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Valtuutusperusteet
Ydinenergialain (990/1987) 7  r  §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä 
on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat 
yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt
YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen en-
nen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia 
Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua 
YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvan-
haltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvalli-
suusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, 
se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7  a §:ssä säädetyt periaatteet: 
Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käy-
tännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi 
on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset 
sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perustel-
tuina.

Ydinenergialain 7  r  §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen 
turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvan-
haltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty me-
nettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty 
menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, 
Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.
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1 Johdanto
101. Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomi-
en määräaikaistarkastusten tarkoituksena on 
varmistaa painelaitteiden eheyden säilyminen 
siten, että niihin mahdollisesti kehittyvät vau-
riot havaitaan ennen kuin ne vaarantavat ydin-
teknistä turvallisuutta. Tässä ohjeessa esitetään 
rikkomattomien määräaikaistarkastusten suun-
nittelua, pätevöintiä, suoritusta, raportointia ja 
valvontaa koskevat vaatimukset ydinlaitoksen 
elinkaaren kaikissa vaiheissa aina suunnittelus-
ta käytöstäpoistoon asti.

102. Säteilyturvakeskus (STUK) asettaa ydin-
energialain (990/1987) [1] perusteella ydinener-
gia-asetuksen (161/1988) 117 §:n [2] mukaisesti 
ne vaatimukset, jotka koskevat luvanhaltijalle 
kuuluvia toimenpiteitä ja menettelyjä ydinlaitos-
ten painelaitteiden turvallisuuden varmistami-
seksi. Ydinenergialain perusteella STUK valvoo 
vaatimusten toteutumista.

103. Valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalai-
toksen turvallisuudesta (717/2013) 26 §:n [3] 
mukaan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden 
kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden ja 
laitteiden on oltava käyttökuntoisia suunnitte-
lun perustana olevien vaatimusten mukaisesti. 
Käyttökuntoisuutta ja käyttöympäristön vaiku-
tuksia on valvottava tarkastusten, testien, mitta-
usten ja analyysien avulla. Käyttökuntoisuus on 
ennakolta varmistettava säännöllisillä huolloilla 
sekä kunnostamiseen ja korjauksiin on varau-
duttava käyttökuntoisuuden heikkenemisen va-
ralta. Kunnonvalvonta ja kunnossapito on suun-
niteltava, ohjeistettava ja toteutettava niin, että 
järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden eheys ja 
toimintakyky luotettavasti säilyvät koko niiden 
käyttöiän ajan.

2 Soveltamisala
201. Tässä ohjeessa esitetään ydinvoimalaitos-
ten painelaitteille rikkomattomilla tarkastusme-
netelmillä tehtävien määräaikaistarkastusten 
suunnittelua, pätevöintiä, suoritusta, raportoin-
tia ja valvontaa koskevat vaatimukset:

•	 Tarkastuksia on tehtävä turvallisuusluokkiin 
1 ja 2 kuuluville sekä muille ydinteknisen 
turvallisuuden kannalta tärkeiksi arvioiduil-
le painelaitteille sekä pääkiertopumppujen 
vauhtipyörille.

•	 Putkistojen määräaikaistarkastusohjelma on 
tehtävä riskitietoisesti, jolloin on tarkastel-
tava ydinlaitoksen kaikkia turvallisuusluok-
kien 1, 2 ja 3 sekä luokan EYT järjestelmiä 
kokonaisuutena putkistojen turvallisuusluo-
kituksesta ja nimellismitoista riippumatta.

•	 Tarkastusjärjestelmät on pätevöitävä.

202. Jos edellä mainittujen määräaikaistarkas-
tusten päätavoitteena on havaita muita vaurioi-
ta kuin särömäisiä vikoja, luvanhaltija voi hoi-
taa tarkastukset ohjeessa YVL E.3 käsiteltävien 
kunnonvalvontaohjelmiensa mukaisesti.

203. Putkistojen riskitietoista määräaikaistarkas-
tusohjelmaa laadittaessa on käytettävä ajanta-
saista todennäköisyysperusteista riskianalyysia, 
joka täyttää ohjeen YVL A.7 vaatimukset.

204. Mikäli ydinlaitosten mekaanisten laitteiden 
ja rakenteiden, kuten käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituskapselien valmistustarkastuksille, 
on vaadittu pätevöinnit, ne on tehtävä tätä ohjet-
ta soveltamalla.

205. Tämä ohje koskee luvanhakijoita, luvan-
haltijoita, laitostoimittajia, pätevöintielimiä ja 
testauslaitoksia.

206. Tämä ohje kattaa ydinvoimalaitoksen elin-
kaaren kaikki vaiheet aina suunnittelusta käy-
töstäpoistoon asti. 

207. Painelaitteiden muiden määräaikaistarkas-
tusten vaatimukset ja valvonta esitetään ohjeis-
sa YVL E.3 ja E.8. Lisäksi ohjeissa YVL E.9, E.10 
ja E.11 esitetään vaatimukset määräaikaistar-
kastuksille, jotka on tehtävä muille mekaanisille 
laitteille kuin painelaitteille. Tarkastukset te-
kee ohjeessa YVL E.1 esitetyn tarkastusaluejaon 
mukaisesti STUK tai STUKin hyväksymä tar-
kastuslaitos. Testauslaitoksille ja testaajille on 
esitetty vaatimukset ohjeessa YVL E.12.
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3 Määräaikaistarkastukset
3.1 Määräaikaistarkastusten vaatimukset, 
asiakirjat ja niiden päivitys
301. Tässä luvussa esitetään vaatimukset niille 
rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä tehtä-
ville painelaitteiden määräaikaistarkastuksille, 
joiden päätavoite on havaita ja määrittää ajoissa 
ydintekniselle turvallisuudelle merkittäviin pai-
nelaitteisiin käytön aikana syntyneet turvalli-
suutta vaarantavat särömäiset viat.

302. Määräaikaistarkastusten perusvaatimus-
tasona on käytettävä standardia ASME Boiler 
and Pressure Vessel Code, Section XI, Rules 
for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant 
Components, Division 1 (ASME Code, Section 
XI) [4]. Poikkeamat standardista on perusteltava 
ja on osoitettava, että vastaava luotettavuus- ja 
turvallisuustaso saavutetaan.

Täydentäviä ohjeita menettelytavoista annetaan 
Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 
turvallisuusohjeessa IAEA Safety Standards 
Series No. NS-G-2.6, Maintenance, Surveillance 
and In-Service Inspection in Nuclear Power 
Plants [5] sekä Western European Nuclear 
Regulators’ Associationin (WENRA), referenssi-
asiakirjassa WENRA Reactor Safety Reference 
Levels, January 2008, Issue K: Maintenance, 
In-service inspection and Functional Testing [6], 
joiden vaatimukset on täytettävä.

303. Pääkiertopumppujen vauhtipyörät on tar-
kastettava. Tarkastukset on perusteltu ja ohjeis-
tettu viitteessä U.S. NRC Regulatory Guide 1.14 
Reactor Coolant Pump Flywheel Integrity [7].

