 1996].

Työn ohjaajina ovat toimineet professori Göte Nyman Helsingin yliopistostaja erikoistutkija, dosentti
Leena Norros V1T Automaatiosta. Heidän lisäkseen haluan kiittää niitä Säteilyturvakeskuksen,
Imatran Voima Oy:n, Teollisuuden Voima Oy:n, VTT Valmistustekniikan, VTT Automaation ja
suomalaisten tarkastuspalveluyritysten edustajia, jotka intensiivisellä yhteistyöllään mahdollistivat
tämän tutkimuksen synnyttämisen. Erikoiskiitos tekniikan tohtori Kari Laaksolle uupumattomasta
tutkimustyötä kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta.



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR121

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ Sivu

ABSTRACT 4

ESIPUHE 5

LYHENTEET 8

1 JOHDANTO 9

1.1 Tarkastustoiminnan luotettavuus 9
1.2 Tarkastustoiminta ja sen tutkiminen Suomen ydinvoimalaitoksissa 10
1.3 Uskomusjärjestelmät tarkastustoiminnassa 11

1.3.1 Oskarshamn 1 keväällä 1993 11
1.3.2 Uskomusjärjestelmät ja skeemat 14
1.3.3 Tutkimusongelman määrittely 17

2 RIKKOMATON AINEENKOETUS YDINVOIMALAITOKSISSA 18
2.1 Määräaikaistarkastukset 18

2.1.1 Tarkastusten suunnittelun lähtökohtia 18
2.1.2 Tarkastusten suunnittelua ja toteutusta rajoittavia tekijöitä 19

2.2 Rikkomattomat aineenkoetusmenetelmät 21
2.3 Ultraäänitarkastus 22

2.3.1 Ultraäänimenetelmän periaatteet 22
2.3.2 Tarkastuksen eteneminen 22
2.3.3 Mekanisoitu ultraäänitarkastus 24

2.4 Tarkastajien pätevyys 25

3 MENETELMÄT 26
3.1 Aineistonkeruu 26

3.1.1 Kohderyhmä 26
3.1.2 Menetelmä 26

3.2 Tutkimusaineisto 27
3.2.1 Aineiston rakenne 27
3.2.2 Aineiston tarkastaminen ja luottamuksellisuus 27
3.2.3 Aineiston kokoaminen ja käyttö 28

3.3 Aineiston käsittely 28
3.3.1 Analyysiyksikkö 28
3.3.2 Luokittelu ja päättely 28
3.3.3 Tulosten tarkastelu 30

3.4 Tutkimuksen kulku tiivistettynä 30



STUK-YTO-TR121 SÄTEILYTURVAKESKUS

4 TULOKSET 32
4.1 NDT-menetelmien luotettavuus 32
4.2 Tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 33
4.3 Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-menetelmillä suoritettavan tarkastustoiminnan

luotettavuus 35

5 TULOSTEN TARKASTELU 36
5.1 NDT-menetelmien luotettavuus 36
5.2 Tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 37
5.3 Yhteenveto ja johtopäätökset 45

LÄHDELUETTELO 47

Liite 1: Ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteet 50

Liite 2: Ultraäänitartkastuksen periaatekaavio 53

Liite 3: Tarkastustulosten arviointikaavio 54

Liite 4: Teemahaastattelut 56



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 121

LYHENTEET

AEL Ammattienedistämislaitos

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASNT American Society for Nondestructive Testing

BHARC Battelle Human Affairs Research Centers (USA)

BWR Boiling water reactor

DAC Distance amplitude correction

EYT Ei ydinteknisesti luokiteltu

FCP False call probability

FDF Flaw detection frequency

IVO Imatran Voima Oy

KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö

NEA OECD Nuclear Energy Agency

NDE Non-destructive evaluation

NDT Non-destructive testing

NRC U.S. Nuclear Regulatory Commission

NRWG Nuclear Regulators Working Group

OKG Oskarshamnsverkets Kraftgrupp Ab (Ruotsi)

PISC Programme for the inspection of steel components

PWR Pressurized water reactor

S A Svensk Anläggningsprovning

SKI Statens Kärnkraftinspektion (Ruotsi)

STUK Säteilyturvakeskus

Sv Sievert

TEL Transportable environmental laboratory

TTK Teknillinen tarkastuskeskus

TVO Teollisuuden Voima Oy

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus



STUK-YT0-TR121 SÄTEILYTURVAKESKUS

1 JOHDANTO

1.1 Tarkastustoiminnan
luotettavuus

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
jännityskorroosion aiheuttamiksi todettuja särö-
jä esiintyi pääasiassa kiehutusvesilaitosten1

pääkiertojärjestelmässä. Vuoteen 1982 mennes-
sä tämä vikaantumistyyppi oli käynyt yleiseksi
myös reaktorin jäähdytysjärjestelmien putkis-
toissa [NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986].

Jännityskorroosiosäröjen ilmaantuminen asetti
aivan uusia vaatimuksia rakenteiden tarkasta-
miseen käytettävien rikkomattomien aineen-
koetusmenetelmien eli ns. NDT-menetelmien2

suorituskyvylle. Kooltaan ja geometrisilta omi-
naisuuksiltaan epäsäännöllisten vikojen havait-
seminen edellytti mittalaitteelta suurta herk-
kyyttä ja tarkastajalta korkeaa ammattitaitoa
[mm. NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986]. Tarkas-
tustoimintaa vaikeutti luultavasti myös jänni-
tyskorroosiosäröjen muodostumiseen ja etene-
miseen vaikuttavien tekijöiden monilukuisuus,
mistä johtuen mm. säröjen kasvunopeutta oli, ja
on yhä edelleenkin, vaikea ennustaa [ks. mm.
Hassi, 1986, ss. 8-26].

Vuonna 1974 yhdysvaltalainen insinöörijärjestö
American Society of Mechanical Engineers
(ASME) julkaisi ensimmäisen paineastiateräs-

ten tarkastamista käsittelevän ohjeensa, missä
rakennevikojen luokittelu esitettiin tehtäväksi
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.]

PlSC-tutkimusprojektin vuosina 1975-1980 to-
teutetun ensimmäisen vaiheen tulokset antoivat
melko 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 kaikkein
vaikeimmin havaittaviksi vikatyypeiksi osoit-
tautuivat 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
puutteelliseksi [Sillanpää & Särkiniemi, 1993;
Kauppinen & Sillanpää, 1995].

Suomen ydinvoimalaitokset ovat tyypiltään joko kiehutusvesilaitoksia tai painevesilaitoksia (ks. liite 1).

2 NDT = non-destructive testing. Joskus käytetään myös termiä NDE = non-destructive evaluation. Termien englanninkieliset
lyhenteet ovat kotiutuneet suomenkieliseen ammattikirjallisuuteen.
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Myös monissa muissa 1970- ja 1980-luvuilla
toteutetuissa NDT-menetelmien suorituskykyä
mittaavissa tutkimuksissa saatiin voittopuoli-
sesti heikkoja tuloksia [NUREG/CR-4436, Vois.
1 & 2, 1986; NUREG/CR-4600, 1986]. Yhdys-
valtain ydinturvallisuusviranomaisen Nuclear
Regulatory Commissionin (NRC) raportissa
vuodelta 1986 todetaankin mm. seuraavaa:

"... 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,
Vois. 1 & 2, 1986; NUREG/CR-4600, 1986; PISC
III, 1994; Glasch, 1987]. Tarkastajien työsuori-
tuksiin sisältyvää epävarmuutta on selitetty
esimerkiksi pitkien ja yksitoikkoisten työsken-
telyjaksojen motivaatiota [NUREG/CR-4436,
Voi. 2, 1986; PISC III, 1994] ja tarkkaavaisuutta
[Dickens & Bray, 1994; Waites & Worrall,
1995] heikentävällä vaikutuksella. Tapaustutki-
musten perusteella on myös syytä olettaa, että
ydinvoimalaitosten vaativat työskentelyolosuh-
teet ja organisaation toimintatavat vaikuttavat
oleellisesti tarkastustyön laatuun [NUREG/CR-
4600, 1986; Dahlgren & Skänberg, 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 mielestäni
varsin korkea. Tästä ovat osoituksena yleisesti
esille nousseet kysymykset laboratorio-olosuh-
teissa suoritettujen tutkimusten ja tosiasiallisten
tarkastustilanteiden välisestä vastaavuudesta
(ts. luotettavuustutkimusten ekologisesta validi-
teetista, ks. esim. [NUREG/CR-4600, 1986])
sekä tarkastajien suoritustason arvioimiseen
käytettävien mittareiden laadusta [esim. Swets,
1973; Metz, 1978; NUREG/CR-4436, Voi. 2,
1986].

1.2 Tarkastustoiminta ja sen
tutkiminen Suomen
ydinvoimalaitoksissa

Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa neljä
ydinvoimalaitosyksikköä, joista kaksi sijaitsee
Loviisan kaupungin alueella Hästholmenissa
(Loviisan voimalaitos) ja kaksi Olkiluodossa
(Olkiluodon voimalaitos). Loviisan voimalai-
toksen omistaa Imatrai Voima Oy (IVO) ja
Olkiluodon voimalaitoksen Teollisuuden Voima
Oy (TVO). Suomen ensimmäinen laitosyksikkö
Loviisa 1 aloitti kaupallisen tuotantonsa touko-
kuussa 1977. (Ks. liite 1.)

Ydinvoimalaitosten pääkomponenttien kuten
paineastian, putkistojen, lämmönvaihtimien,
pumppujen ja venttiilien eheys on laitosten
turvallisen ja luotettavan käytön olennainen
edellytys. Ydinvoimalaitosten käyttövarmuu-
della on myös huomattava kansantaloudellinen
merkitys, koska ydinenergian osuus koko
sähköntuotannosta on Suomessa noin kolmas-
osa [Ydinenergiatutkimus 2000, 1994]. Kompo-
nenttien eheyden turvaamiseksi laitoksissa
suoritetaan kunnonvalvontaa. Merkittävä osa
ydinvoimalaitosten pääkomponenttien tarkas-
tuksista tehdään tavallisesti vuosihuoltoseisok-
kien yhteyteen sijoittuvissa määräaikaistarkas-
tuksissa.

Suomessa tarkastustoiminta tapahtuu laajan
toimintajärjestelmän puitteissa, johon osallistuu
voimayhtiöiden lisäksi joukko yksityisiä tarkas-
tuspalveluyrityksiä, riippumattomia asiantunti-
jaorganisaatioita sekä viranomainen, jota Suo-

10
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messa edustaa Säteilyturvakeskus (STUK).
Nimitämme tätä toimintajärjestelmää tarkastus-
toiminnan kokonaisjärjestelmäksi. Toimintajär-
jestelmässä kehitetään kunnossapidon strategi-
oita ja tekniikkaa, laaditaan ydinvoimalaitosten
määräaikaistarkastusten projektisuunnitelmat
sekä määritellään tarkastuksiin osallistuvien
henkilöiden pätevyysvaatimukset ja koulutusta-
voitteet [Norros & Kettunen, 1996]. Viime
kädessä päätäntävalta on Säteilyturvakeskuk-
sella, jonka vastuulle ydinenergian käytön
turvallisuuden valvonta Suomessa kuuluu (ks.
ydinenergialain (990/87) 55 §).

Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM)
26.10.1993 asettaman, ydinenergiatutkimuksen
tarpeita kartoittaneen työryhmän mietinnössä
mainitaan, että rikkomattomien aineenkoetus-
menetelmien käytön kannalta keskeinen ongel-
ma on niiden luotettavuuden parantaminen.
Lisäksi rikkomattoman aineenkoetuksen ja
kunnonvalvonnan tekniikoiden sekä inhimillis-
ten ja organisatoristen tekijöiden tutkimustar-
peen arvioidaan lisääntyvän. Mietinnön mukaan
tähän vaikuttaa tutkimusalueiden lisääntyneen
merkityksen tiedostaminen ja samalla nykyinen
hyvin alhainen tutkimuspanos. Mietinnössä
viitataan mycs OECD:n ydinenergiajärjestön
Nuclear Energy Agencyn (NEA) asiantuntija-
ryhmän samoihin suosituksiin päätyvään lau-
suntoon. [Ydinenergiatutkimus 2000, 1994.]

Ydinvoimalaitoksilla suoritettavien tarkastus-
ten tutkiminen on vaikeaa, koska tarkastustoi-
mintaan osallistuvien henkilöiden ja organisaa-
tioyksiköiden toiminnan hahmottaminen edel-
lyttää syvällistä perehtyneisyyttä tarkastustoi-
mintaa ohjaaviin säännöksiin ja määräyksiin
sekä tarkastusten suunnitteluperusteina käytet-
täviin teknisiin perusteluihin. Ydinvoimalaitok-
silla liikkumista on myös turvallisuussyistä
voimakkaasti rajoitettu. Käytännössä tutkimuk-
sen tekeminen edellyttääkin sujuvaa ja pitkäjän-
teistä yhteistyötä voimayhtiöiden, tarkastuspal-
veluyritysten ja viranomaistahojen kanssa sekä
mahdollisuutta paneutua yleisesti käytössä
oleviin tarkastustekniikoihin.

Tarkastustoiminnan inhimillisiin ja organisato-
risiin tekijöihin keskittyvää luotettavuustutki-
musta ei Suomessa ole aiemmin laajassa
mitassa harjoitettu. Alan suomalainen tutkimus
on toistaiseksi keskittynyt lähinnä tarkastajien
pätevöimiskäytäntöjen analysoimiseen [Kouta-
niemi ym., 1988; Sillanpää & Särkiniemi, 1993;
Valkeajärvi, 1994] sekä tarkastajien työskente-
lyolosuhteiden tutkimiseen ydinvoimalaitosten
vuosihuoltoseisokeissa [Saarilahti, 1993]. Ket-
tunen ja Norros [1996] ovat julkaisseet
suomenkielisen kirjallisuustutkimuksen, jossa
esitellään keskeisimpien kansainvälisten tutki-
mushankkeiden tuloksia.

1.3 Uskomusjärjestelmät
tarkastustoiminnassa

1.3.1 Oskarshamn 1 keväällä 1993

Helmikuussa 1993 suoritetuissa tavanomaisissa
rutiinitarkastuksissa löydettiin särö eräästä
Oskarshamn l:n reaktorin jäähdytysjärjestel-
mään (321) kuuluvasta putkikäyrästä. Särö
sijaitsi putkikäyrän ulkopuolella, ja se todettiin
jännityskorroosion aiheuttamaksi. Löydöksen
johdosta tarkastukset päätettiin laajentaa myös
muihin vastaaviin komponentteihin näihin
mahdollisesti muodostuneiden vikojen löytämi-
seksi. [Dahlgren & Skänberg, 1993.]3

Tämän ruotsalaisen ydinvoimalaitoksen jäähdy-
tysjärjestelmässä laskettiin olevan kaikkiaan 32
kappaletta jännityskorroosiolle alttiita putki-
käyriä. Näistä 20:n todettiin olevan tarkastusten
ulottuvilla, joista Oskarshamnin laitoksen omis-
tava voimayhtiö Oskarshamnsverkets Kraft-
grifp Ab (OKG) päätti lopulta tarkastaa
kymmenen. Tarkastukset toteutettiin helmikuun
25. ja 26. päivänä, ja tarkastuksissa saatujen
tulosten mukaan putkikäyrät olivat virheettö-
miä.

Maaliskuun 4. päivänä Oskarshamn l:n säteily-
valvoja havaitsi kuitenkin kosteusläiskiä voi-
malaitoksen lattialla. Läiskät sijaitsivat erään

Tässä esitetty kuvaus noudattaa kyseisessä Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisen tutkimusraportissa esitettyä selontekoa.
Tämän johdosta raporttiin ei enää erikseen viitata.
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helmikuun 26. päivänä tarkastetun ja kunnol-
taan virheettömäksi todetun putkikäyrän ala-
puolella Asiasta tiedotettiin tarkastuksista
vastuussa olleeseen yritykseen, josta lähetettiin
välittömästi asiantuntijoita suorittamaan koh-
teelle perusteellinen uusintatarkastus. Tässä
tunkeumanestetekniikalla tehdyssä tarkastuk-
sessa havaittiin, että putkikäyrän sisäpuolella
oli kaksi putken läpäisevää säröä.

Tapauksen johdosta Ruotsin ydinturvallisuusvi-
ranomainen Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
vaati kaikkien 25.-26. helmikuuta ultraäänitek-
niikalla tehtyjen tarkastusten uusimista. SKI
myös käynnisti omat tutkimuksensa ja velvoitti
OKG:n ottamaan selvää todennäköisimmistä
tarkastusvirheiden syntyyn johtaneista tekijöis-
tä.

Uusintatarkastukset suoritettiin putkistojen ja
paineastioiden tarkastuksia valvovan viran-
omaisen Svensk Anläggningsprovningin (SA)
toimesta. Näissä lisätarkastuksissa löytyi kym-
menkunta uutta vikaa, jotka kaikki ylittivät
näyttämille asetetun kirjaamisrajan selvästi.
Tuloksissa herätti erityistä mielenkiintoa se,
että viat löytyivät putkikäyrien sisäpuolelta.

Tarkastusvirheen syntyyn johtaneet syyt

Maaliskuun 4. päivänä viranomaiset haastatteli-
vat tarkastajaa, jolta putken läpäisevät säröt
olivat jääneet huomaamatta helmikuun 26.
päivänä suoritetuissa tarkastuksissa. Haastatte-
luissa tarkastaja kertoi olleensa hieman "ruos-
teessa" mennessään suorittamaan tarkastusteh-
tävää, koska hänen edellisestä ydinvoimalaitok-
sen valvonta-alueella4 suorittamastaan työstä
oli kulunut jo yli puoli vuotta (s. 4). Hän myös
sanoi olleensa huolissaan säteilyn terveysvaiku-
tuksista. Tarkastaja tiesi hyvin, että tarkastus-
alueella vallitsi korkea säteilytaso.

Kuullessaan mistä säröt oli löydetty, tarkastaja
myönsi suorittaneensa putkikäyrien sisäpuolien
tarkastukset huolimattomasti. Vaikka tarkastaja
vahvisti saaneensa määräyksen tarkastaa putki-
käyrät kokonaisuudessaan, ei hän kuitenkaan
kyennyt antamaan toimilleen mitään muuta
selitystä kuin sen, että se "todennäköisesti
johtui stressistä" (s. 5). Hänen mielestään
useimmissa tapauksissa putkikäyrien ulkopuo-
lien tarkastus riittää, koska "ulkopinnat ovat
jännityskorroosiolle kaikkein herkimpiä" (s. 4).
Todellisuudessa tarkastajan uskomus oli vir-
heellinen: vanhojen tarkastuspöytäkirjojen avulla
olisi voinut selvittää, että jännityskorroosion
aiheuttamia vikoja oli esiintynyt sekä putkikäy-
rien uiko- että sisäpuolella.

Tarkastaja sanoi kokeneensa itsensä huonovoin-
tiseksi helmikuun 26. päivän iltana ja oman-
neensa epämiellyttävän tunteen, että "tarkastuk-
set tulivat suoritettua huolimattomasti ja että
hänen ei ehkä olisi pitänyt allekirjoittaa
tarkastuspöytäkirjaa" (s. 4). Kun SA lopulta
julkaisi uusintatarkastusten tulokset, ei tarkasta-
ja niistä kuultuaan enää vaikuttanut hämmästy-
neeltä. SKI:n tutkijat päätyivätkin siihen johto-
päätökseen, että putkien sisäpuolet olivat
jääneet kokonaan tarkastamatta.

Tapaustutkimuksessa esitettyjen tietojen perus-
teella tarkastusvirheen synnylle voidaan antaa
looginen ja ymmärrettävä selitys: pyrkiessään
poistumaan tarkastuspaikalta mahdollisimman
nopeasti tarkastaja rajoitti tarkastustehtävänsä
laajuutta siltä osin, kuin se tuntui olevan
mahdollista tarkastuksen luotettavuutta oleelli-
sesti heikentämättä5. Tutkimusraportin mukaan
keskeisimmät tilanteen syntyyn johtaneet teki-
jät olivat tarkastajan kokema säteilypelko ja
tämän aiheuttama kiire sekä virheellinen käsitys
putkikäyrien vikaantumisalttiudesta. Raportissa
painotetaan, että tarkastajalla oli tehtävän
edellyttämä muodollinen pätevyys.

4 Suomessa valvonta-alueeksi on määriteltävä ne laitoksen tilat, joissa ulkoinen säteilyannosnopeus saattaa ylittää arvon 2,5
mikrosievertiä tunnissa (siis 2,5 mSv/h) tai joissa 40 tunnin viikottaisesta oleskelusta voi aiheutua yli 1 mSv:n sisäinen
säteilyannos vuodessa. [YVL 7.9.1

5 Tulkintaa ei esitetä SKI:n raportissa juuri tässä muodossa, vaan kyseessä on kirjoittajan muotoilu.
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Tarkastustoiminnan johtamisessa havaittuja
puutteita

SKI:n tutkimusraportin mukaan ruotsalaisten
voimayhtiöiden tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta heikentää joukko työtehtävien organi-
sointiin ja tarkastajien koulutukseen liittyviä
tekijöitä. Raportissa kiinnitetään erityistä huo-
miota ruotsalaisten voimayhtiöiden ja tarkas-
tuspalveluyritysten tapaan huolehtia työnteki-
jöidensä säteilyaltistusten valvonnasta.

Tutkimuksen mukaan voimayhtiöt ja tarkastus-
palveluyritykset eivät noudattaneet yhtenäisiä
ja kiinteitä annosrajoja. Tarkastuksissa sovelle-
tut annosrajat määräytyivät lähinnä kulloisen-
kin tilanteen mukaan siten, että tarkastukset
voitiin aina suorittaa annosrajoja ylittämättä.
Käytäntöä ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa,
vaikka yhtiön säteilysuojeluhenkilöstö oli hyvin
tietoinen tarkastajille tästä aiheutuvasta epävar-
muudesta: tarkastajat olivat nimittäin toistuvas-
ti vaatineet sekä voimayhtiöitä että omia
työnantajiaan (tarkastuspalveluyrityksiä) sel-
keyttämään noudatettua säteilysuojelupolitiik-
kaa.

Tarkastajat valittivat myös tietämättömyyttään
säteilyn todellisista vaikutuksista. Tarkastajien
teknisiin yksityiskohtiin painottuvassa koulu-
tuksessa ei juurikaan käsitelty säteilyn vaiku-
tusmekanismeja tai säteilysairauden saamisen
riskiä. Tämän johdosta säteilyn terveysvaiku-
tukset askarruttivat tarkastajia jatkuvasti, mikä
oli omiaan lisäämään työpainetta ja siten
heikentämään tarkastustoiminnan luotettavuut-
ta. Annosrajojen asettamiseen liittyvä epämää-
räisyys vaikeutti tilannetta entisestään6.

Kolmas SKI:n tutkijoiden nimeämä säteilysuo-
jelupolitiikkaan liittyvä epäkohta liittyi annos-
nopeusmittareiden7 käyttöön. Oskarshamn 1 :ssä
käytetyt annosnopeusmittarit oli säädetty hälyt-
tämään annosnopeuden ylittäessä 2 millisiever-
tiä (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 siis suoritettava suurta tarkkuutta ja
keskittymiskykyä vaativa tehtävä hälyttävä
annosnopeusmittari rinnassaan. SKI:n asiantun-
tijoiden mielestä annosnopeusmittareita ei olisi
missään tapauksessa saanut käyttää tällä taval-
la.8 Huomattavasti parempana vaihtoehtona
pidettiin tarkastajille annettujen mittareiden
säätämistä siten, että hälytys laukeaa vasta
silloin, kun työskentely täytyy lopettaa. Tämä ei
kuitenkaan raportin mukaan ollut mahdollista,
koska voimayhtiön omien määräysten vuoksi
kaikkien voimalaitoksella käytössä olevien
annosnopeusmittareiden oli toimittava samalla
periaatteella. (Lisää säteilystä kappaleessa
2.1.2.)