304. Putkistojen riskitietoiset määräaikaistarkas-
tusohjelmat on laadittava luvussa 4 esitetyn ris-
kitietoisen kohdentamisprosessin avulla.

305. Määräaikaistarkastusten perus- ja käytön-
aikaisissa tarkastuksissa käytettävät pinta- ja 
volumetristen tarkastusten järjestelmät on päte-
vöitävä tämän ohjeen luvuissa 5 ja 6 esitettyjen 
pätevöintivaatimusten mukaisesti. Samoja peri-
aatteita voidaan soveltaa myös silmämääräisten 
tarkastusjärjestelmien pätevöinteihin.

306. Rikkomattomia määräaikaistarkastuksia te-
kevät testauslaitokset ja niiden tarkastushen-
kilökunta on hyväksytettävä STUKissa ohjeen 
YVL E.12 mukaisesti.

307. Määräaikaistarkastusten laajuus ja suoritus-
tapa on määritettävä seuraavissa asiakirjoissa:
•	 määräaikaistarkastusten periaatesuunnitel-

ma
•	 määräaikaistarkastusten yhteenveto-ohjelma
•	 riskitietoinen kohdentamisprosessi
•	 tarkastusten pätevöintiasiakirjat
•	 määräaikaistarkastusten perustarkastus-

suunnitelma
•	 käytönaikainen tarkastusvälin ohjelma
•	 käyttöjaksojen tarkastussuunnitelmat.

308. Määräaikaistarkastusten tulokset on rapor-
toitava.

309. Ydinenergialain (990/1987) 7 e §:n [1] mu-
kaan ydinlaitoksen turvallisuutta koskevien vaa-
timusten täyttyminen on osoitettava luotettavasti.

310. Ydinenergialain (990/1987) 9 §:n [1] mukaan 
luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydin-
energian käytön turvallisuudesta. Tätä velvolli-
suutta ei voida siirtää toiselle.

311. Luvanhaltijan on itse laadittava ja liitettävä 
kuhunkin STUKissa hyväksytettävään määrä-
aikaistarkastusasiakirjaan perusteluyhteenveto.

312. Luvanhaltijan on laadittava asiakirjan pe-
rusteluyhteenveto siten, että se on argumentti-
na hyvä ja vakuuttava ja vastaa kysymykseen, 
miksi luvanhaltija odottaa, että STUK hyväksyy 
asiakirjan, Argumentti ja kritiikki [8].

313. Luvanhaltijan on todistettava yhteenvedolla 
argumentoimalla asiakirjan ja siinä esitettyjen 
toimenpiteiden hyväksyttävyys.

314. Luvanhaltijan on osoitettava oman tarkas-
tuskäsittelynsä laajuus ja syvyys perusteluyh-
teenvedolla.

315. Luvanhaltijan on esitettävä argumentaation 
osina perusteluyhteenvedossaan seuraavat asiat:
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•	 tiivistelmä hyväksyttäväksi toimitetusta 
asiakokonaisuudesta, suunnitelluista toimen-
piteistä ja mahdollisista aikarajoista

•	 menettelytavat sellaisten asiakirjan sovelta-
misalueen ulkopuolelle rajattujen asioiden 
hyväksyttämiseksi, jotka ovat asiakokonai-
suuden hyväksyttämisen kannalta olennaisia

•	 asiakirjan yhteydet muuhun määräaikais-
tarkastus- ja pätevöintiasiakirjojen kokonai-
suuteen, määräaikaistarkastusten mennei-
syyteen ja tulevaisuuteen sekä viittaukset 
luvanhaltijan ja STUKin kirjeisiin

•	 viitteet muihin asian käsittelyn kannalta 
olennaisiin seikkoihin

•	 argumentaation osina asiaperustelut sekä 
säädös- ja normiviitteet perusteluina asiakir-
jan ja siinä esitettyjen toimenpiteiden hyväk-
syttävyydelle.

316. Valmistelussa käytettyihin säädöksiin, nor-
meihin ja suosituksiin on viitattava yksiselittei-
sesti, esimerkiksi viittauksilla normien tunnuk-
siin ja lukuihin.

317. Luvanhaltijan on ylläpidettävä ja päivitettä-
vä määräaikaistarkastusasiakirjoja asianomai-
sissa luvuissa 3.2, 3.6 ja 4 esitettyjen vaatimus-
ten mukaisesti.

318. Liitteen A kaavio havainnollistaa määräai-
kaistarkastusasiakirjojen kokonaisuutta ja nii-
den päivitystä.

3.2 Määräaikaistarkastusten 
periaatesuunnitelma
319. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:n [2] 
mukaan hakijan on toimitettava STUKille ra-
kentamislupaa hakiessaan määräaikaistarkas-
tusten periaatesuunnitelma.

320. Määräaikaistarkastusten periaatesuunnitel-
malla on osoitettava, että kattaville pätevöidyille 
määräaikaistarkastuksille on suunniteltu edel-
lytykset ydinlaitoksen elinkaaren kaikissa vai-
heissa aina suunnittelusta käytöstäpoistoon asti.

321. Määräaikaistarkastusten periaatesuunnitel-
ma on laadittava siten, että se kattaa turvalli-
suusluokkiin 1 ja 2 kuuluvat sekä muut ydin-

teknisen turvallisuuden kannalta tärkeiksi ar-
vioidut laitteet ja rakenteet, kuten painesäiliöt, 
pumput, venttiilit ja niiden tukirakenteet sekä 
reaktoripainesäiliön sisäosat ja pääkiertopump-
pujen vauhtipyörät sekä putkistojen riskitietoi-
sesti kohdennetut tarkastuskohteet.

322. Luvanhakijan on laadittava määräaikaistar-
kastusten periaatesuunnitelma siten, että sen 
perusteella voidaan valmistautua laatimaan pe-
rustarkastussuunnitelma (luku 3.3) ja että sen 
sisältö voidaan täydentää yhteenveto-ohjelmaksi 
(luku 3.4).

323. Luvanhakijan on toimitettava rakentamis-
lupa-asiakirjojen yhteydessä STUKille tiedoksi 
asiakirja, jossa esitetään putkistojen riskitietoi-
sen määräaikaistarkastusohjelman laatimisperi-
aatteet sekä riskitietoisen kohdentamisprosessin 
alustava menetelmäkuvaus ja lähdeaineistojen 
osoitus.

324. Määräaikaistarkastusten periaatesuunnitel-
ma on laadittava siten, että sillä on yhteys ydin-
laitoksen rakentamisprojektinhallintaan.

325. Luvanhakijan on sisällytettävä periaatesuun-
nitelmaan määräaikaistarkastusasiakirjajärjes-
telmän kuvaus osoituksena siitä, että luotu asia-
kirjajärjestelmä on selkeä ja yksikäsitteinen kai-
kille osapuolille. Periaatesuunnitelmaan on sisäl-
lytettävä suunnitelmat määräaikaistarkastus-
asiakirjojen pääsisällöstä ja yksittäiset asiakir-
jat on nimettävä:
•	 periaatesuunnitelma
•	 alustava menetelmäkuvaus riskitietoisesta 

kohdentamisprosessista
•	 perustarkastussuunnitelma
•	 yhteenveto-ohjelma
•	 käytönaikainen tarkastusvälin ohjelma
•	 käytönaikaiset käyttöjakson tarkastussuun-

nitelmat
•	 ilmoitukset tarkastusten loppuunsaattami-

sesta
•	 tarkastustulosten yhteenvetoraportit
•	 pätevöintiasiakirjat
•	 piirustukset
•	 tarkastusohjeet.
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326. Luvanhakijan on osoitettava periaatesuun-
nitelmalla
•	 luvanhakijan ja laitostoimittajan valmius pe-

rustarkastussuunnitelman valmistelun aloit-
tamiseen viipymättä rakentamisluvan myön-
tämisen jälkeen

•	 luvanhakijan, laitostoimittajan ja pätevöin-
tiorganisaation valmius määräaikaistarkas-
tusjärjestelmien pätevöintien aloittamiseen 
viipymättä rakentamisluvan myöntämisen 
jälkeen.

327. Perustarkastussuunnitelman laatimisen ja 
pätevöintien aloittamisvalmiuden osoittamiseksi 
määräaikaistarkastusten periaatesuunnitelmas-
sa on esitettävä seuraavat asiat:
a. Rakentamisvaiheen aikataulu, jossa on esitet-

tävä pätevöintien kytkentä perustarkastus-
ten ajankohtiin ja määräaikaistarkastusasia-
kirjojen toimittamisajankohdat

•	 rakentamisluvan, käyttöluvan ja käynnistyk-
sen ajankohdat ja niiden kytkentä toisiinsa

•	 ehdotukset perustarkastussuunnitelman toi-
mitusajankohdaksi, tai jos se valmistellaan 
osissa, ehdotukset osien toimitusajankohdiksi

•	 yhteenveto-ohjelman, perustarkastusten tu-
losten yhteenvetoraporttien ja ensimmäisen 
tarkastusvälin tarkastusohjelman toimitta-
misajankohdat

•	 perustarkastusten aloitusajankohta, tai jos ne 
tehdään osissa, osien aloitusajankohdat.

b. Ne periaatteet ja arviointikriteerit, joiden mu-
kaan perustarkastussuunnitelmien ja muiden 
tarkastusohjelmien ylläpitoa ja kehittämistä 
hallitaan ja joiden mukaan tarkastettavat 
laitteet ja niiden tarkastuskohteet valitaan, 
mm.

•	 tarkastusohjelmien laatimis- ja hyväksymis-
käytäntö

•	 tarkastuskohteiden, -menetelmien, -laajuuk-
sien ja -välien yleiset valintaperiaatteet

•	 niiden riskitietoisten menetelmien ja koh-
dentamisprosessien alustavat menetelmäku-
vaukset, joita käytetään putkistojen riskitie-
toisen määräaikaistarkastusohjelman laati-
misessa

•	 menettelytavat tarkastustulosten raportoin-
tia ja vikanäyttämien arvioimista varten.

c. Mahdolliset poikkeamat standardin ASME 
Code, Section XI [4] mukaisesta vaatimusta-

sosta ja perustelut poikkeamien hyväksyttä-
vyydelle.

d. Määräaikaistarkastettavat primääri- ja se-
kundääripiirin päälaitteet ja pääkiertopump-
pujen vauhtipyörät

•	 tarkastuskategoriat, ASME Code, Section XI 
[4]

•	 tarkastusmenettely
•	 tarkastettavuus (rakenneaine, muotoilu, luok-

sepäästävyys).
e. Selvitys tarkastusohjeiden, -laitteistojen ja 

henkilöstön pätevöinnin periaatteista
•	 nimeltä mainittu pätevöintielin
•	 osoitus valmiudesta pätevöinnin lähtötietojen 

keräämiseen ja lähtötietoasiakirjan laatimi-
seen

•	 suunnitelma materiaalin varaamisesta päte-
vöintikoekappaleita varten.

f. Tarkastuskohteiden osoittamiseksi tarvitta-
vat piirustukset

•	 päälaitteiden ja -rakenteiden kaaviokuvat 
(tarkastuskohteet merkittävä)

•	 virtauskaaviot turvallisuusluokkarajauksin.

328. Luvanhakijan on täydennettävä ja tarken-
nettava määräaikaistarkastusten periaate-
suunnitelman sisältöä rakentamisvaiheen aika-
na siten, että perustarkastussuunnitelmien ja 
yhteenveto-ohjelman laatimista varten on aina 
käytettävissä parhaat mahdolliset tiedot. Sisältö 
on päivitettävä siten, että projektinhallinta voi 
käyttää sitä apunaan ydinlaitoksen rakentamis-
vaiheessa.

329. Luvanhakijan on esitettävä päivitetyssä si-
sällöltään periaatesuunnitelmaa vastaavassa 
asiakirjassa sekä perustarkastussuunnitelman 
päivitetyt periaatteet ja arviointikriteerit että 
perustarkastustulosten raportoinnin ja vika-
näyttämien arvioinnin menettelytavat.

330. Päivitetty sisällöltään periaatesuunnitelmaa 
vastaava asiakirja on toimitettava STUKille tie-
doksi viimeistään kaksi vuotta ennen perustar-
kastusten aloitusta.

331. Liitteen A kaavio havainnollistaa periaate-
suunnitelman sijoittamista asiakirjakokonaisuu-
teen.
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3.3 Määräaikaistarkastusten 
perustarkastussuunnitelma
332. Luvanhaltijan on toimitettava uuden ydinlai-
tosyksikön perustarkastussuunnitelma STUKille 
hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta 
ennen suunniteltua tarkastusajankohtaa, ellei 
toimitukselle ole hyväksytetty perustellusti mui-
ta aikarajoja.

333. Perustarkastusten tarkoituksena on antaa 
perustietoja vertailupohjaksi käytönaikaisil-
le tarkastuksille sekä saada valmistuksen ja 
asennuksen laadunvalvontaa täydentäviä tie-
toja määräaikaistarkastuslaajuuteen kuulu-
vien tarkastuskohteiden alkuperäiskunnosta. 
Tarkastuksissa on käytettävä mahdollisuuksien 
mukaan samoja menetelmiä, tekniikoita ja tar-
kastuslaitteistotyyppejä, joita on tarkoitus käyt-
tää käytönaikaisissa tarkastuksissa.

Perustarkastussuunnitelman ja yhteenveto-oh-
jelman perusteella laaditaan käytönaikaiset tar-
kastusvälin ohjelmat (luku 3.5.1) ja käyttöjakso-
jen tarkastussuunnitelmat (luku 3.5.2).

334. Luvanhaltijan on toimitettava rakentamisen 
aikana perustarkastussuunnitelman käsittelyä 
varten STUKille hyväksyttäväksi päivitetty put-
kistojen määräaikaistarkastusten riskitietoisen 
kohdentamisprosessin menetelmäkuvaus.