Muina tarkastusten luotettavuutta heikentävinä
tekijöinä mainitaan mm. tarkastustoiminnan
huono arvostus ruotsalaisessa voimalaitosmil-
jöössä sekä voimayhtiön kyvyttömättömyys
hyödyntää vanhoja tarkastustietoja uusia tarkas-
tuksia suunniteltaessa. Tarkastustoiminnan ar-
vostuksen puutteesta kertoo mm. tarkastustoi-
minnan koordinointivastuun sysääminen yksi-
tyisten tarkastuspalveluyritysten harteille sekä
tarkastustulosten arvioimiseen tarvittavan asi-

6 Vertailun vuoksi todettakoon, että Suomessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 80 % Loviisa 2:n vuosihuoltoseisokkiin vuon-
na 1992 osallistuneista suomalaisista, saksalaisista ja hollantilaisista manuaalista tarkastustyötä tehneistä NDT-tarkastajista oli
huolestunut säteilyn terveysvaikutuksista. Väittämään "olen huolestunut säteilyn terveydellisistä vaikutuksista" vastattiin seu-
raavasti: täysin samaa mieltä 70 %, melkein samaa mieltä 10 %, hieman eri mieltä 20 %, täysin eri mieltä 0 %. [Saarilahti, 1993,
s. 36.]

7 Ydinvoimaslangissa annosnopeusmittaria kutsutaan dosimetriksi. Annosnopeuden lisäksi mittareiden avulla seurataan
tarkastajien kumulatiivisia säteilyannoksia, mitkä lopulta päätyvät Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin.

8 Tähän käsitykseen yhtyvät myös Säteilyturvakeskuksen asiantuntijat.
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antuntemuksen hataruus, joilla todettiin olevan
tarkastajien työskentelymotivaatiota alentava
vaikutus. Vanhojen tarkastustietojen hyödyntä-
miseen liittyvistä ongelmista todistaa mm. se,
että vaikka jännityskorroosiosäröjä oli löydetty
putkikäyrien kaikista osista jo vuodesta 1979
lähtien, niin asiaa ei oltu vielä vuoteen 1993
mennessä kyetty saattamaan kaikkien tarkasta-
jien tietoon.

Virheellisiksi osoittautuneita uskomuksia

Ultraäänitarkastus on ennen kaikkea hyvää
teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä
vaativaa käsityötä, jonka suoritusedellytyksiin
vaikuttaa suuri joukko mittalaitteiden teknisiin
ominaisuuksiin, tarkastustoiminnan suoritta-
mista ohjaaviin säännöksiin, tarkastusohjelmien
suunnitteluun sekä luonnollisesti myös työsken-
telyolosuhteisiin liittyviä tekijöitä [NUREG/CR-
4436, Vois. 1 & 2, 1986; NUREG/CR-4600,
1986; PISC III, 1994; Skänberg, 1994]. Näin
ollen tuntuu ilmeiseltä, että tarkastusten luotet-
tavuus riippuu merkittävällä tavalla siitä,
millaiseksi tarkastustoiminnan suoritusedelly-
tysten luomisesta vastaavat toimihenkilöt tar-
kastustoiminnan luonteen käsittävät.

Rikkomattomilla aineenkoetusmenetelmillä suo-
ritettavien määräaikaistarkastusten suunnitte-
luun osallistuu suuri joukko eri alojen asiantun-
tijoita: tavallisesti suunnitteluryhmään kuuluu
niin materiaalitekniikan, lujuuslaskennan kuin
NDT-tekniikankin taitajia voimayhtiöstä sekä
yksityisistä tarkastuspalveluyrityksistä9. Epä-
suorasti myös ydinvoimalaitoksen johto osallis-
tuu suunnitteluprosessiin asettaessaan vuosi-
huoltoseisokin kestoa sekä käytettävissä olevia
voimavaroja koskevia rajoituksia. Tämän toi-
mintajärjestelmän tuottamat tarkastusohjeet ja -
suunnitelmat heijastelevat siten operatiivista
vastuuta kantavien asiantuntijoiden käsityksiä
tarkastustoiminnan luotettavuuden takaamisek-
si tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli nämä
uskomukset eivät vastaa todellisuutta, murenee
tarkastustoiminnan luotettavuudelta pohja. Juu-
ri näin voi sanoa käyneen Oskarshamn l:ssä.

SKI:n tekemien havaintojen pohjalta voidaan
vetää johtopäätöksiä OKG:ssä vallinneista tar-
kastustoimintaa koskeneista uskomuksista. Sä-
teilysuojeluun liittyen voidaan esimerkiksi
olettaa, että voimayhtiö ei uskonut operatiivis-
ten annosrajojen asettamista tai annosnopeus-
mittareiden käyttöä koskevien määräysten mil-
lään tavalla heijastuvan käytännön tarkastustoi-
mintaan. Lisäksi näyttää selvältä, että voimayh-
tiö ei ymmärtänyt tarkastajien säteilysuojelu-
koulutuksen merkitystä tarkastustoiminnan luo-
tettavuudelle. OKG:ssä on myös mitä todennä-
köisimmin ajateltu, että tarkastukset voidaan
toteuttaa luotettavasti ja tehokkaasti ilman
voimayhtiön omaa aktiivista panostusta.

Tarkastustoiminnan johdon parissa vallinneet
virheelliset uskomukset olivat omiaan lisää-
mään tarkastusvirheen todennäköisyyttä. Joh-
dolla ei ollut selvää käsitystä oman roolinsa
merkityksestä eikä työskentelyolosuhteiden tar-
kastustoiminnan luotettavuudelle asettamista
rajoituksista. Tarkastajan virheelliset uskomuk-
set eivät tulleet korjatuksi, koska voimalaitosor-
ganisaation ja tarkastuspalveluyritysten työnte-
kijöiden välillä ei vallinnut kiinteää vuorovai-
kutussuhdetta. Tiivistäen voi sanoa, että voima-
laitosorganisaatio ei ollut kaikkien vastuualuee-
seensa kuuluvien tehtävien tasalla. Samanlaisia
ongelmia on havaittu mm. suurten tietojärjestel-
mäprojektien toteutuksen yhteydessä [ks. esim.
Walsham, 1992, p. 5].

1.3.2 Uskomusjärjestelmät ja skeemat

Ihmisen ongelmanratkaisukykyä käsittelevissä
tutkimuksissa päädytään usein sellaiseen johto-
päätökseen, että hyvään tulokseen yltävillä
koehenkilöillä on käytössään jokin ongelmati-
lannetta hyvin jäsentävä mielensisäinen malli,
joka suuntaa heidän huomionsa ongelmatilan-
teen ratkaisemisen kannalta olennaisiin seikkoi-
hin [mm. Saariluoma, 1988a]. Tällaisen mallin
tehokkuus perustuu ennen kaikkea siihen, että
sen avulla voidaan löytää mahdollisimman
taloudellinen mutta kuitenkin riittävän kattava
ongelmanratkaisustrategia, jolla ratkaisun ha-

9 Tulos perustuu tämän tutkimuksen haastatteluaineistoon.
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kuun kuluvaa aikaa voidaan merkittävästi
lyhentää. Useinhan ongelmanratkaisun todelli-
seksi haasteeksi muodostuu nimenomaan käy-
tettävissä olevan ajan rajallisuus sekä tehtävä-
ympäristön monimutkaisuus - ei niinkään
työtehtävien vaativuus sinänsä [mm. Mintz-
berg, 1990].

Esimerkiksi suurissa tutkimus- tai teollisuusor-
ganisaatioissa työskentelevät asiantuntijat jou-
tuvat päivittäin vastaanottamaan ja käsittele-
mään valtavia määriä uutta tietoa, josta
ylivoimaisesti suurin osa on käsillä olevien
ongelmien ratkaisemisen kannalta merkitykse-
töntä. Oleellisen tiedon noukkiminen tästä
informaatiotulvasta on kuitenkin pulmallista,
sillä kenenkään aika ei riitä kattavan seulonnan
suorittamiseen10. Tämän vuoksi tarvitsemme
jonkinlaisia malleja siitä, mistä tietoa olisi
tarkoituksenmukaista etsiä. Samantyyppisiä mal-
leja tarvitaan myös mahdollisten toimintatapo-
jen hahmottamisen sekä päätösvaihtoehtojen
arvottamisen tueksi tilanteissa, joissa vaihtoeh-
tojen kokeellinen testaaminen on joko taloudel-
lisista, käytännöllisistä tai turvallisuusteknisistä
syistä johtuen mahdotonta [mm. Rasmussen,
1993; Rochlin, 1993; Sagan, 1993].

Tällaisia malleja, joita ihmisillä tutkimusten
perusteella voi olettaa olevan, on kutsuttu mm.
uskomusjärjestelmiksi [Björkman, 1989], skee-
moiksi, skripteiksi, kehyksiksi tai heuristiikoik-
si [Saariluoma, 1988a & 1988b; Neisser, 1982]
riippuen tarkastelun kohteena olleen toiminnan

luonteesta. Erityisesti skeeman käsite on ollut
keskeinen modernissa kognitiivisessa psykolo-
giassa, sillä sen avulla on ollut mahdollista
selittää monia havaintopsykologian ja muistin-
tutkimuksen parissa havaittuja ilmiöitä [Saari-
luoma, 1988b].

Uskomusjärjestelmien ominaisuuksia

Björkman [1989] määrittelee uskomusjärjestel-
män joukoksi suhteellisen samansuuntaisia
ajatuksia ja ideoita, joilla on selkeä kohde.
Uskomukset saattavat koskea esimerkiksi orga-
nisaation toimintaympäristön luonnetta, organi-
saation toiminnan keskeisiä tavoitteita ja näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimen-
piteitä. Björkman tarkoittaa uskomusjärjestel-
mällä nimenomaan jonkin yhteisön piirissä
muodostunutta käyttäytymis- tai ajattelumallia,
joka kertoo miten asiat ovat ja miten niiden
mahdollisesti tulisi olla.

Saariluoma [1988b] puolestaan kuvaa skeeman
abstraktiksi tietorakenteeksi, johon muistetta-
van asiatyypin elementtien järjestys on kuvau-
tunut. Tämä "asiatyyppi" voi olla jokin esine tai
tila, tai mahdollisesti tilanne, jossa toimijalla on
aktiivinen rooli. Skeemat eivät ole kiinteitä,
vaan ne muuttuvat ja täydentyvät uusien
kokemusten ja tietojen myötä [Neisser, 1982].
Kognitiivisessa psykologiassa skeema nähdään
usein osana laajempaa tiedon tutkimisen ja
vastaanottamisen kiertoa, jota nimitetään ha-
vaintosykliksi (kuva 1).

Ympäristön
skeema

Suuntaa

Tiedon etsintä

Tekee
pistokokeen Ympäristö

• j (saatavissa
oleva tieto)

Muuttaa

Kuva 1. Havaintosykli [Neisser, 1982, ss. 25 ja 95].

10 Tulos perustuu mm. kirjoittajan VTT Automaatiossa tekemiin huomioihin. Teemasta on myös luonnollisesti kirjoitettu
paljon, ks. esim. Mintzberg [1990] ja Benjamin & Blunt [1992].
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Mielensisäisten rakenteiden toimintaa ja muo-
toutumista on tutkittu systemaattisesti ainakin
1970-luvulta lähtien, joskin skeeman käsite on
tiettävästi peräisin Bartlettin [1932: ks. Neisser,
1982, s. 48] jo klassisen aseman saavuttaneista
muistia ja havaitsemista koskeneista tutkimuk-
sista. Seuraavat uskomusjärjestelmiä11 koskevat
tulokset on kyetty vahvistamaan useimmissa
alan tutkimuksissa:

1. ne suuntaavat tiedon etsintää [Neisser, 1982;
Björkman, 1989; Saariluoma, 1988a],

2. ne vaikuttavat vastaanotetun tiedon tulkin-
taan [Neisser, 1982; Björkman, 1989], ja

3. ne kykenevät luomaan kokonaan uusia,
aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin
saumattomasti niveltyviä uskomuksia
[Saariluoma, 1988b; Neisser, 1982; Björk-
man, 1989].

Uskomusjärjestelmät ovat siten rakenteita,
jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisella tavalla
ihmisten ja työyhteisöiden toimintaan. Usko-
musjärjestelmät määräävät, millä tavalla ongel-
matilanteita lähdetään ratkomaan ja millaista
tietoa ratkaisujen tueksi haetaan. Björkman
[1989] toteaa, että samassa organisaatiossa
työskentelevien ihmisten uskomukset muok-
kaantuvat helposti samansuuntaisiksi ja organi-
saation "virallista linjaa" tukeviksi ja että
organisaation toimintaympäristöstä välittynyt
kuva muodostuu ennemminkin näiden usko-
musjärjestelmien kuin saatavilla olevan tiedon
perusteella [ks. myös Weick, 1993]. Björkma-
nin mukaan "yksilöt tulevat ja menevät, mutta
organisaatioiden tiedot, uskomukset ja arvot
säilyvät" (p. 251).

Organisaatioiden toimintaa ohjaavien uskomus-
järjestelmien on myös havaittu olevan sitä
jäykempiä, mitä suuremmaksi toimintaympäris-
tön koettu epävarmuus kasvaa Tällaisissa
tilanteissa organisaation johto saattaa pyrkiä
toiminnan koordinoinnin tehostamiseen sekä
koetun epävarmuuden pienentämiseen mm.

informaation kulkua rajoittamalla ja päätöksen-
tekoa keskittämällä [Shrivastava & Schneider,
1984]. Tämän johdosta useat tutkijat väittävät-
kin, että uskomusjärjestelmän muutos saattaa
edellyttää toiminnan ajautumista umpikujaan:
perusteelliseen muutokseen kyetään usein vasta
sitten, kun se oivalletaan toiminnan jatkamisen
kannalta välttämättömäksi [mm. Johnson, 1987;
Björkman, 1989). Samansuuntaisia tuloksia on
saavutettu myös yksittäisten ihmisten ongel-
manratkaisustrategioita tutkittaessa [esim.
Luchins, 1942: ks. Saariluoma, 1988a, s. 56).

Näiden tulosten perusteella voi päätellä, että
tarkastustoiminnan suunnittelusta vastaavien
toimihenkilöiden uskomuksilla on ratkaiseva
vaikutus ydinvoimalaitoksissa suoritettavien
tarkastusten luotettavuudelle. Heidän uskomuk-
sensa määrittelevät tarkastustoiminnan luotetta-
vuuden parantamiseksi ja voimalaitoksen kun-
nonvalvonnan tehostamiseksi käynnistettävien
ohjelmien painopistealueet. Lisäksi heidän
uskomuksistaan riippuu, mistä virhettä aletaan
etsiä tarkastusjärjestelmän joskus mahdollisesti
pettäessä. Komponenttien kestävyyttä ja eri
vikaantumismekanismien kasvunopeutta koske-
vat uskomukset vaikuttavat puolestaan oleelli-
sesti siihen, millaisiin jatkotoimenpiteisiin
tarkastustulosten katsotaan antavan aihetta. On
myös mahdollista, että tarkastusjärjestelmille
tai voimalaitoksen komponenteille oletetaan
ominaisuuksia, joita niillä ei todellisuudessa
ole.

Uskomusten varassa elämiseen ei sinänsä liity
mitään arveluttavaa tai negatiivista. Ilman
pitkälle meneviä uskomuksia arkipäiväinen
elämämme kävisi käytännössä mahdottomaksi.
Meidän on esimerkiksi oletettava, että jalkam-
me kantavat vielä tuolista noustessamme,
mikäli ne ovat tehneet sitä aikaisemminkin ja
että asuntomme katto kestää paikallaan, mikäli
pääurakoitsijan ammattitaitoa tai rehellisyyttä
ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi. Tällaisten
kysymysten suhteen meidän on yksinkertaisesti
luotettava kokemuksiemme varaan rakentuviin
uskomuksiin.

11 Käytämme yksinkertaisuuden vuoksi kaikista "mielensisäisistä rakenteista" tästä lähtien nimitystä uskomusjärjestelmä.
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1.3.3 Tutkimusongelman määrittely

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on kartoit-
taa Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-mene-
telmillä suoritettavien tarkastusten suunnitte-
lusta ja valvonnasta vastaavien toimihenkilöi-
den uskomuksia tarkastustoiminnan luotetta-
vuudesta. Tutkimuksessa haetaan vastauksia
erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka hyvänä NDT-menetelmien luotetta-
vuutta yleisesti pidetään?

2. Mitkä ovat todennäköisimmät tarkastusten
luotettavuuteen vaikuttavat tekijät?

3. Kuinka luotettavaksi Suomen ydinvoima-
laitoksissa NDT-menetelmillä suoritettava
tarkastustoiminta koetaan?

Lisäksi tutkimuksessa pyritään arvioimaan
NDT-menetelmien luotettavuutta sekä tarkas-
tusten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
koskevien uskomusten pätevyyttä (kohdat 1 ja
2). Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-mene-
telmillä suoritettavan tarkastustoiminnan luo-
tettavuutta koskevien uskomusten (kohta 3)
arvioiminen ei sen sijaan ole tämän tutkimuk-
sen puitteissa mahdollista.

Uskomusten pätevyyden arvioiminen on haas-
tava tehtävä, sillä "ainoita oikeita" vastauksia ei
ole olemassa. Tämän johdosta tulosten tarkaste-
lu tulee painottumaan lähinnä muissa alan
kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten
ja tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden
omaamien uskomusten väliseen vertailuun.
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RIKKOMATON AINEENKOETUS
YDINVOIMALAITOKSISSA

2.1 Määräaikaistarkastukset

2.1.1 Tarkastusten suunnittelun
lähtökohtia

Määräaikaistarkastusten tehtävänä on tarjota
tarkka ja totuudenmukainen kuva ydinvoimalai-
toksen keskeisten järjestelmien kunnosta. Tar-
kastuksia tulee suorittaa niin usein ja siinä
laajuudessa, että rakenteisiin mahdollisesti
muodostumassa olevat viat havaitaan ennen
kuin ne johtavat rakenteiden rikkoutumiseen.
Tarkastustulosten pohjalta suunnitellaan laitok-
sen turvallisuuden ja käyttövarmuuden takaa-
miseksi tarvittavat huolto-, korjaus- ja muutos-
työt sekä tutkitaan käyttötoiminnan ja kompo-
nenttien vikaantumismekanismien välisiä yhte-
yksiä.

Määräaikaistarkastusohjelma koostuu seuraa-
vista kokonaisuuksista:
1. yhteenveto-ohjelma,
2. perustarkastusohjelma ja
3. käytönaikaiset tarkastusohjelmat.

Yhteenveto-ohjelmalla tarkoitetaan asiakirjako-
konaisuutta, jossa luetellaan kaikki voimalai-
toksen turvallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvat
laitteet ja rakenteet ja jossa esitetään tarkastus-
kohteiden, -menetelmien ja -jaksotusten valin-
taperusteet sekä tarkastustulosten raportointi ja
vikanäyttämien arvioimismenettelyt ydinvoi-
malaitoksen suunnitellun käyttöiän loppuun
asti. Yhteenveto-ohjelma tulee toimittaa Sätei-
lyturvakeskuksen hyväksyttäväksi haettaessa
toimilupaa uudelle laitosyksikölle. [YVL 3.8.]

Perustarkastusohjelmalla tarkoitetaan asiakirja-
kokonaisuutta, jossa selvitetään uusien kompo-
nenttien tunnukset, rakenteet, rakenneaineet,
nimellismitat ja turvallisuusluokat sekä käytet-
täviksi aiotut tarkastusmenetelmät ohjeineen ja
rajoituksineen. Perustarkastusten tavoitteena on
saada tietoja tarkastuskohteiden alkuperäiskun-
nosta valmistuksen ja asennuksen laadunval-
vonnan tueksi sekä vertailupohjaksi käytönai-
kaisille tarkastuksille. Perustarkastusohjelma
tulee toimittaa Säteilyturvakeskuksen hyväksyt-
täväksi viimeistään kolme kuukautta ennen
suunniteltua tarkastusajankohtaa. [YVL 3.8.]

Käytönaikaisilla tarkastuksilla seurataan, kuin-
ka voimalaitosten laitteet ja rakenteet kestävät
tuotantokäyttöä. Käytönaikaiset tarkastusohjel-
mat on laadittava siten, että yhteenveto-
ohjelmassa määritellyt tarkastustavoitteet voi-
daan täyttää. Suunnitelmat käytönaikaisten
tarkastusten toteuttamisesta tulee toimittaa
Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi viimeis-
tään kuukausi ennen suunniteltua tarkastusajan-
kohtaa, joka tavallisesti ajoittuu voimalaitoksen
vuosihuoltoseisokin12 yhteyteen [YVL 3.8].
Säteilyturvakeskus myös valvoo, että työt
suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien ja
tarkastustoimintaa säätelevien ohjeiden mukai-
sesti. Määräaikaistarkastuksista puhuttaessa tar-
koitetaan useimmiten juuri käytönaikaisia tar-
kastuksia.

Suomessa määräaikaistarkastusohjelmien suun-
nittelun pohjana käytetään soveltuvin osin
ASME Section XI:tä [1995], jossa ydinvoimalai-
tosten pääkomponenttien tarkastusjaksoksi mää-

12 Ydinvoimaslangissa vuosihuoltoseisokin nimitys on revisio.
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ritellään kymmenen vuotta13. Tarkastusjaksolla
tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa komponentti
on tarkastettava vähintään kerran. Tätä useam-
min täytyy tarkastaa komponentit, joissa on
aikaisempien tarkastusten yhteydessä havaittu
kirjaamisrajan ylittäviä vikanäyttämiä mutta
joita ei ole katsottu tarpeelliseksi välittömästi
korjata tai vaihtaa. Säteilyturvakeskuksen mää-
räaikaistarkastuksia käsittelevässä YVL-ohjees-
sa 3.8 painotetaan myös sitä, että turvallisuuden
kannalta tärkeiden tai erityisen rasitetuiksi
tiedettyjen laitteiden ja putkistojen kohdalla on
tarvittaessa käytettävä tihennettyä tarkastusjak-
sotusta. Tällaiset kohteet tulee ottaa myös
huomioon tarkastusten laajuuksista päätettäes-
sä.

Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvilla ydin-
voimalaitosten pääkomponenteilla tarkoitetaan
turvallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia laitteita ja
rakenteita. Turvallisuusluokkaan 1 kuuluu reak-
toripaineastia ja lähes koko primääripiiri, jonka
kiehutusvesilaitoksissa katsotaan ulottuvan pää-
höyry- ja syöttövesiputkistojen ulompiin eris-
ty s venttiileihin asti. Turvallisuusluokkaan 2
lukeutuvat mm. ne primääripiirin osat, jotka
eivät kuulu turvallisuusluokkaan 1 sekä joukko
keskeisiä apujärjestelmiä kuten reaktorin pika-
sulussa tarvittavat järjestelmät ja laitteet,
reaktorisydämen hätäjäähdytysjärjestelmät, boo-
rinsyöttöjärjestelmä, jälkilämmönpoistojärjes-
telmä sekä osia lisävesi-, höyry- ja syöttövesi-
järjestelmistä laitostyypistä riippuen [YVL 2.1].
Turvallisuusluokkiin 3 tai EYT (ei ydinteknises-
ti luokiteltu) kuuluville järjestelmille ei tarvitse
suorittaa ASME:n mukaisia tarkastuksia.

2.1.2 Tarkastusten suunnittelua ja
toteutusta rajoittavia tekijöitä

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 työturvallisuuteen

että voimayhtiöiden talouteen liittyvät syyt.
Näiden tekijöiden vaikutus ei ole kuitenkaan
yksisuuntainen sillä esimerkiksi taloudellisesti
tehokkaan toiminnan edellyttämä käyttövar-
muus voidaan taata vain tarpeeksi kunnianhi-
moisella ja laadukkaalla kunnossapito-ohjel-
malla. Kysymys on siten toimivan kompromis-
sin hakemisesta.