335. Luvanhaltijan on toimitettava riskitietoisen 
kohdentamisprosessin tulokset STUKille tiedok-
si perustarkastussuunnitelman yhteydessä.

336. Putkistojen perustarkastussuunnitelma on 
laadittava riskitietoisen kohdentamisproses-
sin tulosten perusteella kaikille turvallisuuden 
kannalta tärkeimmiksi tunnistetuille putkiston 
rakenneosille. Tarkastukset on tehtävä ennen 
laitoksen käyttöönottoa standardin ASME Code, 
Section XI, Nonmandatory Appendix R, Risk-
informed Inspection Requirements for Piping, 
taulukossa Table R-2500 [4] määritetyllä tavalla. 
Riskitietoista kohdentamisprosessia käsitellään 
luvussa 4.

337. Tarkastuskohteen perustarkastukset on teh-
tävä myös käytön aikana aina, kun jonkin tar-

kastuslaajuuteen kuuluvan laitteen tai raken-
teen tarkastuskohde korjataan, muutetaan tai 
vaihdetaan.

338. Perustarkastussuunnitelman käytettävyy-
teen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska 
se toimii yhtenä perusasiakirjana ydinlaitoksen 
elinkaaren vaiheissa aina rakentamisesta käy-
töstäpoistoon asti.

339. Perustarkastussuunnitelma-asiakirjaan on 
sisällytettävä seuraavat asiat selväkielisinä läh-
deviitteineen:
a. Projektisuunnitelma tarkastusten organisoin-

nista laitospaikalla
•	 kuvaus laitospaikkaorganisaatiosta ja organi-

saatiokaavio
•	 testauslaitokset ja muut tarkastusosapuolet
•	 testauslaitoskohtaiset projektisuunnitelmat

– tarkastustyön kuvaus
– tarkastusten edellytykset, kuten laitos-

paikalla tarvittavat asiakirjat ja luvan-
haltijalta ja testauslaitokselta edellytetyt 
valmistelut

– henkilöiden tehtävät, oikeudet ja velvolli-
suudet

– yhteydenpito tarkastusosapuolten välillä
– vikanäyttämien ja muiden poikkeamien 

tekninen ja hallinnollinen käsittely
– tarkastustulosten raportointi

•	 kunkin testauslaitoksen tarkastusosuus
•	 aikataulut
•	 selvitys tarkastushenkilöstön pätevöinnistä 

(luvut 5 ja 6).
b. Tarkastuskohdeluettelo
•	 laitteen/rakenteen tunnus
•	 turvallisuusluokka
•	 hitsausliitokset ja muut tarkastuskohteet 

yksi käsitteisesti eriteltyinä (tarvittavat viit-
taukset piirustuksiin)

•	 tarkastuskohteen nimellismitat
•	 rakenneaine
•	 standardin ASME Code, Section XI [4] mukai-

nen tarkastuskategoria
•	 viittaukset tarkastuskohteittain putkistojen 

tarkastusten riskitietoisen kohdentamispro-
sessin tuloksiin; vauriomekanismi, vaurioitu-
mis-, seuraus- ja riskiluokka

•	 painelaitteiden vaurioitumisalttiit erityiskoh-
teet



S t u k  OHJE YVL E.5 / 15.11.2013

10

•	 tarkastusmenetelmä
•	 tarkastusohje
•	 tarkastusrajoitukset.

c. Selvitys ja yksityiskohtaiset perustelut tar-
kastuskohteiden valinnalle putkistojen tar-
kastusten riskitietoisesta kohdentamispro-
sessista ja sen tuloksista

d. Tarkastuskohteiden piirustukset
•	 virtauskaaviot, joihin tarkastettavat alueet 

on merkitty turvallisuusluokittain
•	 putkistojen, laitteiden ja rakenteiden piirus-

tukset tarkastuskohteet merkittyinä
•	 hitsausliitosten ja muiden tarkastuskohtei-

den yksityiskohtaiset piirustukset, joista il-
menevät tarkastuskohteen muodot ja mitat.

e. Tarkastusohjeet
•	 selvitys ohjeiden pätevöinnistä viittauksilla 

pätevöintiasiakirjoihin ja STUKin hyväksy-
mispäätöksiin.

f. Tiedot tarkastuslaitteistoista
•	 selvitys laitteistojen pätevöinnistä viittauk-

silla pätevöintiasiakirjoihin ja STUKin hy-
väksymispäätöksiin.

g. Mahdolliset poikkeamat standardin ASME 
Code, Section XI [4] mukaisesta vaatimusta-
sosta ja perustelut poikkeamien hyväksyttä-
vyydelle.

340. Valmistuksen ja asennuksen aikaisista tar-
kastuksista on esitettävä edellä vaaditut tiedot, 
mikäli niillä halutaan korvata perustarkastuk-
sia. Tarkastuksissa on käytettävä mahdollisuuk-
sien mukaan samoja menetelmiä, tekniikoita 
ja tarkastuslaitteistotyyppejä, joita on tarkoitus 
käyttää käytönaikaisissa tarkastuksissa.

341. Painesäiliöiden perustarkastukset on tehtävä 
painekokeen jälkeen. Jos painerunkoon hitsatus-
sa tuessa on käyttölämpötilassa suuria lämpöti-
laeroja ja täten suuria lämpöjännityksiä, STUK 
suosittelee, että tarkastukset tehdään paineen 
ja lämpötilan käyttöarvoilla kuormittamisen jäl-
keen.

342. Luvanhaltijan on toimitettava STUKille tie-
doksi tärkeimpien laitteiden tai niiden osien 
perustarkastusten alustava tarkastusaikataulu 
ja nimettävä yhteyshenkilö, jotta STUKin tar-
kastajat voivat valvoa käytännön tarkastustyötä 
tarkastuspaikoilla. STUK ilmoittaa ne tarkas-

tuskohteet, joiden tarkastuksen täsmällinen aloi-
tusajankohta on ilmoitettava.

343. Liitteen A kaavio havainnollistaa perustar-
kastussuunnitelman sijoittamista asiakirjakoko-
naisuuteen.

3.4 Määräaikaistarkastusten 
yhteenveto-ohjelma
344. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 36 §:n [2] 
mukaan hakijan on toimitettava käyttölupaa ha-
kiessaan Säteilyturvakeskukselle määräaikais-
tarkastusten yhteenveto-ohjelma.

345. Luvanhaltijan on laadittava yhteenveto-oh-
jelma siten, että se kattaa turvallisuusluokkiin 
1 ja 2 kuuluvat sekä muut ydinteknisen turval-
lisuuden kannalta tärkeiksi arvioidut laitteet ja 
rakenteet, kuten painesäiliöt, pumput, venttiilit 
ja niiden tukirakenteet sekä reaktoripainesäili-
ön sisäosat ja pääkiertopumppujen vauhtipyörät 
sekä putkistojen riskitietoisesti kohdennetut tar-
kastuskohteet.

346. Turvallisuuden kannalta ne tärkeiden lait-
teiden ja putkistojen kaksifaasivirtausten ra-
jakohtien, lämpötilojen sekoittumis- ja kerros-
tumiskohtien sekä muiden kohteiden erityiset 
rasitukset ja kuormitukset, joita ei pystytä 
varmuudella määrittämään suunnittelussa, on 
otettava huomioon tarkastuslaajuutta ja -välejä 
määritettäessä. Menettelyt on esitettävä yhteen-
veto-ohjelmassa.

347. Ohjelmassa on esitettävä tarkastuskohtei-
den, -menetelmien ja -välien valintaperiaatteet 
sekä tarkastustulosten ja vikanäyttämien rapor-
tointi- ja arvioimismenettelyt ydinlaitoksen elin-
kaaren kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta 
käytöstäpoistoon asti.

348. Yhteenveto-ohjelmaan, joka on luonteeltaan 
periaatesuunnitelman täydennys, on sisällytet-
tävä päivitetty periaatesuunnitelman sisältö ja 
seuraavat asiat:
a. Ne menettelyt, joiden mukaan ohjelman yl-

läpitoa ja kehittämistä hallitaan ja joiden 
mukaan tarkastettavat laitteet ja niiden tar-
kastuskohteet valitaan, mm.

•	 ohjelmien laatimis- ja hyväksymiskäytäntö
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•	 tarkastuskohteiden, -menetelmien, -laajuuk-
sien ja -välien yleiset valintaperiaatteet

•	 menetelmäkuvaukset niistä riskitietoisista 
menetelmistä ja tarkastusten kohdentamis-
prosesseista, joita käytetään putkistojen ris-
kitietoisen määräaikaistarkastusohjelman 
laatimisessa

•	 menettelytavat tarkastustulosten raportoin-
tia ja vikanäyttämien arvioimista varten.

b. Mahdolliset poikkeamat standardin ASME 
Code, Section XI [4] mukaisesta vaatimusta-
sosta ja perustelut poikkeamien hyväksyttä-
vyydelle.

c. Luettelo määräaikaistarkastettavista laitteis-
ta ja rakenteista

•	 järjestelmä
•	 turvallisuusluokka
•	 tarkastettavat painesäiliöt, putkilinjat, pum-

put ja venttiilit laitetunnuksineen
•	 tarkastuskategoriat, ASME Code, Section XI 

[4]
•	 rakenneaine
•	 tarkastusmenettely.

d. Reaktoripainesäiliön ja muiden päälaitteiden 
tarkastuslaitteistojen mekanisointiperiaat-
teet.

e. Selvitys tarkastusohjeiden, -laitteistojen ja 
-henkilöstön pätevöinnin periaatteista.

f. Tarkastuskohteiden osoittamiseksi tarvitta-
vat piirustukset

•	 riskimerkitykseltään tärkeiden laitteiden ja 
rakenteiden rakennepiirustukset (tarkastus-
kohteet merkittävä)

•	 virtauskaaviot turvallisuusluokka-rajauksin 
(tarkastusalueet merkittävä).

349. Yhteenveto-ohjelman ja perustarkastussuun-
nitelman perusteella laaditaan käytönaikaiset 
tarkastusvälin ohjelmat (luku 3.5.1) ja käyttö-
jaksojen tarkastussuunnitelmat (luku 3.5.2).

350. Liitteen A kaavio havainnollistaa yhteenve-
to-ohjelman sijoittamista asiakirjakokonaisuu-
teen.

3.5 Määräaikaistarkastusten 
käytönaikaiset tarkastukset

3.5.1 Tarkastusvälin tarkastusohjelma
351. Luvanhaltijan on toimitettava uuden ydin-
laitoksen ensimmäisen käytönaikaisen tarkas-
tusvälin tarkastusohjelma STUKille hyväksyttä-
väksi yhtä vuotta ennen ensimmäistä suunnitel-
tua polttoaineenvaihtoseisokkia.

352. Seuraavien tarkastusvälien ohjelmat on toi-
mitettava STUKille hyväksyttäviksi yhtä vuotta 
ennen edellisen tarkastusvälin päättymistä.

353. Käytönaikaisella tarkastusvälin tarkastus-
ohjelmalla tarkoitetaan laajuudeltaan yhden 
tarkastusvälin, esimerkiksi kymmenen vuoden 
välin, päivitettyä tarkastusohjelmaa. Kunkin 
tarkastusvälin ohjelmassa on esitettävä kysei-
sellä tarkastusvälillä tehtäviksi valitut tarkas-
tukset sekä edellisen tarkastusvälin jälkeen 
muuttuneet tarkastusohjeet ja muut asiakirjat. 
Käytönaikaisen tarkastusvälin tarkastusohjel-
man laatimista koskevat luvussa 3.3 esitetyt 
vaatimukset perustarkastussuunnitelman laati-
miselle.

Tarkastusvälin tarkastusohjelma voidaan yhdis-
tää päivitettyyn määräaikaistarkastusten yh-
teenveto-ohjelmaan.

354. Putkistojen käytönaikaisen tarkastusvälin 
tarkastusohjelma on laadittava luvussa 4 esite-
tyn riskitietoisen kohdentamisprosessin tulosten 
perusteella. Ohjelma on päivitettävä luvun 3.6 
edellyttämällä tavalla.

355. Päivitetyt tarkastusvälin ohjelman laajuutta 
vastaavat riskitietoisen kohdentamisprosessin 
tulokset on toimitettava STUKille tiedoksi tar-
kastusvälin ohjelman toimittamisen yhteydessä.

356. Putkistojen käytönaikaisen tarkastusvälin 
tarkastusohjelmaan on valittava ne putkiston ra-
kenneosat, joille on tehtävä käytönaikaiset tar-
kastukset standardin ASME Code, Section XI, liit-
teen Nonmandatory Appendix R, Risk-informed 
Inspection Requirements for Piping, taulukossa 
Table R-2500 [4] ja riskitietoisen kohdentamispro-
sessin tuloksissa määritetyllä tavalla.
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357. Liitteen A kaavio havainnollistaa tarkastus-
välin ohjelman sijoittamista asiakirjakokonai-
suuteen.

3.5.2 Käyttöjakson tarkastussuunnitelma
358. Käytönaikaiset käyttöjaksojen tarkastus-
suunnitelmat on laadittava siten, että tarkas-
tuslaajuudet täyttyvät tarkastusvälin aikana 
yhteenveto-ohjelmassa ja tarkastusvälin ohjel-
massa määritetyllä tavalla.

359. Käytönaikainen käyttöjakson tarkastus-
suunnitelma on toimitettava STUKille hyväksyt-
täväksi viimeistään yhtä kuukautta ennen suun-
niteltua tarkastusajankohtaa. Suunnitellulla 
tarkastusajankohdalla tarkoitetaan yleensä ky-
seisen ydinlaitosyksikön seisokin alkamispäivä-
määrää.

360. Käytönaikaisen käyttöjakson tarkastussuun-
nitelma on laadittava siten, että se perustuu 
luvussa 3.3 esitettyihin perustarkastussuunni-
telman vaatimuksiin.