Säteily

Säteily on luultavasti merkittävin tarkastusten
suorittamista rajoittava tekijä [NUREG/CR-
4600, 1986; Saarilahti, 1993; Dahlgren &
Skänberg, 1993]. Tämän johdosta ydinvoima-
loiden primääripiirin komponentit voidaan
tarkastaa vain laitoksen seisoessa. Tällöinkin
rakenteisiin kertyneen radioaktiivisen lian mää-
rä (pintakontaminaatio) tai ilman radionuklidi-
en konsentraatio (ilmakontaminaatio) voi olla
niin suuri, että tarkastushenkilökunnan oleskelu
tarkastuskohteessa joudutaan rajoittamaan mi-
nimiin. Suurimmat säteilylähteet ja tarkastajien
työskentelytilat joudutaan usein eristämään
ulkoisen annosnopeuden rajaamiseksi; tämä
voidaan toteuttaa mm. lyijy mattojen, hiekan ja
betonin avulla.

Suomessa voimassa olevan säteilyasetuksen
(1512/91) 3 §:n mukaan työntekijän keskimää-
räinen efektiivinen annos ei saa ylittää keskiar-
voa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa viiden
vuoden aikana (siis kokonaisannosta 100 mSv
viidessä vuodessa) eikä minkään vuoden aikana
arvoa 50 mSv. Säteilyasetuksen 8 §:n mukaan
onnettomuustilanteissa säteilyvaaran rajoitta-
miseksi ja säteilylähteen hallintaan saattami-
seksi tarvittavat toimenpiteet tulee järjestää
siten, ettei niihin osallistuvien henkilöiden
efektiivinen annos ylitä arvoa 0,5 sievert (Sv).
[Ks. myös YVL 7.9.]

Näiden yksilönsuojaperiaatteiden lisäksi tulee
säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan täyttää
säteilylain (592/91) 2 §:n mukaisesti optimoin-
tiperiaate, jonka mukaan säteilyaltistuksen
vähentämiseen on pyrittävä kaikin käytettävissä

13 Vaihtoehdoksi ASME tarjoaa etupainotteista jaksotusta, missä tarkastusjaksojen pituudet kasvavat laitoksen käyttöiän
kasvaessa. Suomen ydinvoimalaitoksissa tasavälistä jaksotusta pidetään kuitenkin parempana vaihtoehtona.
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olevin keinoin, ja oikeutusperiaate, jossa
toiminnan todetaan olevan hyväksyttävää vain,
jos sillä saavutettava hyöty ylittää toiminnasta
koituvat haitat. [Ks. myös YVL 7.9.]

Eräs määräaikaistarkastusohjelmien suunnitte-
lun keskeisistä haasteista on siten voimalaitok-
sen tarkastustarpeiden ja työntekijöiden säteily-
suojelua ohjaavien periaatteiden yhteensovitta-
minen. Säteilyyn liittyvien ongelmien ratkaise-
minen on ydinvoimalaitoksissa keskeistä, sillä
jos tarkastajat kokevat terveytensä olevan
uhattuna, keskittävät he huomionsa käsillä
olevan tehtävän asemesta omasta turvallisuu-
destaan huolehtimiseen [NUREG/CR-4436, Voi.
1, 1986; Dahlgren & Skänberg, 1993; Saarilah-
ti, 1993].

Suomen ydinvoimalaitoksissa suoritetaan Sätei-
lyturvakeskuksen ohjeiden mukaista säteilyal-
tistusten valvontaa. Laitoksilla mitatut annokset
ilmoitetaan Säteilyturvakeskuksen annosrekis-
teriin kuukausittain [YVL 7.10]. Suomessa
työntekijöiden keskimääräinen säteilyaltistus
on toistaiseksi selvästi alittanut säteilyasetuk-
sessa määritellyt operatiiviset annosrajat [Saari-
lahti, 1993]. Ydinvoimalaitosten työntekijöiden
annosmäärät saattavat kuitenkin merkittävästi
vaihdella, vaikka annokset keskimäärin olisi-
vatkin sangen pieniä [mm. Wahlström, 1995].
Erot selittyvät työtehtävissä olevilla eroilla.

Ydinvoimalaitoksen rakenteet

Ydinvoimalaitosten pääkomponenttien käytön-
aikaisten tarkastusten merkitys on käynyt
ilmeiseksi vasta viimeisten vuosikymmenien
aikana, kun mm. jännityskorroosion, raeraja-
korroosion sekä termisen väsymisen syntyyn ja
kehittymiseen vaikuttavista mekanismeista on
saatu enemmän tietoa. Niinpä vanhempien
ydinvoimalaitosten rakenteita suunniteltaessa ei
ole aina osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota
niiden tarkastettavuuteen.

Suunnittelu virheistä johtuen tarkastajat saatta-
vat joutua työskentelemään hyvinkin hankalissa
asennoissa ja voimakkaasti säteilevien kompo-
nenttien välittömässä läheisyydessä. Joihinkin
kohteisiin ei voi tilanpuutteen vuoksi sijoittaa
automaattisia tarkastusjärjestelmiä, vaikka koh-
de muutoin sopisikin tähän tarkoitukseen
erinomaisesti. Osa vanhempien voimalaitosten
komponenteista saattaa jäädä kokonaan tarkas-
tusohjelmien ulkopuolelle tarkastajien työtur-
vallisuuteen ja tarkastusten käytännön järjeste-
lyihin liittyvien ongelmien vuoksi [mm. Dahl-
gren & Skänberg, 1993].

Tarkastusohjelmien suunnittelusta vastaavat hen-
kilöt joutuvatkin päättämään, kuinka paljon
tarkastuskohteiden etukäteisvalmisteluun kan-
nattaisi sijoittaa, jotta tarkastuksista koituvat
kustannukset eivät ylittäisi niistä saatavaa
hyötyä. Tarkastuskohteen etukäteisvalmistelun
taso vaikuttaa myös tarkastajan saaman säteily-
annoksen suuruuteen: mitä enemmän kohteella
on tilaa, sitä paremmin tarkastaja kykenee
sijoittumaan ja sitä pienemmäksi jää hänen
säteilyannoksensa.

Tarkastustoiminnan kustannukset

Vuosihuoltoseisokkien pituus rajataan mahdol-
lisimman lyhyeksi kustannusten karsimiseksi,
sillä jokainen ydinvoimalan seisokkipäivä mak-
saa voimayhtiölle huomattavia summia mene-
tettyinä sähkön myyntituloina. Tuotannon olles-
sa keskeytyksissä voimayhtiöt joutuvatkin
ostamaan sähköä muilta toimittajilta asiakkai-
den sähköntarpeen tyydyttämiseksi. Erityisen
kallista laitosten seisottaminen on talvipakka-
silla, jolloin sähkön hinta on kasvaneen
kulutuksen, huokean vesivoiman puuttumisen
ja epätaloudellisten hiilivoimaloiden käytön
takia huipussaan14.

Myös ulkopuolisen työvoiman (alihankkijoi-
den) mittava käyttö lisää vuosihuoltoseisokkien
kustannuksia. Olkiluodon ja Loviisan voimalai-

14 Tulos perustuu tämän tutkimuksen haastatteluaineistoon.
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tosten vuosihuoltoseisokkeihin osallistuu taval-
lisesti yli 800 ulkopuolista työntekijää [mm.
Tavi, 1995]. Yksistään reaktoripaineastian tar-
kastus maksaa voimayhtiölle miljoonia mark-
koja; tämän sekä eräiden muiden erikoistöiden
hintaa nostaa palvelun ostaminen ulkomaisilta
toimittajilta. Lisäksi voimayhtiön ja alihankki-
joiden väliset sopimukset ovat lähes aina
tuntipohjaisia, joten kustannuksia kertyy myös
silloin, kun työt syystä tai toisesta ovat
keskeytyksissä15.

Voimayhtiöiden pyrkimykselle rajoittaa vuosi-
huoltoseisokkien kesto mahdollisimman lyhy-
eksi löytyy siten ymmärrettävät perusteet.
Tarkastusten piiriin sisällytettävät laitteet ja
rakenteet pyritäänkin valitsemaan siten, että
laitoksen käyttövarmuuden takaamiseksi ja
viranomaisvaatimusten täyttämiseksi tarvittavat
tarkastukset tulevat suoritetuiksi ilman, että
laitoksen käynnistäminen tarpeettomasti viiväs-
tyy. Tämä edellyttää työtehtävien huolellista
etukäteissuunnittelua. Suunnittelua vaikeuttaa
se, että kaikkien työvaiheiden kestoa ei voida
etukäteen kovinkaan tarkasti ennakoida.

2.2 Rikkomattomat
aineenkoetusmenetelmät

Ydinvoimalaitosten teräsrakenteissa esiintyy
useita erilaisia vikatyyppejä. Hiiliteräkselle
tyypillinen vikaantumismekanismi on virtaus-
olosuhteissa syntyvä eroosiokorroosio. Auste-
niittisiin ruostumattomiin teräksiin kohdistuvat
käytönaikaiset kuormitukset aiheuttavat mm.
raerajakorroosiota, jännityskorroosiota sekä eri-
laisia termisiä ja mekaanisia väsymissäröjä,
jotka ilmenevät teräsrakenteissa etenevinä
murtumina. Lisäksi rakenteiden hitsausliitokset
saattavat kärsiä valmistuksen aikana muodostu-
neista vioista. [Barck, 1988; Kauppinen &
Sillanpää, 1995.]

Ydinvoimalaitosten laitteista ja rakenteista
pyritään etsimään erityisesti sellaisia vikoja,
joiden tiedetään olevan laitosten turvallisuuden
kannalta vaarallisimpia. Vikojen havaittavuu-

teen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. vikatyyppi,
vian koko, sijainti ja suuntautuneisuus sekä
tarkastuskohteen geometriset ominaisuudet
[Barck, 1988; Sillanpää & Särkiniemi, 1993].
Käytettävä tarkastustekniikka määrää pitkälle
sen, millaisia vikoja tarkastuksissa voidaan
löytää.

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 (viat). Volymetrisillä menetel-
millä rakenteiden kuntoa voidaan tutkia koko
ainepaksuuden osalta, joten ne mahdollistavat
myös rakenteiden sisällä olevien epäjatkuvuuk-
sien havaitsemisen: näin ollen esimerkiksi
putken sisäpinnalta ydintyvien jännity skorroo-
siosäröjen etsintä suoritetaan volymetristen
menetelmien avulla. Volymetrisiksi menetel-
miksi luetaan radiografinen tarkastus (röntgen-
kuvaus) ja ultraäänitarkastus. [Barck, 1988.]

Rikkomattomia aineenkoetusmenetelmiä käyte-
tään rakenteiden kunnonseurantaan sekä ydin-
voimaloissa että ns. konventionaalisissa, perin-
teisiin energiantuotantomuotoihin nojautuvissa
teollisuuslaitoksissa. Menetelmien suosio pe-
rustuu mm. seuraaviin seikkoihin:
• hyvin suoritettuina tarkastukset paljastavat

rakenteisiin kehittyneet viat ennen, kuin ne
johtavat rakenteiden hajoamiseen,

• tarkastuksia voidaan suorittaa rakenteita
rikkomatta, ja

• 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

15 Tulos perustuu tämän tutkimuksen haastatteluaineistoon.
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ylimääräisiä säteilyannoksia. Ydinvoimalaitok-
sen primääripiiriin kuuluvien komponenttien
tarkastaminen puolestaan edellyttää koko lai-
toksen seisauttamista säteilytason ja lämpötilan
laskemiseksi. Tämän johdosta ydinvoimalaitos-
ten määräaikaistarkastukset pyritäänkin suorit-
tamaan samanaikaisesti muiden laitoksen seis-
auttamista edellyttävien huoltotoimenpiteiden
kanssa.

2.3 Ultraäänitarkastus

2.3.1 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-
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
jännity skorroosiosärön 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].

2.3.2 Tarkastuksen eteneminen

Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksia sekä
ultraäänitarkastajien työtä ohjaavat sangen
yksityiskohtaiset säännöt. Voimayhtiöiden jul-
kaisemat tarkastusohjeet rakentuvat sekä Yh-
dysvalloissa että useissa Länsi-Euroopan mais-
sa pääsääntöisesti ASME:ssa esitettyjen suosi-
tusten varaan, joskin tarkastustoimintaa koske-
vista säännöksistä päätetään aina kansallisella
tasolla.

Kuvassa 2 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-
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 tarvit-
taessa myös radiologisen työluvan sekä palo-
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Kuva 2. Yleismalli ultraäänitarkastuksen suorittamisesta.

suojelullisen työluvan, joissa vastaavasti määri-
tellään kussakin työssä vaadittavat suojelutoi-
menpiteet 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 302 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 (ks. liite 2). Tarkastajan on
kyettävä samanaikaisesti käsittelemään luotain-
ta ja seuraamaan katseellaan laitteen näyttöä
vikanäyttämien tunnistamiseksi. Tarkastajat työs-
kentelevät 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-
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tusta suorittava tarkastaja luokittelee kaiut
niiden voimakkuuden perusteella kahteen pe-
ruskategoriaan:

1. kirjaarnisrajan alittava näyttämä
(todennäköisesti: kohinaa),

2. kirjaamisrajan ylittävä näyttämä
(todennäköisesti: 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. Lisäksi tarkastus-
pöytäkirjaan oheistetaan ns. äänitiepiirros, jossa
kirjatuille kaiuille esitetään havainnollinen
selitys. Kirjaamisraja on määritelty voimayhti-
ön tarkastajille jakamassa tarkastusohjeessa16.

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. [YVL 3.8;
liite 3.]

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
[YVL 3.8]. Vikanäyttämiksi luokiteltuja kaiku-
ja, jotka myöhemmin osoittautuvat aiheetto-
miksi, kutsutaan valenäyttämiksi (engl. false
call).

Tarkastuksissa saatuja tietoja käytetään hyväksi
uusia tarkastuksia suunniteltaessa. Tarkastuk-
sissa kerääntyvän suunnattoman tietomassan
hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista vain
tehokkaan tietojärjestelmän avulla. Ideaalitapa-
uksessa järjestelmä yhdistää voimalaitoksen
prosessi-, rakenne- ja tarkastustiedot laitoksen
toimintakunnosta ja turvallisuudesta kertovaksi
kokonaiskuvaksi [Rönnberg & Heimsch, 1995].
Pidemmällä aikajänteellä monipuolinen ja
hyvin suunniteltu tietojärjestelmä tukee tehok-
kaasti mm. laitoksen pääkomponenteille tyypil-
listen vikaantumismekanismien etsintää.

2.3.3 Mekanisoitu ultraäänitarkastus

Automaattiset tarkastuslaitteistot eli ns. mani-
pulaattorit17 ovat olleet ultraäänirintamalla
voimakkaan kehitystyön kohteena. Manipulaat-
tori on tarkastusautomaatti, jonka avulla voi-
daan tutkia muodoltaan säännöllisiä ja yksin-
kertaisia teräskappaleita; tällaisia ovat mm.
ydinvoimalaitosten paineastiat ja putkisuorat.

16

17

Tällä hetkellä Suomessa yleisesti käytössä oleva kirjaamisraja on 20 % (eli -14 dB) ultraäänilaitteen näytölle kalibroinnin
yhteydessä määriteltävästä vertailukäyrästä. Vertailukäyrää merkitään tavallisesti lyhenteellä DAC = distance amplitude
correction.

Termiä manipulaattori ei tule sekoittaa termiin manuaalinen tarkastus, jolla tarkoitetaan tavanomaista käsin suoritettavaa
tarkastusta. Kummatkin ilmaisut ovat vakiintuneita suomen kielen ammattitermejä.
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Taulukko I. NDT-henkilöiden pätevyystasot SFS-EN 473:n [1993] mukaan.

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-toimintaa;
mm. kykenee laatimaan ja vahvistamaan testaustekniikoita ja -ohjeita
sekä järjestämään ja valvomaan pätevyystutkintoja.

Manipulaattori koostuu tavallisesti muutamasta
mekaanisen mittausvarren päähän asennetusta
luotaimesta, mittausvarsien liikuttamiseen käy-
tettävästä säätölaitteesta sekä varsinaisesta
ultraäänilaitteesta. Laitteen "sielu" on sen
ohjelmisto, jota käytetään mittaustapahtuman
ohjaamiseen ja potentiaalisten vikojen paikan-
tamiseen.

Koko mittaustapahtuma rekisteröidään elektro-
nisen tiedoston muotoon, joten tarkastustulok-
sia voidaan vielä jälkikäteen tutkia erilaisia
ohjelmallisia analyysimenetelmiä soveltaen.
Merkittävin ero tavanomaiseen käsin suoritetta-
vaan tarkastukseen on siten siinä, mittauksesta
jää kattava dokumentti, jonka analysointi
voidaan suorittaa säteilyltä suojatussa tilassa,
mukavassa työskentelyasennossa ja kiirehtimät-
tä.

2.4 Tarkastajien pätevyys

Euroopassa ja Yhdysvalloissa noudatetaan
neliportaista tarkastajien pätevyysluokittelua,
joka muodostuu harjoittelujaksosta sekä kol-
mesta varsinaisesta pätevyysluokasta [ks. esim.
Sillanpää & Särkiniemi, 1993]. Tarkastajan
luokitus kertoo hänen kelpoisuudestaan suorit-
taa eritasoisia rikkomattoman aineenkoetuksen
piiriin kuuluvia tehtäviä. Tarkastaja voi nostaa
luokitustaan osallistumalla pätevyyskokeeseen,
joka koostuu sekä NDT-menetelmien teoriaa
että käytännön tarkastustaitoja mittaavista osuuk-
sista. Pätevyyskokeisiin osallistuminen edellyt-
tää myös tarkastustehtävissä hankittua työkoke-

musta, jonka luonne ja pituus määräytyy
kokelaan pohjakoulutuksen perusteella [Sillan-
pää & Särkinieni, 1993; SFS-EN 473, 1993].

Amerikassa tarkastajien pate vointi vaatimuksia
kehitetään American Society for Nondestructive
Testingin (ASNT) toimesta. Suomessa ja muissa
Euroopan unionin jäsenmaissa pyritään siirty-
mään yleiseurooppalaiseen standardiin [SFS-EN
473, 1993], johonka Pohjoismaissa käytössä
oleva NORDTEST-pätevöintijärjestelmä on tar-
koitus vähitellen sulauttaa. Eri maissa noudate-
tut säännökset ovat eronneet toisistaan lähinnä
pätevyystodistusten voimassaoloaikojen sekä
tarkastuskokeissa käytettäviksi määrättyjen koe-
kappaleiden suhteen. Nykyisen NORDTEST-
järjestelmän vaatimukset vastaavat suurin piir-
tein sekä amerikkalaista että yleiseurooppalais-
ta mallia. Taulukossa I on esitetty vallitsevan
eurooppalaisen EN 473 -standardin mukaiset
NDT-henkilöstön pate vointia ohjaavat yleispe-
riaatteet.

Suomessa NDT-tarkastajien peruskoulutuksesta
on huolehtinut Ammattienedistämislaitos (AEL),
ja perustutkintojen hyväksyminen on tapahtu-
nut Teknillisessä tarkastuskeskuksessa (TTK).
Ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksissa
työskentelemiseen vaaditaan kuitenkin vielä
lisäkoulutusta sekä Säteilyturvakeskuksen myön-
tämä erikoispätevyys. Säteilyturvakeskuksen
hyväksyntä vaaditaan myös kaikille tarkastus-
ja asiantuntijatehtäviä ydinvoimalaitoksissa suo-
rittaville yrityksille [YVL 1.3].
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MENETELMÄT

3.1 Aineiston keruu

3.1.1 Kohderyhmä

Tutkimus kohdennettiin yhdeksälle rikkomatto-
man aineenkoetuksen suunnittelusta ja valvon-
nasta vastanneelle toimihenkilölle. Heistä viisi
toimi suomalaisten voimayhtiöiden palveluk-
sessa vastuualueenaan ydinvoimalaitosten laa-
dunvalvonta tai kunnonvalvonnan suunnittelu
ja ohjaus, kaksi tarkastuspalveluyritysten johto-
ja asiantuntijatehtävissä ja kaksi Säteilyturva-
keskuksessa vastaamassa viranomaisvalvonnan
piiriin kuuluvista tehtävistä. Aineiston keruu
suoritettiin loka-joulukuun aikana vuonna 1995.

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöil-
lä oli työtehtäviensä puolesta vankka kokemuk-
seen perustuva näkemys Suomen ydinvoimalai-
toksilla suoritettavasta tarkastustoiminnasta.
Kaikilla oli alalta vähintään neljän vuoden
työkokemus mutta joukkoon mahtui neljä
henkilöä, jotka olivat työskennelleet erilaisten
kunnonvalvontaan liittyvien tehtävien parissa
yli 20 vuotta. Tutkimukseen osallistuneet
henkilöt olivat koulutukseltaan insinöörejä tai
diplomi-insinöörejä, ja heidän opintojensa
syventymiskohteet olivat tyypillisesti olleet
joko metalli- tai konetekniikassa. Lisäksi
tarkastuspalveluyritysten edustajilla oli henki-
lökohtaista NDT-tarkastuskokemusta.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään erityisesti
sellaisten NDT-menetelmien käytön suunnitte-
luun osallistuvien asiantuntijoiden uskomuksia,
jotka asemansa puolesta vastaavat tarkastustoi-
minnan organisointiin ja käytössä olevien
voimavarojen kohdentamiseen liittyvistä kysy-
myksistä. Tutkimuksen kohderyhmä oli pienuu-
destaan huolimatta sangen kattava otos tällaisis-

sa tehtävissä olevista suomalaisista toimihenki-
löistä, vaikka NDT-menetelmillä suoritettavien
tarkastusten suunnitteluun ja tarkastustulosten
arvioimiseen osallistuvien asiantuntijoiden ko-
konaislukumäärä onkin huomattavasti tätä
suurempi.

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös VTT Auto-
maation Olkiluodon voimalaitoksen vuosihuol-
toseisokissa vuonna 1996 tekemiä NDT-tarkas-
tajien haastatteluita. Haastattelut liittyivät VTT
Automaation Säteilyturvakeskuksen tilauksesta
tekemään tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli
selvittää ultraäänitarkastajien ongelmanratkai-
sua ja päätöksentekoa etsintätarkastuksen aika-
na. Kyseinen tutkimus oli kuitenkin vielä tätä
kirjoitettaessa (syyskuu, 1996) kesken [ks.
Norros & Kettunen, 1996].

3.1.2 Menetelmä

Aineiston keräämiseksi suoritettiin teemahaas-
tatteluja, jotka perustuivat ennalta laadittuihin
kysymysrunkoihin. Tarpeen vaatiessa haastatel-
taville esitettiin täsmentäviä lisäkysymyksiä.
Tutkimuksen kantavana perusideana oli antaa
haastateltaville mahdollisuus kertoa näkemyk-
sistään vapaamuotoisesti, jotta heidän usko-
muksistaan saataisiin mahdollisimman kattava
ja totuudenmukainen kuva Tutkimusmenetel-
mää kehitettäessä nojauduttiin mm. Mäkelän
[1990] esittämiin kvalitatiivisen analyysin
arviointiperusteisiin.

Haastattelut suoritettiin asianomaisen yrityksen
tai laitoksen tiloissa, ja ne olivat keskimäärin
kahden tunnin pituisia. Haastattelut tapahtuivat
haastateltavan työhuoneessa tai erikseen tarkoi-
tusta varten varatussa neuvotteluhuoneessa.
Pääsääntöisesti haastattelut voitiin viedä läpi
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yhtäjaksoisesti, mutta kolmessa tapauksessa
haastattelu jouduttiin muutaman kerran väliai-
kaisesti keskeyttämään haastateltavan työkiirei-
den johdosta. Aineiston keruun voi kuitenkin
sanoa kärsineen ainoastaan yhden tutkimukseen
osallistuneen henkilön kohdalla, joka ei ehtinyt
vastata kaikkiin kysymyksiin.

Haastattelun alussa kaikille tutkimukseen osal-
listuneille henkilöille kerrottiin, että tutkimusta
tehdään Säteilyturvakeskuksen tilauksesta rik-
komattomien aineenkoetusmenetelmien luotet-
tavuuteen vaikuttavien inhimillisten ja organi-
satoristen tekijöiden kartoittamiseksi ja että
aineistoa on myös tarkoitus käyttää Jari
Kettusen kognitiotieteen syventävien opintojen
tutkielmassa. Haastatelluille myös luvattiin
mahdollisuus tutustua haastattelupöytäkirjaan
ja tehdä siihen tarvittaessa korjauksia siltä osin
kuin kyseessä olisi Jari Kettusen opinnäytetyös-
sä käytettäväksi aiottu aineisto; sen sijaan
Säteilyturvakeskuksen tilaamaan tutkimukseen
sisällytettävän materiaalin suhteen tällaista
lupausta ei annettu. Sitä, missä määrin tämä on
voinut vaikuttaa haastattelumateriaalin merkit-
tävyyteen, on hyvin vaikea arvioida. Haastatte-
luissa vallinnut tunnelma oli kuitenkin suhteel-
lisen avoin ja keskusteleva, ja haastateltavat
tuntuivat olevan mielissään voidessaan kertoa
omia henkilökohtaisia näkemyksiään tarkastus-
toiminnan laadunvarmistukseen liittyvistä pul-
mista.

3.2 Tutkimusaineisto

3.2.1 Aineiston rakenne

Haastattelututkimusta suunniteltaessa yksi kes-
keisistä tavoitteista oli perehtyä mahdollisim-
man hyvin tarkastustoiminnan kokonaisjärjes-
telmän toimintaan. Tämän johdosta tutkimuk-
seen osallistuneille henkilöille esitettiin rikko-
mattomien aineenkoetusmenetelmien luotetta-
vuuteen liittyvien kysymysten lisäksi myös
tarkastustoiminnan suunnitteluun, viranomais-
valvontaan, raportointikäytäntöihin, tarkastus-
ten kustannusvaikutuksiin sekä vastuunjakoon
liittyviä kysymyksiä. Kysymykset on listattu
liitteessä 4.

Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden ja tar-
kastuspalveluyritysten edustajille laadittiin pää-
sääntöisesti identtiset kysymysrungd. Tällä
tavoin pyrittiin varmistumaan siitä, että tutki-
musongelman ratkaisemisen kannalta keskei-
siin kysymyksiin saadaan kaikkia eri sidosryh-
miä edustavien organisaatioiden kannanotto ja
että eri sidosryhmien esittämiä näkökantoja
voidaan tarvittaessa vertailla. Haastatelluille
esitettiin kuitenkin myös toimialakohtaisia
kysymyksiä: esimerkiksi tarkastuspalveluyri-
tyksille asetettujen kelpoisuusehtojen tarkoituk-
senmukaisuutta koskeneet kysymykset suunnat-
tiin ainoastaan tarkastuspalveluyritysten edus-
tajille.

Kysymyksiin annetut vastaukset kirjattiin haas-
tattelutilanteessa. Vastauksia kirjatessa kiinni-
tettiin erityistä huomiota merkityssisältöjen
virheettömään tallentamiseen, ei niinkään kie-
lellisten yksityiskohtien rekisteröimiseen. Näin
ollen haastattelupöytäkirjat koostuivat lausei-
den muotoon puetuista väittämistä, joiden
kieliasu saattoi poiketa vastausten alkuperäises-
tä kieliasusta.

3.2.2 Aineiston tarkastaminen ja
luottamuksellisuus

Puhtaaksi kirjoitetut haastattelupöytäkirjat lä-
hetettiin tarkastettavaksi tutkimukseen osallis-
tuneille henkilöille. Jokaiselle annettiin mah-
dollisuus tehdä omaan haastattelupöytäkirjaan-
sa muutoksia ja poistoja tai lisätä siihen
kokonaan uusia väittämiä. Haastateltuja pyydet-
tiin myös määräämään siitä, missä määrin
heidän edustamansa yrityksen tai laitoksen nimi
ja heidän oma asemansa saisivat olla yhdistettä-
vissä esitettyihin mielipiteisiin. Lisäksi kaikille
tutkimukseen osallistuneille henkilöille taattiin
täydellinen nimisuoja. Näihin toimenpiteisiin
ryhdyttiin mahdollisten väärinkäsitysten välttä-
miseksi alalla, jota koskeva julkinen keskustelu
on perinteisesti kärsinyt ylilyönneistä sekä
taipumuksesta takertua suuria intohimoja herät-
täviin yksityiskohtiin.

Yhdeksästä tutkimukseen osallistuneesta henki-
löstä neljä esitti haastattelupöytäkirjaansa muu-
toksia. Näiltä samoilta henkilöiltä saadun
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Taulukko II. Tutkimusaineistoon kuuluvien väittämien kategoria- ja luokkajako.

Kategoriat

Kategoria 1.

Kategoria 2.

Kategoria 3.

Säteilyturvakeskus

Luokka 1

Luokka 4

Luokka 7

Voimayhtiöt

Luokka 2

Luokka 5

Luokka 8

Tarkastuspalvelu-
yritykset

Luokka 3

Luokka 6

Luokka 9

tutkimusaineiston luottamuksellisuutta koske-
neen palautteen perusteella päätettiin, että
tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tark-
koja tehtävänimikkeitä ei paljasteta ja että
haastattelututkimuksessa kerättyä aineistoa esi-
tellään ainoastaan sidosryhmätasolla.

3.2.3 Aineiston kokoaminen ja käyttö

Varsinaisen tutkimusaineiston eli korpuksen
kokoaminen aloitettiin keräämällä haastattelu-
pöytäkirjoista kaikki ne väittämät, jotka sisäl-
löllisesti liittyivät tutkimuksen päätavoitteen
määrittelyn yhteydessä täsmennettyihin erityis-
kysymyksiin (ks. 1.3.3). Näin ollen korpuksen
ydin koostui tutkimukseen osallistuneiden hen-
kilöiden kysymyksiin K31, K32 ja K33
antamista vastauksista (ks. liite 4).

Korpukseen kuitenkin liitettiin myös suuri
joukko väittämiä, jotka (i) olivat tulleet
kirjatuiksi muiden teemojen käsittelyn yhtey-
dessä ja joissa haastatellut olivat tosiasiallisesti
ottaneet kantaa tutkimuksen päätavoitteen rat-
kaisemisen kannalta keskeisiin kysymyksiin tai
(ii) joista haastateltujen kanta kävi ilmi vain
epäsuorasti (ks. 3.3.2). Vastaavasti aineistosta
poistettiin ne kysymyksiin K31-K33 annetut
vastaukset, jotka osoittautuivat tutkimusongel-
man ratkaisemisen kannalta hyödyttömiksi.

Väittämät pyrittiin lisäämään tutkimusaineis-
toon perusteluineen. Tämän tarkoituksena oli
helpottaa aineiston analyysia ja johtopäätösten
tekoa.

Muuta haastatteluissa kertynyttä materiaalia
hyödynnettiin mm. aihealueeseen tutustuttaessa
sekä tämän tutkielman johdantolukuja kirjoitet-

taessa (luvut 1 ja 2). Lisäksi kaikkia tutkimuk-
sen tuottamia tietoja on käytetty ja tullaan
jatkossakin käyttämään VTT Automaatiossa
suoritettavan ydinenergiatutkimuksen tukena.

3.3 Aineiston käsittely

3.3.1 Analyysiyksikkö

Tutkimuksen analyysiyksikkönä käytettiin haas-
tateltavan lausumaa tai jälkikäteen haastattelu-
pöytäkirjaan lisäämää väittämää. Laajat vasta-
ukset jaettiin tavallisesti useammiksi yksittäi-
siksi väittämiksi.

3.3.2 Luokittelu ja päättely

Tutkimusaineiston piiriin valitut väittämät ja
väittämien tueksi esitetyt perustelut jakautuivat
kolmeen kategoriaan sen mukaisesti, mihinkä
tutkimuksen päätavoitteen määrittelyn yhtey-
dessä täsmennettyyn erityiskysymykseen niissä
oli otettu kantaa. Kategoriat olivat seuraavat:

Kategoria 1. NDT-menetelmien luotettavuutta
koskevat väittämät.

Kategoria 2. Tarkastusten luotettavuuteen
vaikuttavia tekijöitä koskevat väittämät.

Kategoria 3. Suomen ydinvoimalaitoksissa
NDT-menetelmillä suoritettavan tarkastustoi-
minnan luotettavuutta koskevat väittämät.

Kunkin kategoria jakautui vielä kolmeen
erilliseen luokkaan. Luokka määräytyi väittä-
män esittäneen henkilön sidosryhmän perus-
teella. Luokkien kokonaislukumäärä oli näin
ollen yhdeksän (taulukko II).
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Taulukko III. Tutkimusaineiston jako alaluokkiin. Huomaa,
luokitusjärjestelmä.

Kategoriat

Kategoria 1.

Kategoria 2.

Kategoria 3.

Alaluokat

Alaluokka 1
Alaluokka 2

Alaluokka I

Alaluokka 1
Alaluokka 2

Alaluokka m

Alaluokka 1
Alaluokka 2

Alaluokka n

Säteilyturva-
keskus

Lii

L12

L,,

L41

U2

L4m

L71

L72

L7n

että jokaiselle kategorialle kehitettiin oma

Voimayhtiöt

L21
L22

k,
L51

L52

L5m

L81

L82

L8n

Tarkastuspalvelu-
yritykset

L31

L32

L3,

L61

L62

' -6m

L91

1-92

L9n

Tämän jälkeen suoritettiin väittämien täsmälli-
sempi luokittelu aineistosta itsestään johdettui-
hin alaluokkiin. Tutkimuksessa kehitettiin oma
luokittelujärjestelmä jokaista kategoriaa koh-
den niihin sijoitettujen väittämien tulkittuihin
merkityssisältöihin perustuen (taulukko III).
Mitä enemmän toisistaan poikkeavia ja selkeäs-
ti ilmaistuja väittämiä aineistosta löydettiin, sitä
useampia alaluokkia luotiin: näin ollen alaluok-
kien lukumäärä heijastelee sekä väittämien
runsautta että niissä esitettyjen mielipiteiden
hajontaa. Kunkin kategorian alle muodostettu-
jen alaluokkien joukko tiivistää siten yleisellä
tasolla asianomaiseen erityiskysymykseen an-
nettujen vastausten perusteemat.

Luokitusjärjestelmät pyrittiin rakentamaan sel-
laisiksi, että ne kuvaisivat haastatteluiden
tuottamaa tutkimusaineistoa mahdollisimman
kattavasti ja seikkaperäisesti. Tavoitteena oli
saada aikaan luokittelu, jossa jokainen yksittäi-
nen väittämä voitaisiin luonnollisesti sijoittaa
täsmälleen yhteen soluun L... Merkittävä osa
kaikista haastatteluissa kerätyistä väittämistä
luokiteltiin kuitenkin useampaan kuin yhteen
kategoriaan tai alaluokkaan samanaikaisesti.

Edellä kuvattuun menettelytapaan päädyttiin
yhtäältä siksi, että tutkimusaineiston piiriin oli
sisällytetty myös väittämien tueksi esitettyjä
perusteluja. Niinpä esimerkiksi NDT-menetel-
mien luotettavuutta koskeneiden väittämien
tueksi esitetyt perusteet saattoivat rakentua

niiden käsitysten varaan, joita haastatelluilla oli
tarkastustoiminnan luotettavuuteen vaikuttavis-
ta tekijöistä. Tällöin vastauksen sijoittaminen
kokonaisuudessaan sekä kategoriaan 1 että 2
tuntui usein mielekkäämmältä ratkaisulta kuin
sen jakaminen kahdeksi erilliseksi väittämäksi.

Toisaalta osa väittämistä oli esitetty siten, että
niiden saattoi olettaa epäsuorasti viittaavan
joihinkin sellaisiin tutkimusongelman ratkaise-
misen kannalta keskeisiin teemoihin, joita
väittämissä ei ollut erikseen (eksplisiittisesti)
mainittu. Tarkastustoiminnan luotettavuuteen
vaikuttavia tekijöitä käsitelleet väittämät olivat
usein tällaisia. Esimerkiksi erään voimayhtiön
edustajan lausuma väittämä

"tarkastusten luotettavuus saattaa kärsiä, jos
tarkastajat joutuvat tekemään hyvin pitkää
työpäivää"

implikoi, että hänen mielestään mm. tarkastajan
henkilökohtaiset ominaisuudet kuten fyysinen
ja psyykkinen suorituskyky sekä tarkastustoi-
minnan aikataulujärjestelyt vaikuttavat tarkas-
tusten luotettavuuteen. Tällaisissa tapauksissa
väittämä tavallisesti luokiteltiin kaikkiin asian-
omaisten perusteemojen ympärille muodostet-
tuihin alaluokkiin.

Väittämien merkityssisältöjä tutkittaessa tur-
vauduttiin siten päättelyyn. Päättelyn tukena
käytettiin myös ulkopuolisia tietolähteitä (mm.
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Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeita). Esimer-
kiksi siitä, että erään Säteilyturvakeskuksen
edustajan lausuman mukaan

"Voisi olla kiinnostavaa tutkia, millaisia sopi-
muksia tarkastajilla on omien työnantajiensa
eli tarkastuspalveluyritysten kanssa. YVL 1.3:n
mukaan tarkastajan ja työnantajan välillä ei
saisi olla urakkasopimusta, vaikka STUKdla ei
asiasta virallista tulkintaa olekaan"

sekä siitä,
perusteella

etiä YVL-ohjeen 1.3 (s. 14)

"laskutus- ja palkkausjärjestelmillä ja hallin-
nollisilla järjestelyillä ei saa olla tarkastuksen
luotettavuutta alentavaa vaikutusta"

voitiin päätellä, että asianomainen Säteilyturva-
keskuksen edustaja uskoi tarkastajan ja työnan-
tajan välisen urakkasopimuksen heikentävän
tarkastustoiminnan luotettavuutta.

Lopulta alaluokkiin kertyneet väittämät muo-
toiltiin mahdollisimman johdonmukaisiksi ja
täsmällisiksi teoreemoiksi. Tällä tavoin raken-
nettujen teoreemojen ajateltiin edustavan tutki-
mukseen osallistuneiden henkilöiden uskomuk-
sia. Kunkin sidosryhmän uskomusten kokonai-
suutta kutsuttiin uskomusjärjestelmäksi. Usko-
muksia koostettaessa korostettiin niiden väittä-
mien painoarvoa, joiden merkitykselle voitiin
antaa yksiselitteinen tulkinta.

Tutkimuksen tulososaan kirjattiin niitä aihealu-
eita käsittelevät uskomukset, joita kohtaan
haastatellut olivat osoittaneet laajempaa kiin-
nostusta. Tähän joukkoon lisättiin myös sellai-
sia yksittäisiä uskomuksia, joiden saattoi olettaa
vaikuttavan rikkomattomien aineenkoetusme-
netelmien luotettavuuden parantamiseksi täh-
täävien toimenpiteiden suunnitteluun. Näin
ollen osa alaluokista yhdistettiin suuremmiksi
ja tulosten esittämisen kannalta tarkoituksen-
mukaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Näiden ko-
konaisuuksien puitteissa tapahtui myös eri
sidosryhmien piirissä vallinneiden uskomusten
vertailu.

3.3.3 Tulosten tarkastelu

Uskomusten pätevyyttä arvioitiin vertaamalla
niitä kansainvälisissä NDT-menetelmien luotet-
tavuustutkimuksissa saavutettuihin tuloksiin.
Pääsääntöisesti uskomukset arvioitiin sitä päte-
vimmiksi, mitä lähempänä ne olivat muissa
alan tutkimuksissa esitettyjä tuloksia. Yksittäi-
nen uskomus saatettiin arvioida päteväksi myös
silloin, kun se oli ristiriidassa muissa tutkimuk-
sissa saavutettujen tulosten kanssa tai kun
vertailukelpoista tutkimustulosta ei ollut saata-
villa, mikäli uskomuksen tueksi esitetyt perus-
teet tuntuivat johdonmukaisilta. Muussa tapa-
uksessa sen pätevyys kyseenalaistettiin.

3.4 Tutkimuksen kulku
tiivistettynä

1. Aihealueeseen tutustuminen.

2. Haastattelurunkojen laatiminen.

3. Teemahaastattelujen suorittaminen.

4. Haastattelupöytäkirjojen 1. version
laatiminen.

5. Haastattelupöytäkirjojen sekä aineiston
luottamuksellisuuden tarkistaminen.

6. Haastattelupöytäkirjojen 2. version
laatiminen saadun palautteen perusteella.

7. Tutkimusaineiston kokoaminen.

8. Aineiston luokitteluperusteiden laatiminen
ja aineiston luokittelu.

9. Väittämien muotoilu täsmällisiksi
teoreemoiksi eli uskomuksiksi.

10. Eri sidosryhmien esittämien uskomusten
vertailu.

11. Uskomusten pätevyyden arvioiminen.

12. Tutkimusraportin kirjoittaminen.
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Tutkimusprosessi voidaan jakaa 12:een edellä sessin ajan. Vastaavasti tämän tutkielman
mainittuun työvaiheeseen. Näistä tutkimusai- johdantolukujen kirjoittaminen aloitettiin jo
neiston keräämiseen ja analysoimiseen liitty- ennen puhtaaksi kirjoitettujen haastattelupöytä-
neet työvaiheet 2-11 seurasivat toisiaan kuta- kirjojen laatimista. Lisäksi useat eri alojen
kuinkin kronologisessa järjestyksessä. Sen asiantuntijat ovat osallistuneet raportin työver-
sijaan aihealueeseen tutustumista jouduttiin sioiden kommentoimiseen,
käytännössä harjoittamaan koko tutkimuspro-
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4 TULOKSET

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden us-
komukset rakentuivat oheisessa listassa mainit-
tujen perusteemojen (kokonaisuuksien) ympä-
rille.

NDT-menetelmien luotettavuus:
1. luotettavuudessa tapahtuneet muutokset,
2. luotettavuuden nykytaso ja
3. luotettavuuden lisääminen ja mittaaminen.

Tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät:
1. tarkastajan tiedot, taidot ja muut

henkilökohtaiset ominaisuudet,
2. ryhmätyö,
3. tarkastuspöytäkirjan laatiminen,
4. tarkastusten suunnitteluprosessi,
5. tiedonhallinta,
6. tarkastustoiminnan kustannukset,
7. työskentelyaikataulu,
8. alihankkijoiden valinta ja sopimuskäytäntö,
9. NDT-tekniikka,
10. koulutus ja pätevöintikäytännöt ja
11. työympäristön asettamat rajoitukset.

Suomen ydinvoimalaitoksissa NDT-menetel-
millä suoritettavan tarkastustoiminnan luotetta-
vuus:
1.
2.

3.

4.

tarkastuspalveluyritysten toiminnan taso,
tarkastustoiminnan ja koulutuksen tasossa
tapahtuneet muutokset,
voimayhtiöiden panostus tarkastus-
toimintaan ja
laskutus- ja palkkausjärjestelmät.

4.1 NDT-menetelmien
luotettavuus

1. Luotettavuudessa tapahtuneet muutokset

Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajat katsoivat NDT-menetelmien luotettavuu-
den kohentuneen viimeisten vuosien aikana.

Näkökantaa perusteltiin yleisellä teknologisella
kehityksellä, tarkastusohjeiden tiukentumisella
sekä sillä, että merkittävä osa NDT-tarkastuksis-
sa viime aikoina havaituista vioista oli osoittau-
tunut valmistuksen aikaisiksi vioiksi. Myös
tarkastuspalveluyritysten edustajien voi olettaa
olleen samaa mieltä, vaikka he eivät kantaansa
tästä nimenomaisesta kysymyksestä suoraan
ilmaisseetkaan: he viittasivat aiheeseen puhues-
saan manipulaattoreiden suorituskyvyn korke-
asta tasosta sekä odotettavissa olevista teknisis-
tä parannuksista.

2. Luotettavuuden nykytaso

NDT-menetelmien luotettavuuden absoluutti-
sesta tasosta esitetyt mielipiteet eivät sen sijaan
olleet yhdenmukaisia. Sekä voimayhtiöiden että
tarkastuspalveluyritysten edustajat mainitsivat,
että ainakin optimiolosuhteissa nykyisten NDT-
menetelmien pitäisi olla luotettavia ja että
tällöin niillä kyetään löytämään kaikki tai
melkein kaikki merkittävät viat tutkittavina
olevista rakenteista. Haastatteluissa "optimiolo-
suhteet" määriteltiin tilanteeksi, jossa tarkasta-
jalla on käytettävissään parhaat mahdolliset
laitteet, tarpeeksi aikaa sekä mukavat työsken-
telyolosuhteet. Säteilyturvakeskuksen edustajat
eivät kuitenkaan olleet yhtä luottavaisia: he
tyytyivät toteamaan, että vaikka teoriassa
menetelmien tulisikin olla luotettavia, niin
käytännössä ainakin luotettavuustutkimuksissa
saadut tulokset olivat olleet odottamattoman
heikkoja.

3. Luotettavuuden lisääminen ja mittaaminen

Voimayhtiöiden sekä tarkastuspalveluyritysten
edustajat olivat NDT-menetelmien luotettavuu-
teen liittyvistä seikoista pääsääntöisesti samaa
mieltä. Kummatkin sidosryhmät painottivat,
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että paras tulos saavutetaan eri NDT-menetel-
miä ja -tekniikoita yhdistelemällä. Lisäksi
laboratoriossa toteutettujen luotettavuustutki-
musten merkittävyyteen suhtauduttiin varauk-
sellisesti.

4.2 Tarkastusten luotettavuuteen
vaikuttavat tekijät

1. Tarkastajan tiedot, taidot ja muut
henkilökohtaiset ominaisuudet

Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että
ns. inhimilliset tekijät vaikuttavat NDT-tarkas-
tusten luotettavuuteen. Näistä keskeisimmäksi
koettiin tarkastajan asenne. Muina tarkastusten
luotettavuuteen vaikuttavina tekijöinä mainit-
tiin mm. tarkastajan työmotivaatio, muodolli-
nen pätevyystaso sekä kokemus. Työmotivaati-
on merkitystä korostettiin Säteilyturvakeskuk-
sen ja voimayhtiöiden edustajien puheenvuo-
roissa Voimayhtiöiden edustajat korostivat
myös muodollisen pätevyystason ja tarkastus-
kokemuksen merkitystä.

2. Ryhmätyö

Voimayhtiöiden sekä tarkastuspalveluyritysten
edustajat katsoivat ryhmätyön lisäävän tarkas-
tustoiminnan luotettavuutta ja nopeutta. Heidän
mukaansa etu perustui tarkastajien mahdolli-
suuteen pohtia tarkastustehtävässä ilmenneitä
ongelmia kollektiivisesti jo tehtävän suorituk-
sen yhteydessä. Tarkastuspalveluyritysten edus-
tajien näkemyksen mukaan tarkastuspaikalla
hääräävä ylimääräinen henkilöstö saattoi sen
sijaan häiritä tarkastustyön etenemistä ja
tarkastajien keskittymistä tehtäviinsä.