361. Kunkin tarkastuskerran suunnitelmassa on 
esitettävä kyseisen tarkastuskerran tarkastuk-
set ja viittaukset käytettäviin tarkastusohjeisiin 
ja niiden pätevöinteihin.

362. Käytönaikaisessa käyttöjakson tarkastus-
suunnitelmassa on otettava huomioon luvussa 
3.6 esitetyt päivitysvaatimukset.

363. Niistä vikanäyttämistä, joita seurataan ti-
hennetyin tarkastusvälein, on esitettävä suun-
nitelmassa lyhyet kuvaukset: vikanäyttämien 
pituus, korkeus ja sijainti sekä viittaukset niistä 
STUKille aikaisemmin toimitettuihin asiakirjoi-
hin.

364. Luvanhaltijan on toimitettava STUKille tie-
doksi tärkeimpien laitteiden tai niiden osien 
käytönaikaisten tarkastusten alustava tarkas-
tusaikataulu ja nimettävä yhteyshenkilö, jotta 
STUKin tarkastajat voivat valvoa käytännön 
tarkastustyötä tarkastuspaikoilla. STUK ilmoit-
taa ne tarkastuskohteet, joiden tarkastuksen 
täsmällinen aloitusajankohta on ilmoitettava.

365. Liitteen A kaavio havainnollistaa käyttöjak-
son tarkastussuunnitelman sijoittamista asiakir-
jakokonaisuuteen.

3.6 Määräaikaistarkastusten 
yhteenveto-ohjelman ja käytönaikaisten 
tarkastusohjelmien päivitys
366. Käyttöluvan uusimisen ja määräaikaisen 
turvallisuusarvioinnin perustana ovat pääosin 
ydinenergia-asetuksen (161/1988) 36 §:n [2] 
tarkoittamat asiakirjat, kuten määräaikaistar-
kastusten yhteenveto-ohjelma. Ne on pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla, ja niiden päivitykset on 
toimitettava säännöllisesti STUKille.

367. Luvanhaltijan on arvioitava määräaikaistar-
kastusten yhteenveto-ohjelman ja käytönaikais-
ten tarkastusohjelmien ja ohjeiden muutostar-
vetta mm. seuraavista syistä:
•	 riskitietoisen kohdentamisen uudelleenarvi-

ointi (luku 4)
•	 standardien ja vaatimusten muuttuminen
•	 tarkastustekniikan kehittyminen
•	 tarkastuskokemukset
•	 palaute pätevöintijärjestelmästä
•	 ydinlaitosten käyttökokemukset Suomessa ja 

muualla.

368. Kun tarkastuskohteiden valinnassa käyte-
tään riskitietoisia menetelmiä, laitosmuutosten 
tai todennäköisyysperusteisen riskianalyysin 
muutosten aiheuttamat tarkastuskohteiden 
muutostarpeet on arvioitava.

369. Putkistojen riskitietoisen määräaikaistar-
kastusohjelman päivitykset on toimitettava 
STUKille hyväksyttäviksi.

Riskitietoisten määräaikaistarkastusohjel-
mien ylläpitoa ja päivitystä käsitellään rapor-
tissa Discussion Document, Updating of Risk-
Informed Inspection Programmes, ENIQ Report 
No 37, 2009, EUR 23929 EN [9].

370. Liitteen A kaavio havainnollistaa määräai-
kaistarkastusasiakirjojen päivitystä.
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3.7 Hyväksymisstandardissa 
asetetun raja-arvon ylittyminen
371. Jos vikanäyttämä ylittää hyväksymisstan-
dardissa asetetun raja-arvon, luvanhaltijan on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin. Niitä voivat olla kor-
jaukset, rakenteen vaihdot ja riskianalyysit, jot-
ka sisältävät murtumismekaaniset tarkastelut, 
joista voi seurata täydentäviä tarkastuksia, tar-
kastusten laajentamista, tarkastusvälien lyhen-
tämistä ja erityistoimenpiteitä vian kasvun estä-
miseksi ja valvomiseksi tai näiden yhdistelmiä.

372. Arvio vikojen syntymekanismista on aina 
esitettävä.

373. Jos käytönaikaisissa tarkastuksissa löyde-
tään hyväksymisstandardissa asetetun raja-
arvon ylittäviä vikanäyttämiä, tarkastuksia on 
laajennettava standardin ASME Code, Section 
XI [4] mukaisesti käsittämään muita vastaavia 
tarkastuskohteita.

374. Sellaiset laitteet ja putkistot tai niiden osat, 
joissa havaitaan käytönaikaisissa tarkastuksis-
sa hyväksymisstandardissa asetetun raja-arvon 
ylittäviä vikanäyttämiä, on hyväksytettävä mur-
tumamekaanisilla analyyseilla, korjattava tai 
vaihdettava.

375. Jos vikanäyttämät halutaan hyväksyttää 
murtumamekaanisten analyysien perusteella 
jätettäviksi rakenteeseen korjaamatta tai vaih-
tamatta rakennetta, analyysit voidaan tehdä 
standardin ASME Code, Section XI [4] luvun 
Subarticle IWB-3600 hyväksymiskriteerien tai 
muun STUKin erikseen hyväksymän menette-
lyn mukaisesti. Lisäperusteina voidaan esittää 
periaatteeseen ”vuoto ennen murtumaa” (Leak 
Before Break, LBB) pohjautuvia laskelmia.

376. Käyttöympäristön vaikutus särönkasvuno-
peuteen on otettava huomioon murtumismekaa-
nisessa analyysissa ja niissä käytetyt muuttujien 
arvot on perusteltava.

377. Pinnoitetun rakenteen murtumismekaani-
sessa analyysissa on otettava huomioon pinnoit-
teen vaikutus.

378. Luvanhaltijan on haettava murtumisme-
kaanisille analyyseille ja ehkäisytoimenpiteille 
STUKin hyväksyntä ennen reaktorin käyttöön-
ottoa seisokin jälkeen. Jos rakenteeseen jätetään 
murtumismekaanisten analyysien perusteella 
hyväksymisstandardissa asetetun raja-arvon 
ylittäviä vikanäyttämiä, on ehkäisytoimenpitei-
den tarvetta harkittava tapauskohtaisesti.

Toimenpiteiden on oltava sellaisia, että niillä 
pyritään estämään ja valvomaan vian kasvua 
seuraavan tarkastusvälin aikana. Ne voivat pe-
rustua vian aiheuttajaan, rakenteen tyyppiin ja 
rakenneaineisiin, käyttö- ja ympäristöolosuhtei-
siin, jännityksiin ja ennustettuun vian kasvuno-
peuteen.

379. Vikojen mahdollista kasvua on seurattava 
tihentämällä tarkastusvälejä standardin ASME 
Code, Section XI [4] mukaisesti, kunnes voidaan 
osoittaa, etteivät viat kasva olennaisesti tarkas-
tusvälin aikana.

380. Myös muita sellaisia vikanäyttämiä, jotka 
ovat uusia tai osoittavat kasvua aikaisempiin 
tarkastuksiin verrattuna, on tarpeen mukaan 
seurattava tihennetyin tarkastusvälein, jotta 
niiden mahdollinen kasvu havaittaisiin ajoissa 
ennen hyväksymisstandardissa asetetun raja-
arvon ylittämistä.

381. Esimerkki päätöksenteosta hyväksymisstan-
dardissa asetetun raja-arvon ylityttyä esitetään 
liitteessä B.

3.8 Määräaikaistarkastusten 
tulosten raportointi

3.8.1 Perustarkastusten tulokset
382. Perustarkastusten loppuun saattaminen on 
yhtenä edellytyksenä sille, että STUK voi todeta 
ydinenergialain (990/1987) 20 §:n 2 momentin 1 
kohdan [1] mukaisesti ydinlaitoksen täyttävän 
asetetut turvallisuusvaatimukset. Luvanhakijan 
on toimitettava tätä varten hyvissä ajoin pe-
rustarkastusten tulosten yhteenvetoraportti 
STUKille hyväksyttäviksi.
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383. Luvanhakijan on toimitettava perustarkas-
tusten tulosten yhteenvetoraportti STUKille hy-
väksyttäviksi neljän kuukauden kuluessa tar-
kastusten suorituksesta. Se on kuitenkin toimi-
tettava viimeistään siten, että STUK voi käsitel-
lä sen ja arvioida sen avulla perustarkastuksen 
loppuun saattamisen, kun se tekee ydinenergia-
lain (990/1987) 20 §:n 2 momentin 1 kohdan [1] 
mukaista ydinlaitoksen turvallisuusarviointia.

384. Yhteenvetoraportissa on esitettävä seuraa-
vat asiat:
a. Yhteenveto tehdyistä tarkastuksista
•	 selvitys tarkastustyöhön osallistuneista yri-

tyksistä ja niiden tarkastushenkilöstöstä
•	 tehdyt tarkastukset (viittaus suunnitelmaan)
•	 kannanotto tarkastustulosten hyväksyttävyy-

destä
•	 poikkeamat hyväksytystä tarkastussuunni-

telmasta ja -ohjeista perusteluineen
•	 löydetyt vikanäyttämät ja niiden perusteella 

tehdyt tai suunnitellut jatkotoimenpiteet
•	 määräaikaistarkastusten kehitystarpeet.

b. Yksityiskohtainen luettelo tehdyistä tarkas-
tuksista

•	 hitsausliitokset ja muut tarkastuskohteet, 
standardin ASME Code, Section XI [4] mukai-
nen tarkastuskategoria

•	 erityistarkastuskohteet (sekoittumis-, kerros-
tumis- ja väsytyskohteet, yms.)

•	 tarkastusmenetelmät
•	 viittaukset tarkastusohjeisiin (muutostun-

nus) kussakin tarkastuskohteessa
•	 löydetyt näyttämät ja niiden luonne
•	 viittaukset tarkastuspöytäkirjoihin
•	 viittaukset näyttämien määrityspöytäkirjoi-

hin ja muihin lisäselvityksiin
•	 viittaukset mahdollisiin poikkeamaraporttei-

hin.
c. Selvitys kirjaamisrajan ylittävistä vikanäyt-

tämistä
•	 tarkastuskohde
•	 vikanäyttämien määrityspöytäkirjat
•	 vikanäyttämien koon, luonteen, sijainnin ja 

suuntautuneisuuden määritys standardin 
ASME Code, Section XI [4] mukaisesti ja 
vertailu hyväksymisstandardeihin tai tapaus-
kohtainen riskianalyysi, jossa on murtumis-
mekaaniset laskelmat

•	 arvio vian syistä
•	 asiantuntijoiden allekirjoittama kannanotto 

vikanäyttämien hyväksyttävyydestä
•	 jatkotoimenpiteet.

d. Käytetyt tarkastuslaitteistot ja tarvikkeet.

3.8.2 Käytönaikaisten tarkastusten tulokset
385. Käytönaikaisten tarkastusten loppuun 
saattaminen on yhtenä edellytyksenä sille, että 
STUK voi todeta ydinenergialain (990/1987) 
20  §:n 2 momentin 1 kohdan [1] mukaisesti 
ydinlaitoksen täyttävän asetetut turvallisuus-
vaatimukset ja antaa seisokin jälkeisen käyn-
nistyspäätöksen. Luvanhakijan on toimitettava 
tätä varten tarkastusten loppuun saattamisesta 
STUKille kirjallinen ilmoitus, jossa on esitettävä
•	 tehdyt tarkastukset (viittaukset suunnitel-

miin)
•	 käytetyt tarkastusohjeet
•	 poikkeamat hyväksytystä tarkastussuunni-

telmasta ja niiden syyt
•	 hyväksymisstandardissa asetetun raja-arvon 

ylittäneet vikanäyttämät ja niistä aiheutu-
neet jatkotoimenpiteet.

386. Reaktoripainesäiliön sisäpuolen ja sisäosien 
kaikkien käytönaikaisten tarkastusten tulokset 
on esiteltävä STUKin tarkastajalle ennen reak-
toripainesäiliön kannen sulkuluvan myöntämis-
tä.

387. Käytönaikaisten tarkastusten tulokset on 
esiteltävä laitospaikalla STUKin tarkastajalle 
ennen käynnistyspäätöstä. STUKin antaman 
käynnistysluvan edellytyksenä on muun muassa, 
että määräaikaistarkastuksissa ei ole ilmennyt 
esteitä käynnistykselle.

388. Käytönaikaisten tarkastusten tulosten yh-
teenvetoraportit on toimitettava STUKille hy-
väksyttäviksi neljän kuukauden kuluessa tar-
kastusten suorituksesta tai seisokin päättymi-
sestä.

389. Raportteihin on sisällytettävä vastaavat asi-
at kuin perustarkastusten tulosten yhteenveto-
raportteihin sekä lisäksi vertailu aikaisempien 
tarkastuskertojen tuloksiin. Siihen on sisällytet-
tävä vertailu vikanäyttämien koosta eri tarkas-
tuskerroilla.
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390. Jos on otettu käyttöön uusia tarkastusteknii-
koita, on tehtävä vertailu aikaisemmilla teknii-
koilla tehtyihin tarkastuksiin. Vertailua käyte-
tään perustana tulevissa tarkastuksissa.

391. Ydinlaitosyksikkökohtainen määräaikaistar-
kastusten yhteenveto ja tilannekatsaus meneil-
lään olevalta tarkastusväliltä on toimitettava 
vuosittain STUKille tiedoksi. Siihen on sisälly-
tettävä seuraavat tiedot:
•	 tarkastusten seuranta ja tehdyt tarkastukset 

tarkastusvälillä
•	 tulosten seuranta ja raportoidut näyttämät
•	 tarkastustilanne ja tarkastuslaajuuden täyt-

tyminen tarkastusvälillä.