3. Tarkastuspöytäkirjan laatiminen

Voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten
edustajat arvelivat, että osa tarkastustoiminnan
virheistä tapahtuu tarkastuspöytäkirjan laatimi-
sen yhteydessä. Erään tarkastuspalveluyrityk-
sessä työskennelleen haastatellun mielestä
syynä tähän saattaa olla varsinaisen tarkastuk-
sen ja tarkastuspöytäkirjan laatimisen välinen
viive. Koska tarkastuspöytäkirja ja tarvittavat

äänitiepiirustukset laaditaan tarkastustilantees-
sa tehtyjen vapaamuotoisten merkintöjen perus-
teella, hänen mielestään oli ensiarvoisen
tärkeää, että kirjaamismenettely kehitetään
mahdollisimman luotettavaksi.

4. Tarkastusten suunnitteluprosessi

Säteilyturvakeskuksessa, voimayhtiöissä ja tar-
kastuspalveluyrityksissä painotettiin tarkastus-
kohteiden tuntemisen tärkeyttä tarkastuksia
kohdennettaessa ja tarkastuksien jaksotuksia
suunniteltaessa. Voimayhtiöiden edustajien mie-
lestä ASME-ohjeistoa täytyi pitää ennemminkin
vain eräänlaisena tarkastusten suunnittelun
apuvälineenä tai minimivaatimustasona, jossa
esitetyt suositukset tuli aina täsmentää tilanteen
erityispiirteiden asettamien vaatimusten mukai-
siksi. Tämän katsottiin edellyttävän tavallisen
"maalaisjärjen" käyttöä.

Voimayhtiöissä ja tarkastuspalveluyrityksissä
pidettiin tärkeänä, että myös kentällä tehdyt
havainnot kanavoidaan tarkastusten suunnitte-
luprosessin käyttöön. Tarkastusten luotettavuu-
den katsottiin siis ainakin osittain riippuvan
siitä, missä määrin käytännön tarkastustyöstä
vastaavat henkilöt voivat tarkastusten suunnit-
teluun vaikuttaa.

5. Tiedonhallinta

Selkeimmin eri sidosryhmien painotukset erosi-
vat toisistaan tiedonhallinnan suhteen. Ainoas-
taan voimayhtiöiden edustajat esittivät väittä-
miä, joissa selkeästi korostettiin tietolähteiden
valinnan ja tietojenkäsittelyn tehokkuuden
merkitystä tarkastustoiminnan luotettavuudelle.
Muun tutkimusaineiston perusteella voidaan
kuitenkin olettaa, että myös Säteilyturvakes-
kuksen ja tarkastuspalveluyritysten edustajien
uskomukset olivat samansuuntaisia.

6. Tarkastustoiminnan kustannukset

Kaikkien sidosryhmien edustajat olivat sitä
mieltä, että tarkastustoiminnan kustannukset
määrittelevät teollisuuden laadunvalvontaa.
Erään Säteilyturvakeskuksen edustajan mukaan
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taloudellisilla tekijöillä oli painoarvoa mm.
arvioitaessa tarkastusten laajennustarvetta, mi-
käli laajennukset voisivat johtaa alkuperäisen
seisokkiaikataulun venymiseen. Toinen Säteily-
turvakeskuksen edustajista ei sen sijaan uskonut
talouskysymysten suoranaisesti vaikuttavan tar-
kastustoiminnan tasoon. Voimayhtiöiden ja
tarkastuspalveluyritysten edustajien mukaan
tarkastuspalvelutoiminnan taso saattoi heiken-
tyä esimerkiksi kireän kilpailutilanteen seu-
rauksena.

7. Työskentelyaikataulu

Säteilyturvakeskuksessa, voimayhtiöissä ja tar-
kastuspalveluyrityksissä oltiin yksimielisiä sii-
tä, että liian kireästä työskentelyaikataulusta
tarkastajille koituvat paineet vaarantavat tarkas-
tusten luotettavuuden. Tarkastuspalveluyrityk-
sissä työnjohtaja koettiin vastaavasti henkilök-
si, jonka vastuulla oli pitää huoli siitä, että
tarkastajilla oli riittävästi aikaa käytössään ja
että heillä oli muutoinkin tarvittava työrauha.
Näin ollen myös työnjohdon omaksuman
toimintatavan nähtiin vaikuttavan tarkastustoi-
minnan luotettavuuteen.

8. Alihankkijoiden valintoja sopimuskäytäntö

Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajat pitivät alihankkijoiden valintaa tarkastus-
toiminnan laadun kannalta kriittisenä prosessi-
na. He olivat myös sitä mieltä, että urakointi ei
perinteisessä mielessä sovi tarkastusalalle.
Voimayhtiöiden edustajat kuitenkin painottivat,
että suurten tarkastuspalveluyritysten kanssa
solmitut urakkasopimukset eivät vaaranna tar-
kastustoiminnan luotettavuutta, mikäli yritysten
laatujärjestelmät ja toimintatavat ovat asianmu-
kaisessa kunnossa.

9. NDT-tekniikka

Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajat mainitsivat NDT-laitteistojen teknisen
tason vaikuttavan tarkastusten luotettavuuteen.
Voimayhtiöissä tunnettiin luottamusta erityises-
ti mekanisoitujen tarkastusjärjestelmien suori-
tuskykyyn. Näkemystä perusteltiin mm. tarkas-

tuksen tuottaman kattavan mittaustiedoston
tarjoamalla mahdollisuudella tutkia näyttämiä
vielä jälkikäteen.

10. Koulutus ja pätevöintikäytännöt

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden henki-
löiden mielestä tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta voidaan kohentaa parantamalla tarkasta-
jien koulutusta. Säteilyturvakeskuksen ja voi-
mayhtiöiden käsityksen mukaan erityistä huo-
miota tulisi kiinnittää käytönaikaisiin vikatyyp-
peihin, joiden havaitsemista pidettiin huomatta-
vasti valmistuksen aikana syntyneiden vikojen
havaitsemista ja tunnistamista vaikeampana.
Opetuksen tulisi olla säännöllistä ja mahdolli-
suuksien mukaan todellisia vikoja sisältäviin
komponentteihin tukeutuvaa.

Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajat katsoivat, että tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta voitaisiin nostaa nykyiseltä tasoltaan
pätevöimällä samalla kertaa koko tarkastajan,
ohjeiden ja laitteiden muodostama tarkastusjär-
jestelmä. Säteilyturvakeskuksen edustajien mie-
lestä sekä tarkastajien pätevyyskokeet että
tarkastusjärjestelmien pätevöimiseksi tarvitta-
vat menetelmäkokeet tulisi voida järjestää
todellisia työskentelyolosuhteita muistuttavissa
olosuhteissa. Heidän mukaansa tarkastusjärjes-
telmän elementtien välinen epäsuhta oli mitä
todennäköisimmin eräs tarkastustoiminnan luo-
tettavuutta heikentävistä tekijöistä.

/ / . Työympäristön asettamat rajoitukset

Kaikissa sidosryhmissä uskottiin vaikeiden
työskentelyolosuhteiden vaikeuttavan NDT-tar-
kastusten suorittamista ja lisäävän tarkastusvir-
heen synnyn mahdollisuutta. Tärkeimpänä
yksittäisenä ydinvoimalaitoksissa suoritettavia
tarkastuksia rajoittavana ja hankaloittavana
tekijänä pidettiin säteilyä Tämän johdosta
myös säteily suojelutoimenpiteiden asianmukai-
suuden merkitystä korostettiin. Tarkastuspalve-
luyritysten ja voimayhtiöiden edustajat toivat
esille myös hankalien työasentojen mukanaan
tuomat vaikeudet, joiden oletettiin osaltaan
heikentävän tarkastustoiminnan luotettavuutta.
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4.3 Suomen ydinvoimalaitoksissa
NDT-menetelmillä suoritet-
tavan tarkastustoiminnan
luotettavuus

/. Tarkastuspalveluyritysten toiminnan taso

Sekä Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden
että tarkastuspalveluyritysten edustajat pitivät
suurimpien suomalaisten ja tunnetuimpien
ulkomaisten tarkastuspalveluyritysten toimin-
taa luotettavana. Sen sijaan pienimpien tarkas-
tuspalveluyritysten toiminnan luotettavuuden ja
asiantuntemuksen taso säännönmukaisesti ky-
seenalaistettiin. Näkemyksiä perusteltiin pie-
nimpien tarkastuspalveluyritysten keskuudessa
vallitsevalla kireällä kilpailutilanteella, joka
pakottaa yritykset tarkastustoiminnan luotetta-
vuuden kustannuksella tapahtuvaan toimintojen
rationalisointiin. Voimayhtiöiden ja tarkastus-
palveluyritysten edustajat painottivat myös sitä,
että kattavan viranomaisvalvonnan puute oli
osasyynä pääsääntöisesti konventionaalisen teol-
lisuuden parissa toimivien pienten tarkastuspal-
veluyritysten kirjavaan tasoon.

2. Tarkastustoiminnan ja koulutuksen
tasossa tapahtuneet muutokset

Säteilyturvakeskuksessa ja voimayhtiöissä ol-
tiin sitä mieltä, että NDT-menetelmillä suoritet-
tavan tarkastustoiminnan perustaso oli Suomes-
sa viimeisten vuosien aikana kohentunut.
Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajat näkivät toiminnan tasossa kuitenkin vielä
paljon parantamisen varaa. He pitivät myös
tarkastajille annettavan perus-ja jatkokoulutuk-
sen tasoa varsin korkeana, joskin koulutuksen
toivottiin jatkossa suuntautuvan yhä selkeäm-
min käytönaikaisten vikatyyppien etsintää ja
arvioimista tukevaksi.

3. Voimayhtiöiden panostus
tarkastustoimintaan

Voimayhtiöiden edustajat sanoivat, että NDT-
tarkastuksista voimayhtiöille koituvat kustan-
nukset ovat korkeita mutta että kaikki tarvitta-
vat tarkastukset kuitenkin suoritetaan kustan-
nuksista huolimatta. Sekä Säteilyturvakeskuk-
sen että tarkastuspalveluyritysten edustajat
katsoivatkin voimayhtiöiden panostavan tarkas-
tustoimintaan nykyisellään riittävästi. Säteily-
turvakeskuksen edustajat antoivat voimayhtiöil-
le tunnustusta siitä, että nämä tavallisesti
valitsivat parhaat saatavilla olevat laitteet ja
tarkastajat, vaikka esimerkiksi ulkomaisten
tarkastuspalveluyritysten käyttö saattoikin tulla
hyvin kalliiksi. Myös voimayhtiöiden oman
asiantuntemuksen tasoa kiiteltiin.

Voimayhtiöitä kohtaan esitettiin kuitenkin myös
kritiikkiä, joka kohdistui erityisesti voimayhti-
öiden pyrkimyksiin kiristää vuosihuoltoseisok-
kien aikataulu äärimmilleen määräaikaistarkas-
tuksista koituvien kustannusten minimoimisek-
s Yksikään haastatelluista ei kuitenkaan
väittänyt, että voimayhtiöt olisivat toimillaan
suoranaisesti heikentäneet NDT-tarkastusten
luotettavuutta tai suoritusedellytyksiä; sen
sijaan muutamissa puheenvuoroissa korostettiin
tiukoista aikatauluista tarkastajille koituvia
paineita, mikäli tarkastuksissa havaittaisiin
vikanäyttämiä, jotka saattaisivat johtaa vuosi-
huoltoseisokin pitkittymiseen ja laitoksen ylös-
ajon lykkääntymiseen.

4. Laskutus-ja palkkausjärjestelmät

Haastatellut tuntuivat olevan tyytyväisiä nouda-
tettuihin laskutus- ja palkkausjärjestelmiin.
Säteilyturvakeskuksen edustajat eivät kyenneet
mainitsemaan ainuttakaan sellaista tapausta,
jossa laskutus- tai palkkausperusteen olisi
voinut sanoa heikentäneen tarkastustoiminnan
luotettavuutta.
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5 TULOSTEN TARKASTELU

5.1 NDT-menetelmien
luotettavuus

1. Luotettavuudessa tapahtuneet muutokset

Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden ja tar-
kastuspalveluyritysten edustajien uskomukseen
NDT-menetelmien luotettavuuden parantumi-
sesta on helppo yhtyä. PlSC-tutkimusprojektin
ensimmäisen vaiheen aikana saadut tulokset,
jotka siis kuvastivat 1970-luvulla käytössä
olleiden NDT-menetelmien ja -tekniikoiden
heikkoa suorituskykyä, olivat tarkastusmenetel-
mien kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.
Ne johtivat uusiin, tarkastusmenetelmien luo-
tettavuuden kohentamiseen tähtääviin tutkimus-
hankkeisiin (ks. 1.1).

Yleinen teknologinen edistys yhdessä tarkastus-
toiminnan lisääntyneen merkityksen tiedosta-
misen kanssa on tähän mennessä taannut
tarkastustekniikoiden ja tarkastusta säätelevien
ohjeiden ja määräysten kehittymisen. Mikäli
ydinenergian käytön laajuus säilyttää nykyiset
mittasuhteensa, tulee vastaava kehitys mitä
todennäköisimmin jatkumaan myös tulevaisuu-
dessa, sillä luultavasti juuri ydinvoimalaitoksis-
sa suoritettavien NDT-tarkastusten kriittisyys
pitää viranomaisten ja laitevalmistajien mielen-
kiintoa vireillä.

2. Luotettavuuden nykytaso

NDT-menetelmien luotettavuuden nykytasosta
on hyvin vaikea antaa objektiivista arviota.
Voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten
edustajien uskomukset NDT-menetelmien hy-
västä suorituskyvystä sekä Säteilyturvakeskuk-

sen edustajien tarkastusmenetelmien luotetta-
vuutta koskeneet epäilyt saavat kummatkin
tukea viimeisimmistä 1990-luvulla suoritetuista
tutkimuksista.

PISC-tutkimusohjelman kolmannen vaiheen tu-
losten mukaan osa tarkastuskokeisiin osallistu-
neista ryhmistä onnistui löytämään kaikki
koekappaleissa olleet viat Toinen näistä ryh-
mistä tukeutui manuaaliseen ja toinen auto-
maattiseen tarkastustekniikkaan [PISC III, 1995,
pp. 14, 24]. Tulos osoittaa selkeästi, että
markkinoilla on ultraäänilaitteistoja, joilla
voidaan saavuttaa erittäin luotettavia tuloksia.

Toisaalta koesarjaan osallistuneesta 23 tarkas-
tusryhmästä vain yhdeksän kykeni löytämään
yli 80 % kaikista koekappaleissa olleista
vioista. Heikoin ryhmä havaitsi vioista ainoas-
taan 45 % [PISC III, 1995, p. 24]. Kaikkien
manuaalista tekniikkaa käyttäneiden ryhmien
keskimääräinen vikojen havaitsemisprosentti
oli 70 ja automaattisia tarkastusjärjestelmiä
käyttäneiden 73. Ne viisi ryhmää, jotka
operoivat manuaalisesti ja jotka käyttivät
kirjaamisrajana jotain arvoa väliltä 10-25 %
DAC (ks. 2.3.2), löysivät 81 % koekappaleissa
olleista vioista, mutta kirjasivat 39 % valenäyt-
tämiä18 [PISC III, 1995, p. 51]. Lisäksi vikojen
koon määrittäminen osoittautui hyvin ongel-
malliseksi: niistä ll:stä ryhmästä, joiden
tulosten arvioimiseen voitiin käyttää ASME:ssa
esitettyjä määräyksiä, suoriutui vikojen syvyy-
den määrittämisestä kolme ja vikojen pituuden
määrittämisestä vain yksi ryhmä hyväksyttäväs-
ti [PISC III, 1995, p. 68]. Näin ollen myös
Säteilyturvakeskuksen edustajien kantaa voi-
daan pitää perusteltuna ja ymmärrettävänä.

18 Tällä tarkoitetaan sitä, että niiden viallisiksi kirjattujen tarkastuskohteiden, jotka todellisuudessa olivat ehjiä, suhteellinen
osuus kaikista ehjistä tarkastuskohteista oli 39 %.
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Edellä mainitut tulokset saatiin NDT-menetel-
mien suorituskyvyn mittaamiseksi järjestetyissä
kokeissa (Action 4), eikä niissä pyrittykään
selvittämään tarkastustoiminnan luotettavuu-
teen vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä19. Näin
ollen inhimillisten tekijöiden ja kokeissa
käytettyjen NDT-menetelmien teknisten omi-
naisuuksien vaikutusta tarkastustuloksiin on
mahdotonta erottaa toisistaan. Loppuraportin
[PISC III, 1995] mukaan jokaisella ryhmällä oli
kuitenkin mahdollisuus suorittaa tarkastus
omassa laboratoriossaan, joten olosuhteiden
saattoi kuvitella olleen niin hyviä kuin ne vain
käytännössä voivat olla. Ryhmillä oli myös
mahdollisuus käyttää haluamaansa tarkastus-
tekniikkaa. Tässä mielessä tulosten voi olettaa
antavan hyvän kuvan NDT-menetelmien suori-
tuskyvystä optimaalisissa tarkastusolosuhteissa.

3. Luotettavuuden lisääminen ja mittaaminen

Voimayhtiöissä ja tarkastuspalveluyrityksissä
vallinnut käsitys eri NDT-menetelmien ja
-tekniikoiden yhteiskäytön eduista saa tukea
PISC III:n [1995] tuloksista. Samansisältöinen,
useamman tarkastustekniikan yhdistämistä suo-
sitteleva lausunto annetaan myös Kauppisen ja
Sillanpään [1995] PISC III:n tuloksia analysoi-
vassa tutkimuksessa. Tämän lisäksi suuri osa
Olkiluodon vuosihuoltoseisokissa keväällä 1996
haastatelluista NDT-tarkastajista tuntui olevan
samaa mieltä.

Laboratoriossa toteutettujen luotettavuustutki-
musten kyvystä mitata tarkastajien ja tarkastus-
järjestelmien suorituskykyä voidaan perustel-
lusti esittää erilaisia näkemyksiä. Laboratorio-
tutkimukset ovat yhtäältä korvaamattomia,
koska kattavien koejärjestely iden toteuttaminen
ydinvoimalaitoksilla suoritettavien tarkastusten
yhteydessä voi olla käytännössä mahdotonta.
Toisaalta tutkijan on aina kysyttävä itseltään,
voidaanko tutkimuksen kohteena oleviin ongel-
miin ylipäätään laboratoriossa pureutua: jos
tavoitteena on esimerkiksi työskentelyolosuh-

teiden ja tarkastustoiminnan luotettavuuden
välisen yhteyden selvittäminen, täytyisi todelli-
suutta vastaavien työskentelyolosuhteiden aihe-
uttama kuormitus myös kyetä jotenkin tuotta-
maan. Muutamissa kokeellisissa tutkimuksissa
tähän on pyritty simuloinnin avulla [mm.
NUREG/CR-4600, 1986; PISC III, 1994].

5.2 Tarkastusten luotettavuuteen
vaikuttavat tekijät

1. Tarkastajan tiedot, taidot ja muut
henkilökohtaiset ominaisuudet

Kansainvälisissä tutkimuksissa saadut tulokset
tukevat Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden
sekä tarkastuspalveluyritysten edustajien käsi-
tyksiä inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta
NDT-tarkastusten luotettavuuteen. Yleisimpiä
NDT-tarkastusten luotettavuustutkimuksissa esil-
le nousseita tekijöitä ovat tarkkaavaisuus
[Dickens & Bray, 1994; Waites & Worrall,
1995] ja työmotivaatio [NUREG/CR-4436, Vol.
2, 1986; PISC III, 1994], jonka hiipumisen
aiheuttamasta suoritustason laskusta on myös
kokeellista näyttöä [PISC III, 1994, p. 5-4].
Myös tarkastajan asenteen merkitystä on
painotettu alan tutkimuksissa [NUREG/CR-
4600, 1986].

Sen sijaan NDT-tarkastajan muodollisen päte-
vyystason tai tarkastuskokemuksen yhteyttä
tarkastuksen luotettavuuteen ei ole onnistuttu
yksiselitteisesti todistamaan. Battelle Human
Affairs Research Centersin [BHARC] NRC:lle
vuonna 1986 tekemien sokkotestien20 tulosten
perusteella tarkastajan muodollisen pätevyysta-
son ja tarkastustuloksen välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä; tilastollises-
ti merkitsevä yhteys puuttui myös tarkastusko-
kemuksen pituuden ja tarkastustuloksen väliltä
[NUREG/CR-4600, 1986, pp. xi-xiv]. PISC III:n
[1994] tulokset puolestaan osoittavat, että
saman pätevyyden omaavien tarkastajien välil-
lä saattaa olla merkittäviäkin suorituskykyeroja

19 Action 7 keskittyy NDT-tarkastusten inhimillisten luotettavuustekijöiden etsimiseen [PISC III, 1994].

20 Sokkotestillä (engl. Round Robin test) tarkoitetaan koetta, jossa tarkastaja ei etukäteen tiedä tutkittavan kappaleen kuntoa.
Tarkastajille ei myöskään jälkikäteen kerrota, kuinka hyvin he tehtävissään yksittäisten komponenttien kohdalla onnistuivat,
sillä todellisia käytönaikaisia vikoja sisältäviä ja tutkimuskäyttöön saatuja komponentteja on liikkeellä vain rajoitetusti.
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ja että yksittäisen tarkastajan suoritustaso
saattaa vaihdella päivästä tai jopa tunnista
toiseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkastel-
tu tulosten tilastollista merkitsevyyttä.

Myös suuri osa NDT-tarkastajista suhtautuu
muodollisen pätevyystason merkitykseen epäi-
levästi. BHARC:n tutkimuksen mukaan yhdek-
sän 12:sta haastatellusta ultraäänitarkastajasta
ei pitänyt pätevyystasoa hyvänä osaamisen
mittarina [NUREG/CR-4600, 1986]. Tarkastajat
tuntuvat kuitenkin arvostavan kokemusta: esi-
merkiksi vaikeissa työtehtävissä kokeneempien
tarkastajien apuun turvaudutaan mielellään
[PISC III, 1994; NUREG/CR-4600,1986; Dickens
&Bray, 1994].

Voimayhtiöiden edustajien uskomus tarkastajan
muodollisen pätevyystason ja tarkastuksen
luotettavuuden välisestä yhteydestä täytyy siten
kyseenalaistaa, vaikka uskomus tuntuukin intui-
tiivisesti pitävältä. Pätevyystasoihin palataan
uudestaan koulutusta ja pätevöintikäytäntöjä
käsittelevässä kappaleessa (10).

2. Ryhmätyö

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden us-
komus ryhmätyön tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta lisäävästä vaikutuksesta saa tukea alan
tutkimuksista. Dickens & Bray [1994] peruste-
livat tätä ryhmätyön mukanaan tuomalla
tarkastustoiminnan redundanssilla: mitä useam-
pi tarkastaja kohteen tarkastaa, sitä suuremmal-
la todennäköisyydellä siinä mahdollisesti oleva
vika löydetään. Työryhmä on myös mitä
luontevin foorumi tietojenvaihdolle tavan-
omaista vaikeampien näyttämien tunnistami-
sessa sekä geometrisilta ominaisuuksiltaan
monimutkaisten säröjen koon ja suuntautunei-
suuden arvioimisessa21.

Ryhmätyöllä saattaa myös olla merkittävä
vaikutus tarkastajien henkiseen hyvinvointiin.
Dahlgren ja Skänberg [1993] kirjoittivat Oskar-
shamn l:ssä havaittua tarkastusvirhettä analy-
soivassa raportissaan (ks. 1.3.1), että huolimat-
tomasti työnsä suorittanut tarkastaja oli jälkikä-
teen arvellut, että toisen tarkastajan läsnäolo

olisi luultavasti edesauttanut parempaan tarkas-
tustulokseen pääsemistä. Vastaava ilmiö on
havaittu myös kokeellisissa tutkimuksissa,
joissa tarkastajien työmotivaation heikkenemis-
tä on selitetty mm. tarkastustyön yksinäisyydel-
lä [PISC III, 1994]. Skänberg [1994] puolestaan
esittää, että tarkastajien yksinään tekemän työn
osuutta tulisi mahdollisuuksien mukaan vähen-
tää. Tuntuu myös ilmeiseltä, että ryhmätyön
avulla voidaan jakaa koettua tarkastusvastuuta
olosuhteissa, joissa tarkastustuloksilla on suuri
taloudellinen merkitys.

Ryhmätyön vaikutukset eivät kuitenkaan ole
yksinomaan positiivisia. Esimerkiksi kiinteisiin
työyhteisöihin helposti muodostuva ryhmäpai-
ne saattaa ydinvoimalaitoksilla työskenneltäes-
sä muodostua ongelmalliseksi: tarkastaja ei
ehkä tunne voivansa kieltäytyä hänelle tarjotus-
ta, epämiellyttävältä tuntuvasta tehtävästä, sillä
hän tietää, että tämä vain merkitsisi tehtävän
siirtymistä jonkin toisen tarkastajan vastuulle
[Dahlgren & Skänberg, 1993]. Tällaisia ongel-
mia on hyvin vaikea kokonaan ehkäistä.
Skänberg [1994] painottaa, että juuri tämän
vuoksi avoin ja keskusteleva työyhteisö on mm.
säteilytyötä tekeville tarkastajille välttämättö-
myys.

3. Tarkastuspöytäkirjan laatiminen

Tarkastustietojen rekisteröinti on osoittautunut
yllättävän hankalaksi työvaiheeksi. Kaikkiaan
viisi prosenttia PISC III -tutkimusohjelman
(Action 7) aikana havaituista tarkastusvirheistä
arvioitiin näyttämien raportoinnin yhteydessä
sattuneiden erehdysten aiheuttamiksi [PISC III,
1994]. Myös NRC:n teettämissä tutkimuksissa
on saatu samanlaisia tuloksia [NUREG/CR-
4600, 1986]. Suuri osa kyseisessä tutkimukses-
sa haastatelluista tarkastajista piti mm. Yhdys-
valloissa vuonna 1986 käytössä olleiden tarkas-
tustulosten kirjaamiseen tarkoitettujen lomak-
keiden rakennetta tehtävään sopimattomana,
koska järjestys, jossa merkintöjä todellisessa
tarkastustilanteessa tehtiin, ei vastannut lomak-
keisiin painettua järjestystä. Tarkastajien arviot
omien virhemerkintöjen suhteellisesta osuudes-
ta vaihtelivat yhden ja 15:n prosentin välillä

21 Olkiluodossa keväällä 1996 haastateltujen NDT-tarkastajien näkemyksiä.
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keskiarvon ollessa seitsemän prosenttia. Näin
ollen voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritys-
ten edustajien näkemyksen tueksi löytyy myös
kokeellista näyttöä.

Kirjaamismenettelyiden luotettavuuden paran-
tamiseksi on esitetty mm. seuraavia toimenpi-
teitä [NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986; PISC III,
1994]:
• suunnitellaan tarkastuspöytäkirjat tarkoituk-

senmukaisemmiksi,
• luodaan erillinen mekanismi tarkastus-

pöytäkirjojen virheettömyyden toteamiseksi,
• kehitetään menetelmiä luotaimen paikka-

koordinaattien kirjaamisen helpottamiseksi,
ja

• kehitetään apuvälineitä äänitiepiirustusten
laatimiseksi.

4. Tarkastusten suunnitteluprosessi

Kaikkien tutkimuksessa edustettuina olleiden
sidosryhmien näkemys tarkastuskohteiden tun-
temisen tärkeydestä on itsessään vakuuttava
eikä sinällään vaadi perusteita tuekseen. Ruot-
sin ydinturvallisuus viranomaisen SKI: n rapor-
tissa vuodelta 1993 esitetään kuitenkin hieman
erilaisia painotuksia tarkastuksia ohjaavien
säännösten soveltamisen ja tarkastuspalveluyri-
tysten roolin itsenäisyyden suhteen [Dahlgren
&Skänberg, 1993].

Asianomaisessa raportissa pidettiin tärkeänä,
että tarkastukset toteutetaan hyvin dokumentoi-
tujen toimintaohjeiden pohjalta. Erityistä pai-
noa raportissa pantiin tarkastusten laajennuksil-
le, joihin on ASME:n mukaan ryhdyttävä, mikäli
määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvista kom-
ponenteista löydetään vikanäyttämiä [ASME
Section XI, 1995]. Raportin mukaan suunnitel-
mien täsmällisyys ja perusteltavuus ovat
tarkastusten luotettavuuden keskeisiä element-
tejä. Raportissa ei sen sijaan juurikaan painoteta
tilannekohtaisen harkinnan (eli maalaisjärjen
käytön) merkitystä tarkastuspäätöksiä tehtäes-
sä SKI:n raportissa esitettyjen suositusten ja
suomalaisissa voimayhtiöissä vallalla olleiden
käsitysten välillä ei ole varsinaista ristiriitaa:

näkemyksissä on kuitenkin selvä toimintaa
ohjaavien periaatteiden tasolla oleva ero.

Mikään seikka ei puhu sen puolesta, että
voimayhtiöiden tulisi tietoisesti pyrkiä luomaan
nykyistä kaavamaisempia tarkastusten laajuuk-
sia ja jaksotuksia ohjaavia menetelmiä, ennem-
minkin päinvastoin. Useat tutkijat ovat sitä
mieltä, että monimutkaisten järjestelmien -
jollaiseksi tarkastustoiminnan kokonaisjärjes-
telmäkin voidaan varmuudella luokitella -
luotettavuusongelmia ei voida ratkaista meka-
nistisin toimenpitein. Rochlin [1993] väittää,
että tällaisten järjestelmien toiminnassa ilmene-
vät häiriöt ovat usein aivan liian monimutkai-
sia, jotta niitä voitaisiin hallita keskitetyn
suunnittelu- ja valvontaprosessin kautta. Sach-
sin [1995] mukaan organisaatioiden virallisiin
rakenteisiin ja työnkulkukaavioihin nojautuvien
suunnitelmien epäonnistuminen johtuu tavalli-
sesti siitä, että arkipäivän ongelmanratkaisun
perustana toimivia "epävirallisia" yhteyksiä ja
työtapoja ei yksinkertaisesti osata ottaa huomi-
oon. Kattavien ja virheettömien suunnitelmien
tuottaminen varastoon tuntuu siten mahdotto-
malta tehtävältä: tässä mielessä voimayhtiöiden
edustajien pyrkimystä päättää tarkastuksista
sekä voimassa oleviin säännöksiin että tilanne-
kohtaisiin arvioihin perustuen voidaan pitää
kaikin puolin perusteltuna toimintastrategiana.

Yksityisillä tarkastuspalveluyrityksillä on mer-
kittävä rooli määräaikaistarkastusten suunnitte-
lussa sekä Suomessa että Ruotsissa. Voimayhti-
öt nojaavat kummassakin maassa voimakkaasti
tarkastuspalveluyritysten asiantuntemukseen, sil-
lä tarkastuspalveluiden ostaminen alihankintana
on voimayhtiöille sekä edullisempi että käytän-
nössä huomattavasti kätevämpi ratkaisu kuin
oman tarkastusvalmiuden ylläpitäminen ja
jatkuva kehittäminen22. Suomessa kaikkien
tarkastustoiminnan kokonaisjärjestelmän piiriin
kuuluvien sidosryhmien edustajat tuntuivat
olevan tyytyväisiä vallitsevaan käytäntöön.
Ruotsissa SKI on sen sijaan ottanut asiaan
kantaa huomauttamalla, että tarkastustoiminnan
luotettavuudelle ei ole hyväksi, jos tarkastus-
palveluyritykset joutuvat kantamaan liian suur-

22 Erään voimayhtiön edustajan haastattelussa ilmaisema kanta.
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ta vastuuta voimalaitosten kunnonvalvonnasta
[Dahlgren & Skänberg, 1993]. Heidän mukaan-
sa voimalaitosorganisaation pitäisi omata huo-
mattavasti tarkastuspalveluyrityksiä paremmat
edellytykset määräaikaistarkastusten suunnitte-
luun.

Dahlgren ja Skänberg [1993] tulkitsivat tarkas-
tuspalveluyritysten vahvan aseman merkiksi
voimayhtiöiden vähättelevästä suhtautumisesta
tarkastustoimintaan (ks. 1.3.1). Heidän mu-
kaansa ruotsalaisissa voimayhtiöissä tarkastus-
toiminta nähtiin helposti "välttämättömänä
pahana", josta pyrittiin selviytymään minimi-
ponnistuksin (s. 8). Tätä taustaa vasten SKI:n
tutkijoiden kommentit voidaan tulkita voimayh-
tiöille suunnatuksi vaatimukseksi panostaa
tarkastustoimintaan enemmän. Raportissa ei
kuitenkaan kritisoitu ruotsalaisen tarkastuspal-
velutoiminnan tasoa, eikä tarkastuspalveluyri-
tysten aktiivista roolia määräaikaistarkastusten
suunnittelussa sinänsä nähty miksikään turvalli-
suusriskiksi. Koska sekä Säteilyturvakeskuksen
että tarkastuspalveluyritysten edustajien mie-
lestä suomalaiset voimayhtiöt panostivat tar-
kastustoimintaan riittävästi (ks. 4.3), ei SKI:n
tutkimusraportissa esitettyä kritiikkiä voida
ainakaan sellaisenaan soveltaa Suomen ydin-
voimalaitosten määräaikaistarkastusten suun-
nitteluperusteiden arvioimiseen. Siten voi-
mayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten edus-
tajien uskomus siitä, että tarkastustyötä tekevi-
en henkilöiden osallistuminen tarkastusten
suunnitteluun lisää tarkastustoiminnan luotetta-
vuutta, ei loppujen lopuksi ole ristiriidassa sen
paremmin SKI:n raportissa esitettyjen väittämi-
en kuin muidenkaan turvallisuusperiaatteiden
kanssa.

5. Tiedonhallinta

Voimayhtiöiden edustajien käsitys kunnonval-
vonnan tietojärjestelmien merkityksestä on
yhdenmukainen useissa muissa tutkimuksissa
esitettyjen tulosten kanssa. Tietojärjestelmiä
tarvitaan mm. tietojen vertailemiseksi ja yhdis-
telemiseksi uusia tarkastuksia suunniteltaessa,
koska erilaisiin tarkastuksiin ja korjauksiin
liittyvien asiakirjojen määrä kasvaa koko ajan

[Rönnberg & Heimsch, 1995]. Dahlgrenin ja
Skänbergin [1993] mukaan puutteellisesti toi-
mivan tietojärjestelmän taustalta löytyy usein
epäyhtenäinen tai epätäydellinen arkistointikäy-
täntö, joka saattaa oleellisesti vaikeuttaa tieto-
jen hyväksikäyttöä. Heidän mukaansa Ruotsissa
on esimerkiksi raportoitu tapauksista, joissa
voimayhtiön toimittamien virheellisten tai
epäselvien tietojen johdosta tarkastaja on
erehtynyt tarkastuskohteesta ja altistunut tar-
peettomasti säteilylle.

Hyvät tietojärjestelmät voivat merkittävästi
helpottaa mm. maantieteellisesti toisistaan
etäällä sijaitsevien laitosten tietojenvaihtoa.
Teknisten valmiuksien tuominen osaksi voima-
laitosten kunnonvalvonnan rutiineja edellyttää
kuitenkin johdon taholta lausuttua ja aktiivisesti
tuettua tietojenkäsittelystrategiaa, joka toteute-
taan yhdessä järjestelmän tulevien peruskäyttä-
jien kanssa [mm. Yetton ym., 1994; Walsham,
1992; Markus, 1983]. Järjestelmän olemassaolo
sinänsä ei tee siitä käyttökelpoista työnteon
apuvälinettä [mm. Mintzberg, 1990; Markus,
1983; Keen, 1981].

6. Tarkastustoiminnan kustannukset

Tarkastusten kustannusvaikutusten ja tarkastus-
toiminnan luotettavuuden välisestä yhteydestä
ei ole olemassa kokeellisia tutkimuksia. Intuiti-
oon sekä tutkimukseen osallistuneiden henki-
löiden uskomuksiin nojautuen voidaan kuiten-
kin varmuudella väittää, että kustannustekijä
säätelee tarkastustoimintaa niin koventionaali-
sen- kuin ydinvoimateollisuudenkin piirissä.
Esimerkiksi entisen Neuvostoliiton ja Itä-
Euroopan maiden vanhimpien ydinvoimalaitos-
ten käyttö- ja kunnossapitotoiminnan heikko
taso on varmasti ainakin osittain johtunut
näiden maiden heikosta taloudellisesta tilan-
teesta.

Kustannusvaikutusten merkitystä NDT-tarkas-
tajien työhön on sen sijaan tutkittu tarkastajille
suunnattujen kyselytutkimusten avulla. Yhdys-
valloissa ja Ruotsissa tehdyt haastattelut osoit-
tavat, että voimayhtiöiden taloudelliset paineet
heijastuvat toisinaan tarkastajien työhön ja että
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tämä tekee tarkastusten suorittamisen tavan-
omaista epämiellyttävämmäksi [NUREG/CR-
4600, 1986; Dahlgren & Skänberg, 1993].
Yhdysvalloissa vuonna 1986 haastatellut NDT-
tarkastajat olivat mm. väittäneet voimayhtiöi-
den olevan usein enemmän huolissaan vale-
näyttämistä kuin kaikkien mahdollisten vikojen
löytämisestä. Tämän arvioitiin johtuvan siitä,
että valenäyttämien käsittely sitoi huomattavas-
ti aikaa ja voimavaroja Tarkastajat kertoivat
myös tekevänsä toisinaan hyvin pitkiä työpäiviä
[NUREG/CR-4600, 1986]. Eräs ruotsalainen
tarkastaja oli puolestaan sanonut, että vuosi-
huoltoseisokin lopussa löydettyihin näyttämiin
suhtauduttiin hyvin penseästi ja että joskus
särön löydettyään saattoi kokea tehneensä
suoranaisen virheen [Dahlgren & Skänberg,
1993].

Dahlgrenin ja Skänbergin [1993] raportissa
myös vihjataan, että vuosihuoltoseisokkien
kireä aikataulu ja viime kädessä puhtaasti
taloudelliset tekijät saattavat heikentää turvalli-
suusteknisten argumenttien painoarvoa harkit-
taessa esimerkiksi tarkastusten laajennuksia
yllättävien vikanäyttämien pohjalta23. Heidän
mukaansa tämä vaara on olemassa, jos
voimayhtiöiden laadunvalvontaosastojen riip-
pumattomuutta laitosyksiköiden muista opera-
tiivisista osastoista vähennetään.

Tuloksia voidaan pitää selvänä osoituksena
voimayhtiöiden tavoitteesta lyhentää ydinvoi-
malaitosten seisokkiaikaa ja alentaa tarkastuk-
sista koituvia kustannuksia (ks. 2.1.2). Tavoite
ei ole tietenkään itsessään tuomittava, mikäli
siihen voidaan pyrkiä tarkastustoiminnan luo-
tettavuutta oleellisesti heikentämättä. Valitetta-
vasti emme kuitenkaan tiedä, milloin kustan-
nuksia karsittaessa saavutetaan sellainen piste,
jossa tarkastusten luotettavuuden voisi sanoa
perustellusti olevan uhattuna. Tämän vuoksi
tarkastustoiminnan luotettavuuden, tarkastuk-
siin kohdennettujen voimavarojen ja tarkastus-
palvelutoiminnan kustannusten välille ei voi
konstruoida yksiselitteistä kuvausta.

Tarkastuspalveluyritysten välisen kilpailutilan-
teen vaikutuksista tarkastuspalvelutoiminnan
tasoon ei myöskään ole saatavilla tutkimukseen
perustuvaa tietoa. On hyvin vaikea sanoa,
kuinka esimerkiksi kiristynyt kilpailutilanne
voisi tarkastustoiminnan tasoon vaikuttaa. Täl-
lainen tilanne voisi yhtäältä pakottaa yritykset
keskinäiseen hintakilpailuun, jonka seuraukse-
na sekä tarkastustoiminnan hinta- että laatutaso
putoaisivat tuntuvasti: näinhän tutkimukseen
osallistuneet voimayhtiöiden sekä tarkastuspal-
veluyritysten edustajat katsoivat useiden pien-
ten yritysten kohdalla Suomessa käyneen (ks.
4.3). Toisaalta kilpailun voisi kuvitella kannus-
tavan toimintamalliin, jossa kilpailija pyritään
lyömään tuotteiden (tässä tapauksessa siis
tarkastuspalvelutoiminnan) ylivertaisella laa-
dulla Tämä on myös yksi mahdollinen
kehityssuunta, sillä markkinoilla on maksuky-
kyisiä asiakkaita (nimittäin voimayhtiöt), jotka
osaavat palvelun laatua arvostaa.

Todennäköisesti tarkastuspalveluyritykset ovat
valinneet erilaisia kilpailustrategioita. Ne par-
haiten menestyneet ja suurimmat, joilla on
Säteilyturvakeskuksen lupa harjoittaa tarkastus-
palvelutoimintaa ydinvoimalaitosten määräai-
kaistarkastuksissa, ovat otaksuttavasti valinneet
jälkimmäisen toimintatavan. Ensiksi mainittua
toimintatapaa sovelletaan varmaankin useissa
pienemmissä tarkastuspalveluyrityksissä. Voi-
mayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten kilpai-
lutilanteen vaikutuksia koskeneen uskomuksen
todenperäisyyttä ei siten ole syytä asettaa
kyseenalaiseksi, vaikkakin sitä voisi pitää
hieman puutteellisena.

7. Työskentelyaikataulu

Säteilyturvakeskuksessa, voimayhtiöissä sekä
tarkastuspalveluyrityksissä vallinnutta näke-
mystä, jonka mukaan liian kireä työskentelyai-
kataulu heikentää tarkastusten luotettavuutta,
voidaan epäilemättä pitää perusteltuna. Työs-
kentelyaikataulun merkitys tarkastusten luotet-
tavuuteen tuodaan esiin myös monissa tutki-

23 Raportissa viitataan SKI:n ohjeeseen SKIFS 1993: XX, jossa määrätään, että "laadunvalvonta-osastojen henkilöstölle täytyy
järjestää työskentelyolosuhteet, joissa työtekijöihin ei kohdistu painostusta, joka saattaisi vaikuttaa heidän teknisiin
arvioihinsa tai laadunvalvontaosaston luotettavuuteen" [Dahlgren & Skänberg, 1993, s. 13].
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muksissa [mm. PISC III, 1994; Dickens & Bray,
1994; Waites & Worrall, 1995].

Suomen ydinvoimalaitoksilla noudatettavien
aikataulujärjestelyiden vaikutuksesta NDT-tar-
kastusten suoritusedellytyksiin on sen sijaan
olemassa ristiriitaista tietoa. Yhtäältä tarkastus-
palveluyritysten edustajat moittivat vuosihuol-
toseisokkien aikataulujärjestelyitä kireiksi, mutta
toisaalta tarkastusten sanottiin kuitenkin aina
toteutuneen vaaditulla tavalla (ks. 4.3). Saari-
lahden [1993, s. 35] tutkimuksen mukaan yli
90 % Loviisa 2:n määräaikaistarkastuksiin
vuonna 1992 osallistuneista manipulaattoritar-
kastajista ja yli 40 % käsitarkastajista oli sitä
mieltä, että työssä on jatkuva kiire mutta
melkein 60 % käsitarkastajista oli toista mieltä.
Vastaavasti suurin osa VTT Automaation
Olkiluodossa vuonna 1996 haastattelemista
NDT-tarkastajista katsoi saavansa riittävästi
aikaa tarkastusten suorittamiseen!

Tulosten ristiriitaisuuden voi olettaa heijastele-
van tarkastajien erilaista paineensietokykyä.
Toisille työntäyteinen tarkastusurakka on mie-
lenkiintoinen haaste, toisille keskittymiskykyä
koetteleva uhka. Tuloksia tarkasteltaessa on
hyvä muistaa, että kyseisissä tutkimuksissa ei
ole selvitetty tarkastusten luotettavuutta. "Aika-
paineen alaisena tehty tarkastus" on myös eri
asia kuin "huolimattomasti tehty tarkastus".

BHARCn NRC:lle tekemässä tutkimuksessa
vuodelta 1986 listattiin seuraavat tarkastajien
ajankäytön vaikutuksia koskevat tutkimustulok-
set [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986]:
• Mitä enemmän aikaa tarkastajalla on käy-

tössään, sitä parempia tuloksia hän saavuttaa.
• Paras tulos saavutetaan silloin, kun tarkastaja

voi päättää ajankäytöstään itsenäisesti.
• Säännölliset lepotauot pitävät yllä tarkastajan

suorituskykyä.

8. Alihankkijoiden valinta ja sopimuskäytäntö

Alihankkijoiden valinnan, sopimuskäytäntöjen
p. NDT-tarkastusten luotettavuuden välisistä
yhteyksistä ei ole olemassa tutkimuksia. Ali-
hankkijoiden käyttöön ja asemaan liittyviä

24 Säteilyturvakeskuksen edustajien haastatteluissa ilmaisema kanta.

yleisempiä kysymyksiä käsitellään taloustie-
teellisissä julkaisuissa [esim. Freeman & Reed,
1983].

Alihankkijoiden valintaa voidaan pitää tarkas-
tusten laadun kannalta kriittisenä prosessina,
sillä vaikka tarkastusvastuu käytännössä siir-
tyykin sopimuksen saaneelle tarkastuspalvelu-
yritykselle, niin muodollinen vastuu ydinvoi-
malaitoksen turvallisuudesta jää edelleen voi-
mayhtiölle24. Tämän johdosta voimayhtiöiden
tulisikin kyetä tutustumaan tarkastuspalveluyri-
tysten toimintaan jo ennen ensimmäisen sopi-
muksen solmimista. Samoin voidaan pitää
selvänä, että perinteisellä urakkatyöllä, jossa
tilipussin paksuus riippuu aikayksikköä kohden
tehdyn työn määrästä, ei voida taata tarkastus-
ten luotettavuutta. Säteilyturvakeskuksen ja
voimayhtiöiden edustajien uskomukset tuntu-
vatkin tässä asiassa kaikin puolin johdonmukai-
silta.

9. NDT-tekniikka

NDT-tarkastusten luotettavuuden välttämätön
edellytys on laitteistojen teknisesti moitteeton
toiminta. Voimayhtiöiden mekanisoituja tarkas-
tuslaitteita kohtaan tuntema luottamus saa tukea
PISC III:n tuloksista [1995, p. 51], joiden
mukaan automaattisilla tarkastusjärjestelmillä
saavutettiin keskimäärin hieman parempia
tuloksia kuin manuaalitarkastuksissa (ks. 5.1).
Kun tarkastuskohde oli selvästi rajattu ja kun
tarkastettavan komponentin rakenne oli erityi-
sen vaativa (austeniittinen hitsi tai 2-metalli-
sauma), niin parhaaseen tulokseen päästiin
edelleen käyttämällä manuaalista tekniikkaa ja
hyvin alhaista näyttämien rekisterointitasoa
[Kauppinen & Sillanpää, 1995; PISC III, 1995,
p. 51].

Manipulaattorin tuottama kattava mittaustie-
dosto on varmasti suureksi hyödyksi silloin,
kun kohteen tarkastustilavuus on suuri (esim.
reaktoripaineastia) tai kun kohteesta saatuja
mittaustietoja on tarkoitus käyttää uusien
vikaantumismekanismien etsintään. Mittaustie-
doston olemassaolo mahdollistaa tietenkin
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myös näyttämien analysoinnin jälkikäteen var-
sinaista ultraäänimittausta toistamatta (ks. 2.3.3).

Ultraäänilaitteille voidaan myös asettaa ns.
käytettävyysvaatimuksia esimerkiksi näyttöjen
koon ja terävyyden sekä näytöillä esitettävän
informaation selkeyden ja luettavuuden suhteen
[NUREG/CR-4600, 1986; Dickens & Bray,
1994]. Koska laitteita käytetään ydinvoimalai-
tosten vaativissa olosuhteissa, niin myös
radioaktiivisen lian sietokyky, laitteiden siirret-
tävyys ja käsiteltävyys kömpelöissä suojavarus-
teissa ovat tärkeitä käytettävyysominaisuuksia
[NUREG/CR-4600, 1986; Dickens & Bray,
1994]. Eräät tutkijat suosittelevat laitteiden
säätimien ja ohjaustoimintojen mahdollisim-
man pitkälle vietyä standardointia uusien
laitteiden vaatiman totutteluajan lyhentämiseksi
ja tarkastustoiminnan luotettavuuden varmista-
miseksi [NUREG/CR-4436, Vois. 1 & 2, 1986].
Dickens ja Bray [1994] painottavat myös
kattavien ja selkeiden käyttöohjeiden merkitys-
tä.

10. Koulutus ja pätevöintikäytännöt

BHARC:n NRClle tekemässä kirjallisuuskatsa-
uksessa viitataan useisiin tutkimuksiin, joiden
mukaan systemaattisen koulutuksen avulla
voidaan kohentaa teollisen tarkastustoiminnan
luotettavuutta [NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986].
BHARC:n suorittamissa haastatteluissa myös
NDT-tarkastajat ovat kehuneet saamaansa kou-
lutusta hyödylliseksi [NUREG/CR-4600, 1986].
Nämä tulokset tukevat tutkimukseen osallistu-
neiden henkilöiden uskomusta koulutustoimin-
nan ja tarkastustoiminnan luotettavuuden väli-
sestä yhteydestä. Koska rikkomattomien ai-
neenkoetusmenetelmien luotettavuutta mittaa-
vissa kokeissa on toistuvasti saatu heikkoja
tuloksia, on koulutustavoitteita ja -menetelmiä
kuitenkin jouduttu arvioimaan kriittisessä va-
lossa [NUREG/CR-4436, Vois. 1 & 2, 1986;
NUREG/CR-4600, 1986; PISC III, 1994; Dickens
& Bray, 1994; Glasch, 1987; Hassi, 1986;
Kauppinen & Sillanpää, 1995; Sillanpää &
Särkiniemi, 1993; Skänberg, 1994; Valkeajärvi,
1994; Waites & Worrall, 1995].

NDT-tarkastajien suorituskykyä mittaavissa ko-
keissa ei ole toistaiseksi onnistuttu selittämään
BHARC:n vuonna 1986 saamaa tulosta, jonka
mukaan tarkastajan muodollisen pätevyystason
ja tarkastustuloksen välillä ei ole tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä25 (ks. Tarkastajan tiedot,
taidot ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet ja
NUREG/CR-4600, 1986]. Periaatteessa NDT-
tarkastajan koulutustavoitteet ovat sitä vaati-
vimpia, mitä korkeampaa pätevyystasoa tavoi-
tellaan. Voidaan siis hyvällä syyllä kysyä,
ovatko koulutustoiminnan hyödyllisyydestä ker-
tovat tutkimukset sittenkin väärässä.

Vuonna 1986 Yhdysvalloissa voimassa ollut
pätevöintikäytäntö SNT-TC-lA ei edellyttänyt
tarkastushenkilökunnan jatkuvaa koulutusta.
Tason III tarkastajien sertifiointi suositeltiin
tehtäväksi viiden vuoden välein, mutta tarkko-
jen määräysten puuttuessa heidän jatkokoulu-
tustarpeensa arvioiminen sekä täytäntöönpano
olivat yksinomaan tarkastuspalveluyritysten
harkinnan varassa. Tämän seurauksena tason III
tarkastajien tosiasilliset pätevyydet saattoivat
poiketa huomattavasti toisistaan. Taan II
tarkastajilla oli sen sijaan enemmän kokemusta
ydinvoimalaolosuhteista ja heidän koulutuksen-
sa oli tuoreempaa [NUREG/CR-4436, Voi. 1,
1986]. Eräs mahdollinen selitys NRC:n teettä-
mässä tarkastuskokeessa saaduille tuloksille on
siten tason II ja III tarkastajien laadullisesti
erilainen koulutus- ja kokemustausta.

Koulutustoiminnan tehokkuuden ja tarkastajan
pätevyyden välinen suhde jää toistaiseksi
selvittämättä. Varmuudella voidaan sanoa, ettei
asianmukainen koulutus ainakaan heikennä
tarkastajan ammattitaitoa.

Säteilyturvakeskuksen ja voimayhtiöiden edus-
tajien näkemys siitä, että NDT-tarkastajien
peruskoulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän
huomiota käytönaikaisiin vikatyyppeihin, tun-
tuu myös olevan perusteltavissa. Määräaikais-
tarkastuksia ajatellen tarkastajia kyllä harjaan-
nutetaan käytönaikaisten vikatyyppien tunnista-
miseen, mutta Suomessa tämä toiminta on
vielä voimayhtiöiden järjestämän lisäkoulutuk-

25 Tutkimuksessa verrattiin ASNT Level II ja Level III -tason tarkastajia keskenään.
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sen varassa. NDT-henkilöiden peruspätevöinnin
yhteydessä sovellettava ja alunperin lähinnä
valmistusvikojen etsintään keskittynyt NORD-
TEST-tutkinto ei esimerkiksi sisällä austeniitti-
sia hitsejä, eikä koekappaleissa ole myöskään
käytönaikaisia vikoja [Sillanpää & Särkiniemi,
1993].

Todellisia käytönaikaisia vikoja sisältävien
koekappaleiden käyttö on siten tarkastajien
ammattitaidon kehittymisen kannalta tärkeää.
Tähän näkemykseen yhtyi merkittävä osa
Olkiluodon vuosihuoltoseisokissa vuonna 1996
haastatelluista NDT-tarkastajista. NRC:n
BHARC:lla teettämissä raporteissa painotettiin
myös koulutustilanteiden käytännönläheisyyttä,
pohtivuutta ja säännöllistä toistuvuutta [NU-
REG/CR-4436, Voi. 1, 1986].

Kokonaisten tarkastusjärjestelmien pätevöintiin
käytettävien menetelmäkokeiden vaikutuksesta
tarkastusten luotettavuuteen ei ole olemassa
tutkimuksia. Osittain tämä johtuu siitä, että
Englanti on ollut pitkään ainoa valtio, jossa
NDT-järjestelmien pätevöintiä on toteutettu
täydessä mittakaavassa [Valkeajärvi, 1994].
Menetelmäkokeiden ideana on kuitenkin testata
tarkastusjärjestelmiä kokeellisesti ennen kuin
niille annetaan muodollinen hyväksyntä. Tämän
lisäksi luvan hakijan on kyettävä teknisesti
perustelemaan tarkastusjärjestelmän toiminta-
varmuus [NRWG, 1995; Valkeajärvi, 1994;
Sillanpää & Särkiniemi, 1993]. Näin ollen
menetelmäkokeet tulevat mitä todennäköisim-
min parantamaan NDT-tarkastusten luotetta-
vuutta, kunhan ne vain saadaan laajempaan
käyttöön. Suomessa ultraäänitestauksen mene-
telmäkokeet tulevat oletettavasti noudattele-
maan eurooppalaisen viranomaistyöryhmän
Nuclear Regulators Working Groupin (NRWG)
suosituksia [ks. NRWG, 1995].

Skänberg [1994] on puolestaan pohtinut ympä-
ristötekijöiden vaikutuksen simuloimista mene-
telmä- ja pätevöityskokeiden aikana. Skänber-
gin mielestä ympäristötekijöiden simuloimises-
ta tulisi vielä toistaiseksi pidättäytyä, vaikka
esimerkiksi säteilyn vaikutuksista selvää näyt-
töä onkin jo olemassa (ks. 1.3.1 ja [Dahlgren &

Skänberg, 1993]). Johtopäätöstään hän peruste-
lee sillä, että ympäristötekijöiden vaikutuksia
koskevat tietomme ovat vielä liian puutteellisia,
jotta niiden pohjalta voisi johtaa NDT-järjestel-
mien suorituskykyä koskevia erityisvaatimuk-
sia.

Skänbergin [1994] näkemys on selvästi ristirii-
dassa Säteilyturvakeskuksen edustajien näke-
myksen kanssa. Skänberg perustaa suosituksen-
sa käytössä olevien tietojen puutteellisuuteen.
Säteilyturvakeskuksessa taas painotettiin työs-
kentelyolosuhteiden vaikutusta tarkastustoi-
minnan luotettavuuteen. Työskentelyolosuhteet
nähtiin kokonaisuudessaan niin merkittäväksi
tekijäryhmäksi, että niihin tulisi myös pätevöin-
tikäytännöissä ottaa kantaa. Kummatkin näkö-
kulmat ovat perusteltuja eikä niitä voida asettaa
paremmuusjärjestykseen.

11. Työympäristön asettamat rajoitukset

Merkittävä osa ydinvoimalaitoksilla suoritetta-
vista NDT-tarkastuksista sijoittuu ns. valvonta-
alueelle, missä säteilyannosten tarkkailu ja
minimoiminen kuuluvat NDT-tarkastajien arki-
päivään. Säteilyn vaikutuksia tarkastajien työs-
kentelyedellytyksiin on tarkasteltu yksityiskoh-
taisesti kappaleissa 1.3.1 ja 2.1.2. Käytettävissä
olevat tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia sen
kaikissa sidosryhmissä vallinneen uskomuksen
kanssa, että säteily on merkittävä tarkastustoi-
mintaa ydinvoimalaitoksissa hankaloittava teki-
jä-

Säteilyn merkitystä tarkastusten luotettavuudel-
le on kuitenkin vaikea tutkia kokeellisesti.
Säteilytyötä ohjaavien periaatteiden (tässä
tapauksessa erityisesti oikeutusperiaatteen, ks.
2.1.2) mukaan tarkastajia ei voi altistaa
ylimääräisille säteilyannoksille. Säteilystä tar-
kastustoiminnan luotettavuudelle aiheutuvien
riskien kartoittaminen onkin siten luontevinta
toteuttaa tarkastajille suunnattujen kyselytutki-
musten avulla [esim. Saarilahti, 1993]. Myös
SKI:n toteuttaman tapaustutkimuksen kaltaiset
selvitykset tuovat arvokasta tietoa säteilyn
vaikutusmekanismeista [ks. Dahlgren & Skän-
berg, 1993].
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Ydinvoimalaitosten vuosihuoltoseisokkien al-
kupäivinä tarkastajien suorituskykyä koettelee
laitoksilla vallitseva korkea lämpötila. Skän-
berg [1994] olettaa korkean lämpötilan johtavan
tarkastajien luotaustekniikan heikentymiseen.
Kuumuuden sanotaan myös heikentävän tarkas-
tajien keskittymiskykyä ja valppautta [Skän-
berg, 1994; NUREG/CR-4436, Voi. 1, 1986].
BHARC:n tutkijat pitävät tämän lisäksi mahdol-
lisena, että kuumuus laskee ihmisten tiedonkä-
sittelykapasiteettia. Heidän mielestään olisikin
syytä pohtia, tulisiko korkeassa lämpötilassa
tapahtuvaa työskentelyä tarkastusten luotetta-
vuuden varmistamiseksi rajoittaa [NUREG/CR-
4436, Voi. 1, 1986].

Saarilahden [1993] tutkimus vahvistaa tarkas-
tuspalveluyritysten ja voimayhtiöiden edustaji-
en käsitystä siitä, että hankalat työasennot
vaikeuttavat tarkastusten suorittamista. Saari-
lahden mukaan erityisesti käsitarkastajat joutu-
vat työskentelemään vaikeissa asennoissa ja
ahtaissa tiloissa, sillä heidän täytyy tarkastaa
mm. kaikki ne kohteet, joihin manipulaattoria ei
tilanpuutteen vuoksi voi viedä (ks. myös 2.1.2).
Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty työasen-
tojen ja NDT-tarkastusten luotettavuuden välistä
yhteyttä.

PISC III -tutkimusohjelmassa [1994] pyrittiin
kokeellisesti vertaamaan tyypillisissä laborato-
rio-olosuhteissa tehtyjen ultraäänitarkastusten
luotettavuutta simuloidussa teollisuusympäris-
tössä suoritettuihin tarkastuksiin. Simulointiin
käytettiin tätä tarkoitusta varten rakennettua
konttia (transportable environmental laborato-
ry, TEL), jossa lämpötila oli 25-27°C, ilman
kosteus 40-50 % ja melutaso noin 80 dB
(taustaääni oli nauhoitettu ydinvoimalaitoksen
turpiinihallista). Tarkastajat työskentelivät
TEL:ssä keskimäärin 12 tuntia päivässä ll:n
päivän ajan. Laboratoriokokeet suoritettiin
viiden päivän aikana normaalia kahdeksan
tunnin työpäivää noudattaen.

PISC III:n [1994] tulokset osoittavat, että
tarkastajien työympäristön vaativuuden ja
tarkastustulosten luotettavuuden välillä on
selvä yhteys. Loppuraportin mukaan kaikki

kokeeseen osallistuneet NDT-tarkastajat ylsivät
100 %:n tarkastustuloksen TEL:ssä ainakin
kerran, mutta yksikään ei onnistunut tässä
ensimmäisenä koepäivänä (p. 5-4). Lisäksi
tarkastajien keskimääräinen suoritustaso putosi
koejakson loppupuolella (p. 5-5). Vaativien
työskentelyolosuhteiden voi siten olettaa hei-
kentävän tarkastusten luotettavuutta varsinkin
silloin, kun työskentely jatkuu pidempään.
Lisäksi tarkastajat näyttävät tarvitsevan sopeu-
tumisaikaa uusiin ja vaativiin olosuhteisiin
tottuakseen.

Kaikissa sidosryhmissä vallinneella käsityksel-
lä vaativan työympäristön tarkastusvirheiden
synnyn mahdollisuutta lisäävästä vaikutuksesta
on näin ollen tukenaan myös kokeellista
näyttöä. Tulosten yleistettävyyttä rajoittaa kui-
tenkin kokeisiin osallistuneiden tarkastajien
pieni lukumäärä (n ~ 6) sekä se, että
tarkastustulos määriteltiin tarkastelemalla yk-
sinomaan havaittujen vikojen suhteellista osuutta
kaikista vioista (engl. flaw detection frequency,
FDF) yhdistämättä tähän valenäyttämien esiin-
tymistodennäköisyyttä (engl. false call probabi-
lity, FCP), jotka vain yhdessä käytettyinä
antavat luotettavan kuvan tarkastajan osaami-
sesta [mm. NUREG/CR-4436, Voi. 2, 1986;
Metz, 1978; S wets, 1973]. Tämä virhe on
korjattu myöhemmin ilmestyneissä PlSC-tutki-
musohjelman raporteissa [mm. PISC III, 1995].

5.3 Yhteenveto ja johtopäätökset

Eri sidosryhmiä edustaneiden toimihenkilöiden
NDT-menetelmien luotettavuutta koskeneet us-
komukset olivat osittain keskenään ristiriitaisia.
Voimayhtiöiden ja tarkastuspalveluyritysten
edustajat pitivät käytössä olleita NDT-menetel-
miä hyvin luotettavina, kun taas Säteilyturva-
keskuksen edustajat suhtautuivat menetelmien
luotettavuuteen epäilevämmin. Kaikkien sidos-
ryhmien edustajat katsoivat NDT-menetelmien
luotettavuuden kuitenkin kehittyneen parem-
paan suuntaan. Voimayhtiöiden ja tarkastuspal-
veluyritysten edustajat uskoivat, että parhaa-
seen tarkastustulokseen päästään yhdistelemällä
eri NDT-menetelmiä ja -tekniikoita.
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Kaikkien sidosryhmien edustajat uskoivat, että
yleiset inhimilliset tekijät vaikuttavat NDT-
tarkastusten luotettavuuteen. Näistä merkittä-
vimpänä pidettiin tarkastajan asennetta. Muina
tarkastusten luotettavuuteen vaikuttavina teki-
jöinä tuotiin esille mm. tarkastuskohteiden
tunteminen, tarkastuspalvelutoiminnan kustan-
nukset, aikataulujärjestelyt, tarkastajien koulu-
tus sekä työympäristön asettamat rajoitukset,
joista erityisesti säteilyn merkitystä korostet-
tiin.

Säteilyturvakeskuksen, voimayhtiöiden sekä
tarkastuspalveluyritysten edustajat pitivät suu-
rimpien suomalaisten ja tunnetuimpien ulko-
maisten tarkastuspalveluyritysten toimintaa luo-
tettavana. Pienimpien kotimaisten tarkastuspal-
veluyritysten asiantuntemuksen taso ja toimin-
taperiaatteet puolestaan kyseenalaistettiin. Sä-
teilyturvakeskuksen ja tarkastuspalveluyritys-
ten edustajat katsoivat voimayhtiöiden panosta-
van tarkastustoimintaan riittävästi. Myös voi-
mayhtiöiden asiantuntemuksen taso arvioitiin
korkeaksi. Sen sijaan voimayhtiöitä kritisoitiin
pyrkimyksistä kiristää vuosihuoltoseisokkien
aikataulu äärimmilleen, vaikkakaan tämän ei
suoranaisesti katsottu heikentäneen Suomen
ydinvoimalaitoksissa suoritettujen NDT-tarkas-
tusten luotettavuutta. Kaikki haastatellut olivat
tyytyväisiä noudatettuihin laskutus- ja palkka-
usjärjestelmiin.

NDT-tarkastusten suunnittelusta ja valvonnasta
vastanneiden toimihenkilöiden uskomukset oli-
vat pääsääntöisesti yhdenmukaisia kansainväli-
sissä tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa.
Uskomusten tueksi esitetyt perusteet tuntuivat
myös johdonmukaisilta. Näin ollen Säteilytur-

vakeskuksen, voimayhtiöiden ja tarkastuspalve-
luyritysten edustajien ND1-menetelmien luotet-
tavuutta sekä tarkastusten luotettavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä koskeneita uskomusjärjestel-
miä voidaan pitää pätevinä. Tutkimuksessa ei
pyritty arvioimaan Suomen ydinvoimalaitoksis-
sa NDT-menetelmillä suoritettavan tarkastustoi-
minnan luotettavuutta koskeneita uskomuksia.

Voimayhtiöiden edustajien uskomus tarkastajan
muodollisen pätevyystason ja tarkastuksen
luotettavuuden välisestä yhteydestä jouduttiin
kuitenkin kyseenalaistamaan. Lisäksi voimayh-
tiöissä ja tarkastuspalveluyrityksissä vallinnutta
käsitystä kireän kilpailutilanteen tarkastuspal-
velutoiminnan luotettavuutta heikentävästä vai-
kutuksesta pidettiin osittain puutteellisena.
Muut kansainvälisissä tutkimuksissa esitettyjen
tulosten tai suositusten kanssa ristiriitaisiksi
osoittautuneet uskomukset arvioitiin sen sijaan
päteviksi uskomusten tueksi esitettyjen perus-
teiden johdosta.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden us-
komukset eivät ehkä todellisuudessa ole olleet
aivan niin yhtenäisiä kuin tutkimuksen tulos-
osassa on kuvattu, sillä tutkimusta tehtäessä
haastatteluaineistoa jouduttiin voimakkaasti
muokkaamaan ja supistamaan. Tutkimus avan-
nee kuitenkin uuden näkökulman NDT-tarkas-
tusten luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden
kenttään. Tutkimustuloksia voitaneen hyödyn-
tää esimerkiksi tarkastustoiminnan laadunval-
vontaprosessien arvioimis- ja kehittämishank-
keissa. Ehkäpä tuloksista on myös apua
kehitettäessä viranomaismääräyksiä yhä tarkoi-
tuksenmukaisempaan suuntaan.
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LIITE 1

YDINVOIMALAITOSTEN
TOIMINTAPERIAATTEET

Maailmalla on käytössä useita erilaisia laitos-
tyyppejä, joista suurin osa on joko painevesilai-
toksia (pressurized water reactor, PWR) tai
kiehutusvesilaitoksia (boiling water reactor,
BWR). Suomen ydinvoimaloista painevesilai-
toksia ovat Loviisan ja kiehutusvesilaitoksia
Olkiluodon laitosyksiköt.

Kaikkien siviilikäyttöön suunniteltujen ydinvoi-
malaitosten tarkoituksena on tuottaa sähkö-
energiaa. Varsinainen sähköntuotanto tapahtuu
turpiinien pyörittämissä generaattoreissa. Tur-
piinien pyörittämiseen tarvitaan höyryä, jota
tuotetaan kiehuttamalla vettä. Ydinvoimalaitok-
set eivät tässä mielessä eroa muista lämpövoi-
malaitoksista.

Ydinvoimalaitoksissa veden kiehuttamiseen tar-
vittava lämpö saadaan reaktorista, jossa ydin-
polttoaineen hajoamisprosessin (fission) seu-
rauksena vapautuu suuria energiamääriä. Hajo-
amisprosessin johdosta polttoaine lämpenee
voimakkaasti. Näin muodostunut lämpöenergia
siirtyy reaktorin läpi virtaavan veden mukana

YDINVOIMALAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

höyrynkehitysjärjestelmään, josta saatava höy-
ry johdetaan edelleen turpiineille. Polttoaineena
käytetään tavallisesti isotoopin 23SU suhteen
rikastettua uraania.

Paine- ja kiehutusvesilaitoksissa käytetään
runsaasti tavallista puhdasta vettä. Vesi toimii
näissä ns. kevytvesilaitoksissa samanaikaisesti
sekä fissiossa syntyvien neutronien hidastimena
että reaktorin jäähdytteenä. Sen sijaan höyryn-
kehitysjärjestelmän toimintaperiaate eroaa näis-
sä kahdessa laitostyypissä huomattavasti toisis-
taan.

1. Loviisan paine vesilaitosten toiminta
(Lähde: Loviisan voimalaitoksen esite,
Imatran Voima Oy)

Loviisan voimalaitoksen reaktorit ovat neuvos-
toliittolaisia painevesireaktoreita. Niiden tyyppi
on VVER-440. Painevesireaktoreiden reaktori-
sydämessä kehittyvä lämpö siirtyy korkeapai-
neiseen jäähdytysveteen, jota kierrätetään pää-
kiertopumpuilla reaktorista höyrystimiin ja
takaisin. Tätä kutsutaan laitoksen primääripii-
riksi.

Kuva Ll-1. Loviisan painevesilaitoksen toimintakaavio.
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YDINVOIMALAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEET LIITE 1

VVER-440 -tyyppisissä reaktoreissa on kuusi
rinnakkaista kiertoparia, joissa kussakin on
höyrystin, pääkiertopumppu ja pääsulkuventtii-
li. Lisäksi primääripiiriin kuuluu mm. reaktorin
painesäätöön liittyvä paineistin. Paineistimen
avulla veden paine pidetään niin korkeana, että
se ei kiehu, vaikka veden lämpötila on reaktorin
yläosassa melkein 300°C.

Jäähdytysvesi jakaantuu kuuteen eri kiertopa-
riin ja edelleen höyrystimissä tuhansiin putkiin,
joista vesi kootaan reaktoriin palautettavaksi.
Reaktoriin palaavan veden lämpötila on noin
270°C, joten vesi jäähtyy höyrystimien läpi
kulkiessaan 30°C.

Höyrystimissä primääripiirin vettä sisältämiä
putkia ympäröi sekundääripiirin vesi, johon
lämpö primääripiirin vedestä siirtyy. Sekundää-
ripiirin vesi kiehuu, koska sekundääripiirin
paine on huomattavasti primääripiirin painetta
alhaisempi. Syntynyt höyry johdetaan höyrysti-
mistä turpiineille. Kulkiessaan turpiinin eri
osien läpi höyry luovuttaa energiansa turpiinin
liikkeeksi ja edelleen sähköenergiaksi. Lopulta
höyry imetään lauhduttimeen, jossa se lauhdu-
tetaan takaisin vedeksi. Lauhdutinta jäähdyte-
tään merivedellä. Lauhdutettu höyry esilämmi-

tetään ja pumpataan syöttö vesisäiliöiden kautta
takaisin höyrystimiin.

Noin kolmasosa ydinreaktiossa vapautuvasta
lämmöstä saadaan muutettua sähköenergiaksi.
Loput kaksi kolmasosaa siirtyy lauhduttimessa
jäähdytysveteen ja sitä kautta mereen. Loviisan
laitosyksiköiden nettosähköteho oli vuoden
1995 lopussa 2 x 445 MW ja lämpöteho 2 x
1375 MW.

2. Olkiluodon kiehutusvesilaitosten toiminta
(Lähde: Koulutusaineisto, Teollisuuden
Voima Oy)

Olkiluodon voimalaitoksen reaktorit ovat ruot-
salaisen ASEA-ATOMin valmistamia kiehutus-
vesireaktoreita. Kiehutusvesireaktorissa reakto-
risydämessä oleva vesi kiehuu ydinhalkeami-
sessa vapautuvan energian lämmittäessä poltto-
ainenippuja. Reaktorisydämestä nouseva vesi-
höyryseos pakotetaan pyörivään liikkeeseen
reaktoripaineastian sisällä olevissa höyrynerot-
timissa, jolloin vesi erottuu höyrystä. Höyryä
kuivataan vielä erityisillä höyrynkuivaimilla,
minkä jälkeen höyry johdetaan päähöy ry putkia
pitkin korkeapaineturpiinille.

REAKTOR1RAKENNUS

SUOJARAKEKKUS.

POLTTOAINt-
ELEMENT1T

SAAT0SAUVA1

HÖYRYN
KUIVAUS

SÄHKÖ
VALTAKUNNAN-
VERKKOON

lii
KORKEAPAINE-
TURPIINI

MATALAPAINE-]
TURPIINI

GENERAATTORI

SYOTTOVESI- LAUHDE-
PUMPUT I J U T H T E T N PUMPUT

ESILAMMITYS

Kuva Ll-2. Olkiluodon kiehutusvesilaitoksen toimintakaavio.
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LIITE 1 YDINVOIMALAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

Höyryn luovutettua osan energiastaan korkea-
paineturpiinissa se johdetaan turpiinin poisto-
puolelta neljää putkea pitkin kahteen välitulisti-
meen (höyryn kuivaus), jossa höyryä tulistetaan
ja kuivataan päähöyryputkista otetulla tuore-
höyryllä Tämän jälkeen höyry johdetaan
neljään matalapaineturpiiniin.

Suurin periaatteellinen ero kiehutus-ja paineve-
silaitosten välillä on siten siinä, että kiehutusve-
silaitoksessa turpiiniin johdettu höyry on
kulkenut reaktoripaineastian läpi, kun taas
painevesilaitoksessa turpiinia pyöritetään erilli-
sen sekundääripiirin vedellä.

Höyryn lämpöenergia muutetaan turpiinien
avulla liike-energiaksi ja edelleen sähköksi.
Turpiinista höyry poistuu lauhduttimeen, jossa
höyry lauhtuu jälleen vedeksi eli lauhteeksi
meriveden jäähdyttämänä. Lauhduttimesta lauh-
de pumpataan lauhdepumpuilla esilämmittimi-
en ja puhdistusjärjestelmän kautta syöttövesi-
pumpuille, jotka syöttävät reaktoriin saman
vesimäärän kuin mitä reaktorista turpiineille
höyrynä poistuu.

Olkiluodon voimalaitoksen nettosähköteho oli
vuoden 1995 lopussa 2x710 MW ja lämpöteho
2 x 2160 MW. Näin ollen laitoksen hyötysuhde
oli samaa luokkaa kuin Loviisassakin.
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ULTRAÄÄNITARTKASTUKSEN PERIAATEKAAVIO

(Lähde: Tarkastusohje IVO 502 M4, liite 3, 1994)

LIITE 2

Vertailukäyrä (DAC )

Näyttämä jännityskorroosiosäröstä

Ultraäänisignaalin kaiun voimakkuus ajan
(äänitien pituuden) funktiona

Luotaimen ultraäänilaitteeseen
yhdistävä kaapeli

Hitsausliitos

Ultraäänilaitteen näyttö

Ultraäänisignaalin
kulkureitti

Putken ulkopinta

Hitsin juurikupu

Putken sisäpinta

Tarkastustilavuus

C-D-E-F luodattaessa

a= luotauskulma (lasketaan poikkeamana putken pinnan normaalista)
x = jännityskorroosiosärö tarkastustilavuudessa
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TARKASTUSTULOSTEN ARVIOINTILIITE 3

Tarkastustulosten arviointikaavio
(Lähde: Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeen 3.8 liite)

Tarkastustulosten arviointikaaviossa esitetään, miten kirjaamisrajan ylittäneiden näyttämien
suhteen tulee menetellä.

Tarkastus-
jakson loppu

Vian määritys
tarkemmalla
NDT-menetel-
mällä

Näyt-
tämä ylittää
hyväksymis-

rajan

Syyn maantys
ja turvallisuus-
analyysi
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TARKASTUSTULOSTEN ARVIOINTI LIITE 3

1. Määräaikaistarkastukset tehdään ennen tarkastusjakson päättymistä.

2. Määräaikaistarkastukset tehdään ja kirjaamisrajan ylittävät näyttämät kirjataan.

3. Kirjaamisrajan ylittävä näyttämä arvioidaan. Jos se ylittää arvioimisrajan, selvitetään, onko
kyseessä muoto- vai vikanäyttämä.

4. Vikanäyttämää vertaillaan aikaisempien määräaikaistarkastusten tuloksiin.

5. Selvitetään, onko kyseessä uusi vai kasvanut vika.

6. Uuden tai kasvaneen vian tyyppi, sijainti ja koko määritetään tarvittaessa tarkemmalla
menetelmällä.

7. Selvitetään, ylittääkö vikanäyttämä hyväksymisstandardien raja-arvot.

8. Hyväksymisstandardien raja-arvot ylittäneelle vikanäyttämälle tehdään turvallisuusarvio.
Tämän lisäksi arvioidaan vian syntyyn johtaneet syyt.

9. Syyarvion ja turvallisuusanalyysin perusteella päätetään, jätetäänkö vika rakenteeseen.

10. Jos vika jätetään rakenteeseen, arvioidaan lisätoimenpidetarve syiden poistamiseksi ja vian
kasvun estämiseksi.

11. Viallinen rakenne korjataan tai vaihdetaan, jolloin tehdään myös uudet perustarkastukset.
Vian syyt poistetaan ja arvioidaan lisätoimenpidetarve.

12. Tehdään päätös rakenteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Tarvittavat lisätoimenpiteet voivat olla esimerkiksi:

• käyttörajoitukset tai -muutokset,
• vian jatkuva valvonta,
• rakennemuutokset, kuten päällehitsaukset ja tuentojen muutokset sekä
• lisätarkastukset ja tarkastusjakson lyhentäminen.
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LIITE 4

1. Säteilyturvakeskuksen edustajien
haastattelurunko

Kl 1. Haastateltavan tausta, työtehtävät ja muo-
dollinen asema.

K21. Ketkä osallistuvat voimalaitoksilla suo-
ritettavien määräaikaistarkastusohjelmi-
en suunnitteluun? Erityisesti, mikä on
Säteilyturvakeskuksen (STUK) rooli?

K22. Voimayhtiöt käyttävät paljon tarkastus-
palveluyrityksiä alihankkijoinaan vuosi-
huoltoseisokkien yhteydessä. Millainen
on pääpiirteissään se prosessi, jonka tu-
loksena alihankintasopimukset (erit.
koskien ainetta rikkomattomia tarkastuk-
sia) syntyvät?

K23. YVL-ohjeen 3.8 mukaan "tarkastuksia
tulee laajentaa viitteen IM [- ASME Sec-
tion XI] mukaisesti käsittämään muita
vastaavia tarkastuskohteita, jos käytönai-
kaisissa tarkastuksissa löydetään hyväk-
symisstandardien raja-arvot ylittäviä vi-
kanäyttämiä". Näiden "vastaavien tarkas-
tuskohteiden" valinnasta ja tarkastukses-
ta ei liene ole olemassa mitään yksityis-
kohtaista ohjetta? Millaiset periaatteet
ohjaavat kyseisiä laajennettuja tarkastuk-
sia?

K31. Mitä mieltä olette ainetta rikkomattomi-
en tarkastusmenetelmien luotettavuudesta
yleensä?

K32. Mitä mieltä olette Suomen ydinvoimalois-
sa NDT-menetelmillä suoritettavan tar-
kastustoiminnan luotettavuudesta ?

K33. Mitkä ovat STUK.n näkemyksen mukaan
todennäköisimmät tarkastusten luotetta-
vuutta heikentävät tekijät?

K34. Panostavatko voimayhtiöt tarkastustoi-
mintaan riittävästi?

K41. Onko teillä vaikeuksia suorittaa seuran-
taaja saada tarvitsemanne tiedot?

K42. Miten STUK seuraa omien määräystensä
adekvaattiutta?

K43. Osallistuuko STUK mitenkään NDT-me-
netelmien luotettavuustutkimuksiin?

TEEMAHAASTATTELUT

K51. Onko vaadittujen tarkastusten toteuttami-
nen voimayhtiöille heidän toimintansa
laajuuteen nähden huomattava kustannus-
erä?

K52. Millainen kilpailutilanne tarkastuspalve-
luyritysten kesken tällä hetkellä vallitsee?

K53. YVL-ohjeessa 1.3 sanotaan, että "lasku-
tus- ja palkkausjärjestelmillä ja hallinnol-
lisilla järjestelyillä ei saa olla tarkastuk-
sen luotettavuutta alentavaa vaikutusta".
Onko tietoonne tullut seikkoja, joiden
perusteella tarkastusten luotettavuuden
voisi sanoa kärsineen noudatettujen kor-
vausperusteiden johdosta?

K54. Eräiden tutkimusten [NUREG/CR-4600,
1986; SKI Utredningsrapport 8.13-
930477, 1993] mukaan tarkastajat koke-
vat, että voimayhtiöt ovat hyvin huolis-
saan valenäyttämien aiheuttamista yli-
määräisistä kustannuksista. Käytännössä
tämä saattaa johtaa hyvin konservatiivi-
seen raportointitapaan (näyttämän rapor-
toidaan ylittävän hyväksymisstandardin
raja-arvon vain kun kyseessä on aivan il-
meinen särö). Millaista raportointitapaa
suomalaisissa voimalaitoksissa työsken-
televät tarkastajat (1) noudattavat todel-
lisuudessa ja (2) millaista heidän tulisi
noudattaa?

K55. Erään tutkimuksen [SKI Utredningsrap-
port 8.13-930477, 1993] mukaan revisi-
on loppuvaiheessa esiintuotuihin vikoihin
suhtaudutaan joskus varsin "viileästi".
Voiko sanoa, että taloudelliset seikat ovat
keskeisesti mukana suunniteltaessa tar-
kastusten laajentamista esiintulleiden vi-
kanäyttämien pohjalta?

K61. Kuka vastaa sitä, että laitos on turvalli-
nen ja toimintakunnossa?

K62. Kuka vastaa siitä, että tarkastukset teh-
dään asiantuntevasti ja määräysten edel-
lyttämässä laajuudessa?

K63. Esimerkki: Kuka on muodollisesti vas-
tuussa, jos (1) putki on juuri tarkastettu
ja todettu kunnoltaan virheettömäksi mut-
ta osoittautuukin vuotavaksi (vrt. Oskars-
hamn 1, v. 1993)? (2) normaalin määrä-
aikaistarkastusohjelman puitteissa oleva,
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TEEMAHAASTATTELUT

viimeksi kaksi vuotta sitten tarkastettu
putki alkaa vuotaa (nopeasti edennyt
särö)? (3) havaitaan vuoto putkessa, jota
ei ole tarkastettu määräysten vaatimalla
tavalla (tarkastus olisi käytännössä hyvin
hankalaa tms.)?

2. Voimayhtiöiden edustajien
haastattelurunko

Kll . Haastateltavien tausta, työtehtävät ja
muodollinen asema.

K21. Ketkä osallistuvat voimalaitoksilla suo-
ritettavien määräaikaistarkastusohjelmi-
en suunnitteluun? Erityisesti, mikä on ul-
kopuolisten tahojen - kuten tarkastuspal-
veluyritysten - rooli?

K22. Voimayhtiöt käyttävät paljon tarkastus-
palveluyrityksiä alihankkijoinaan vuosi-
huoltoseisokkien yhteydessä. Millainen
on pääpiirteissään se prosessi, jonka tu-
loksena alihankintasopimukset (erit. kos-
kien ainetta rikkomattomia tarkastuksia)
syntyvät?

K23. YVL-ohjeen 3.8 mukaan "tarkastuksia
tulee laajentaa viitteen IM [= ASME Sec-
tion XI] mukaisesti käsittämään muita
vastaavia tarkastuskohteita, jos käytönai-
kaisissa tarkastuksissa löydetään hy väk-
symisstandardien raja-arvot ylittäviä vi-
kanäyttämiä". Näiden "vastaavien tarkas-
tuskohteiden" valinnasta ja tarkastukses-
ta ei liene ole olemassa mitään yksityis-
kohtaista ohjetta? Millaiset periaatteet
ohjaavat kyseisiä laajennettuja tarkastuk-
sia?

K31. Mitä mieltä olette ainetta rikkomattomi-
en tarkastusmenetelmien luotettavuudesta
yleensä?

K3 2. Mitä mieltä olette Suomen ydinvoimalois-
sa NDT-menetelmillä suoritettavan tar-
kastustoiminnan luotettavuudesta ?

K33. Näkemyksenne mukaan todennäköisim-
mät tarkastusten luotettavuutta heikentä-
vät tekijät?

LIITE 4

K411. Kuinka rasittavaksi koette STUK:n mää-
rittelemän määräaikaistarkastusohjelmi-
en raportointikäytännön?

K421. Miten voimayhtiönne seuraa omien tar-
kastusohjelmiensa adekvaattiutta?
Osallistuuko voimayhtiönne mitenkään
NDT-menetelmienluotettavuustutkimuk-
siin?

K431

K51. Onko vaadittuj en tarkastusten toteuttami-
nen teille huomattava kustannuserä?

K52. Millainen kilpailutilanne tarkastuspalve-
luyritysten kesken tällä hetkellä vallitsee?

K531. Millaisia korvausperusteita alihankintaso-
pimuksissa on tapana käyttää?

K54. Eräiden tutkimusten [NUREG/CR-4600,
1986; SKI Utredningsrapport 8.13-
930477, 1993] mukaan tarkastajat koke-
vat, että voimayhtiöt ovat hyvin huolis-
saan valenäyttämien aiheuttamista yli-
määräisistä kustannuksista. Käytännössä
tämä saattaa johtaa hyvin konservatiivi-
seen raportointitapaan (näyttämän rapor-
toidaan ylittävän hyväksymisstandardin
raja-arvon vain kun kyseessä on aivan il-
meinen särö). Millaista raportointitapaa
voimalaitoksessanne noudatetaan?

K55. Erään tutkimuksen [SKI Utredningsrap-
port 8.13-930477, 1993] mukaan tarkas-
tajat kokivat, että revision loppuvaihees-
sa esiintuotuihin vikoihin suhtauduttiin
joskus varsin "viileästi". Voiko sanoa, että
taloudelliset seikat ovat keskeisesti mu-
kana suunniteltaessa tarkastusten laajen-
tamista esiintulleiden vikanäyttämien
pohjalta?

K64. Mikä on tarkastuspalveluyritysten moraa-
linen vastuu määräaikaistarkastuksissa?
Entä muodollinen vastuu?

K65. Mikä on viranomaistahojen vastuu/rooli
määräaikaistarkastusohjelmien laadun-
varmistuksessa?

K66. Miten voimayhtiön kaikenkattava vastuu
toiminnan turvallisuudesta jakaantuu voi-
mayhtiön sisällä?
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LIITE 4

3. Tarkastuspalveluyritysten edustajien
haastattelurunko

Kl 1. Haastateltavan tausta, työtehtävät ja muo-
dollinen asema.

K21. Ketkä osallistuvat voimalaitoksilla suo-
ritettavien määräaikaistarkastusohjelmi-
en suunnitteluun? Erityisesti, mikä on ul-
kopuolisten tahojen - kuten tarkastuspal-
veluyritysten - rooli?

K211. Voisiko nykykäytäntö olla jotenkin pa-
rempi? Miten ulkopuolisten tarkastuspal-
veluyritysten roolia voitaisiin mielestän-
ne kehittää?

K22. Voimayhtiöt käyttävät paljon tarkastus-
palveluyrityksiä alihankkijoinaan vuosi-
huoltoseisokkien yhteydessä. Millainen
on pääpiirteissään se prosessi, jonka tu-
loksena alihankintasopimukset (erit. kos-
kien ainetta rikkomattomia tarkastuksia)
syntyvät?

K23. YVL-ohjeen 3.8 mukaan "tarkastuksia
tulee laajentaa viitteen IM [= ASME Sec-
tion XI] mukaisesti käsittämään muita
vastaavia tarkastuskohteita, jos käytönai-
kaisissa tarkastuksissa löydetään hyväk-
symisstandardien raja-arvot ylittäviä vi-
kanäyttämiä". Näiden "vastaavien tarkas-
tuskohteiden" valinnasta ja tarkastukses-
ta ei liene ole olemassa mitään yksityis-
kohtaista ohjetta? Millaiset periaatteet
ohjaavat kyseisiä laajennettuja tarkastuk-
sia?

K31. Mitä mieltä olette ainetta rikkomattomi-
en tarkastusmenetelmien luotettavuudesta
yleensä?

K32. Mitä mieltä olette Suomen ydinvoimalois-
sa NDT-menetelmillä suoritettavan tar-
kastustoiminnan luotettavuudesta ?

K33. Näkemyksenne mukaan todennäköisim-
mät tarkastusten luotettavuutta heikentä-
vät tekijät?

TEEMAHAASTATTELUT

K35. Voidaanko työnne kohteelle mielestänne
määritellä hyväksyttävä virheprosentti?

K44. Kuinka rasittaviksi/tarkoituksenmukai-
siksi koette STUK:n tarkastuspalveluyri-
tyksille määrittämät kelpoisuusehdot
[YVL-ohje 1.3]?

K51. Onko vaadittujen tarkastusten toteuttami-
nen voimayhtiöille huomattava kustan-
nuserä?

K52. Millainen kilpailutilanne tarkastuspalve-
luyritysten kesken tällä hetkellä vallitsee?

K531. Millaisia korvausperusteita alihankintaso-
pimuksissa on tapana käyttää?

K54. Eräiden tutkimusten [NUREG/CR-4600,
1986; SKI Utredningsrapport 8.13-
930477, 1993] mukaan tarkastajat koke-
vat, että voimayhtiöt ovat hyvin huolis-
saan valenäyttämien aiheuttamista yli-
määräisistä kustannuksista. Käytännössä
tämä saattaa johtaa hyvin konservatiivi-
seen raportointitapaan (näyttämän rapor-
toidaan ylittävän hyväksymisstandardin
raja-arvon vain kun kyseessä on aivan il-
meinen särö). Millaista raportointitapaa
voimayhtiöt näyttäisivät suosivan?

K55. Erään tutkimuksen [SKI Utredningsrap-
port 8.13-930477, 1993] mukaan tarkas-
tajat kokivat, että revision loppuvaihees-
sa esiintuotuihin vikoihin suhtauduttiin
joskus varsin "viileästi". Voiko sanoa, että
taloudelliset seikat ovat keskeisesti mu-
kana suunniteltaessa tarkastusten laajen-
tamista esiintulleiden vikanäyttämien
pohjalta?

K64. Mikä on tarkastuspalveluyritysten moraa-
linen vastuu määräaikaistarkastuksissa?
Entä muodollinen vastuu?

K65. Mikä on viranomaistahojen vastuu/rooli
määräaikaistarkastusohjelmien laadun-
varmistuksessa?
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STUK-YTO-TR-sarjan julkaisuja

STUK-YTO-TR 120 Mursu J, Peltoniemi M
(TKK). Rakoilleen kallion termo-hydro-mekaniik-
kaa ydinjätetutkimuksia varten. Termo-hydro-me-
kaaniseen kokeeseen liittyvä sähkönjohtavuusmit-
taus.

STUK-YTO-TR 119 Korhonen J, Pulkkinen U,
Haapanen P (VTT). Statistical reliablity assessment
of software-based systems.

STUK-YTO-TR 118 Lipponen A (VTT). Yhtei-
den ja kaksimetalliliitosten ultraäänitarkastuksen
luotettavuus.

STUK-YTO-TR 117 Lipponen A (VTT). Muo-
kattujen austeniittisten putkien hitsausliitosten
ultraäänitarkastuksen luotettavuus.

STUK-YTO-TR 116 Holmberg J, Pulkkinen U
(VTT). Use of decision analytic methods in nuclear
safety. An international survey.

STUK-YTO-TR 115 Suolanen V (VTT). Model
description and evaluation of model performance,
Scenario S.

STUK-YTO-TR 114 Rossi J (VTT). Ydinvoima-
laitosten onnettomuusharjoitusten ympäristön
säteilytilanteiden suunnittelu.

STUK-YTO-TR 113 Eloranta E (ed.). The inter-
national DECOVALEX project for the modelling
of coupled Thermo-Hydro-Mechanical processes
in a nuclear waste repository. Finnish contributi-
on during 1991-1995.)

STUK-YTO-TR 112 Reivinen M, Freund J (TKK),
Eloranta E. A theoretical and numerical considera-
tion of rock mass behaviour under thermal loading
of radioactive waste repository.

STUK-YTO-TR 111 Kaartinen J. Validation of
CsNalF data evaluation software. Final report on
task FIN A940 on the Finnish support programme
to IAEA safeguards.

STUK-YTO-TR 110 Kosonen A-M (VTT). Ko-
bolttivapaiden pinnoitteiden kulumiskestävyys
ydinvoimalaitosolosuhteissa. Koetulokset.

STUK-YTO-TR 109 Kosonen A-M (VTT). Ko-
boltti vapaiden pinnoitteiden kulumiskestävyys
ydinvoimalaitosolosuhteissa. Kirjallisuustutkimus.

STUK-YTO-TR 108 Hakala M (VTT), Karjunen
T. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojarakennuk-
sen teräsbetonirakenteiden dynaaminen analyysi.

STUK-YTO-TR 106 Piippo J, Saario T, Laitinen
T (VTT). Electrical properties of oxide films for-
med on copper in 0.1 M borax solution.

STUK-YTO-TR 105 Hietanen S, Ehrnsten U, Saa-
rio T (VTT). Environmentally assisted cracing be-
haviour of copper in simulated ground water.

STUK-YTO-TR 104 Okkonen T (OTO-Consul-
ting). Development of a parametric containment
event tree model of a severe PWR accident.

STUK-YTO-TR 103 Kettunen J, Norros L (VTT).
Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden yhteys
NDT-tarkastusten luotettavuuteen. Katsaus kansain-
väliseen kirjallisuuteen.

STUK-YTO-TR 102 Kansanaho A, IlanderT, Toi-
vonen H. Desktop mapping using GPS. SAHTI —
a software package for environmental monitoring.

Täydellisen listan STUK-YTO-TR-sarjan julkai-
suista saa Säteilyturvakeskuksen ydinturvalli-
suusosastolta.
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