4 Putkistojen määräaikais-
tarkastusten riskitietoinen 
kohdentamisprosessi
4.1 Yleistä
401. Tässä luvussa 4 annetaan vaatimukset ris-
kitietoiselle kohdentamisprosessille, jolla va-
litaan putkistolohkot ja niiden rakenneosat 
määrä aikaistarkastusten perustarkastussuun-
nitelmien ja käytönaikaisten tarkastusohjelmi-
en tarkastuskohteiksi. Kohdentaminen perus-
tuu putkiston osien ydintekniseen riskimerki-
tykseen. Kohdentamisen tavoite on parantaa 
ydinlaitoksen kokonaisturvallisuutta ja sa-
malla minimoida tarkastushenkilökunnan sä-
teilyannoksia. Riskitietoisen määräaikaistar-
kastusohjelman vähimmäisvaatimustaso on 
esitetty standardin, ASME Code, Section XI, 
liitteessä Nonmandatory Appendix R, Risk-
informed Inspection Requirements for Piping [4]. 
Täydentävää ohjeistoa on esitetty eurooppalai-
sen tarkastus- ja pätevöintiverkoston (European 
Network for Inspection and Qualification, ENIQ) 
riskitietoisten määräaikaistarkastusten puite-
asiakirjassa [10] ja käytäntösuosituksissa (ENIQ 
Recommended Practice, ENIQ RP) ENIQ RP 
9 ja RP 11 [11, 12] sekä Euroopan ydinturval-
lisuusviranomaisten yhteisnäkemysraportissa 
riskitietoisista määräaikaistarkastuksista [13]. 
Viitteissä käsitellään myös kvantitatiivista ris-
kitietoista kohdentamisprosessia.

402. Riskitietoinen määräaikaistarkastusohjelma 
on laadittava standardin ASME Code, Section 
XI liitteen Nonmandatory Appendix R, Risk-
informed Inspection Requirements for Piping 
mukaisesti. Tarkastukset on määritettävä liit-
teen taulukossa Table R-2500-1 [4] esitetyllä 
tavalla sen jälkeen, kun tarkastusten kohden-
taminen on toteutettu seuraavilla kohdentamis-
prosessin vaiheilla:
•	 Valitaan analysoitavat järjestelmät ja yksilöi-

dään järjestelmien rajat ja toiminnot.
•	 Arvioidaan kohdentamisprosessiin sisällytet-

tävät laitoskohtaiset käyttökokemustiedot ja 
samankaltaisten laitosten käyttökokemustie-
dot.

•	 Jaetaan valitut järjestelmät sellaisiin put-
kistolohkoihin, joilla on sama vaurioitumis-
potentiaali ja joiden vaurioitumisella on sa-
manlaiset seuraukset. Nämä putkistolohkot 
luokitellaan riskiluokkiin, jotka perustuvat 
vaurioitumispotentiaalin ja seurausten yh-
teisvaikutuksiin. Tunnistetaan riskiluokil-
taan turvallisuuden kannalta tärkeimmät 
putkistolohkot.

•	 Valitaan tarkastuskohteiksi turvallisuuden 
kannalta tärkeimpien putkistolohkojen ra-
kenneosat.

•	 Määritetään rakenneosan tarkastusalue, 
-laajuus ja -menetelmä vaurioitumismekanis-
min perusteella.

•	 Kohdennetaan tarkastukset ja optimoidaan 
tarkastusvälit riskitietoisesti siten, että sätei-
lyannokset mahdollisuuksien mukaan piene-
nevät verrattuna aikaisempaan determinis-
tiseen tai riskitietoiseen määräaikaistarkas-
tusohjelmaan. Esitetään arvio säteilyannos-
ten muutoksista.

•	 Varmistetaan tarkastuskohteiden valinnan 
jäljitettävyys dokumentoimalla yksityiskoh-
taisesti kohdentamisprosessin lähtötiedot, 
kulku ja tulokset.

403. Liitteen A kaavio havainnollistaa riskitietoi-
sen kohdentamisprosessin sijoittamista asiakir-
jakokonaisuuteen sekä prosessin ja määräaikais-
tarkastusasiakirjojen päivitystä.
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4.2 Putkistojen riskitietoisten 
määräaikaistarkastusten 
ohjelman soveltamisala
404. Turvallisuusluokkien 1, 2 ja 3 sekä luokan 
EYT järjestelmien putkistojen määräaikaistar-
kastusohjelmat on laadittava riskitietoisilla me-
netelmillä putkistojen nimellismitoista ja muista 
standardin ASME Code, Section XI [4] deter-
ministisistä karsimisperiaatteista riippumatta, 
jotta voidaan varmistua siitä, että suurimman 
riskin aiheuttavat rakenneosat sisällytetään tar-
kastuslaajuuteen.

4.3 Riskitietoisen 
kohdentamisprosessin asiakirjat
405. Riskitietoisen kohdentamisprosessin pe-
riaatteet, lähtötiedot, kulku ja tulokset sekä 
asiantuntijapaneelin toiminta ja sen tuottamat 
arvioinnit on dokumentoitava siten, että sekä 
kunkin tarkastuskohteeksi valitun rakenneosan 
että tarkastusohjelman ulkopuolelle jätetyn ra-
kenneosan valintaperusteet ovat jäljitettävissä 
laitoksen koko elinkaaren ajan aina suunnitte-
lusta käytöstäpoistoon asti [4, 10].

406. Luvanhaltijan on toimitettava riskitietoisen 
kohdentamisprosessin asiakirjat STUKille luvun 
3 vaatimusten mukaisesti.

407. Luvanhaltijan on laadittava riskitietoisen 
kohdentamisprosessin menetelmäkuvaus, jossa 
esitetään mm. työryhmien organisointi vastuu-
alueineen, aikataulut, lähtötietojen kokoaminen, 
vaurioitumismekanismien ja seurausvaikutus-
ten tunnistaminen, vaurioitumis-, seuraus- ja 
riskiluokkien määrittäminen, karsintaperusteet, 
epävarmuustarkastelut, asiantuntijapaneeli 
sekä riskitietoisen määräaikaistarkastusohjel-
man laatiminen.

408. Kun käytössä olevan ydinlaitoksen putkisto-
jen deterministinen määräaikaistarkastusohjel-
ma muutetaan riskitietoiseksi määräaikaistar-
kastusohjelmaksi, luvanhaltijan on laadittava 
valittua lähestymistapaa ja laajuutta käsittelevä 
riskitietoisen kohdentamisprosessin menetelmä-
kuvaus.

409. Luvanhaltijan on laadittava ennen ydinlai-
toksen rakentamislupaa periaatesuunnitelman 
yhteyteen asiakirja, jossa esitetään putkistojen 
riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman 
laatimisperiaatteet sekä riskitietoisen kohdenta-
misprosessin alustava menetelmäkuvaus ja läh-
deaineistojen osoitus.

410. Luvanhaltijan on päivitettävä rakentamisen 
aikana putkistojen määräaikaistarkastusten ris-
kitietoisen kohdentamisprosessin menetelmäku-
vaus.

411. Luvanhaltijan on laadittava riskitietoisen 
kohdentamisprosessin tulosraportti.

4.4 Lähtötietojen keruu ja analysointi
412. Kun lähtötietoja kerätään, on käytettävä 
sekä ydinlaitoksen omia että samankaltaisten 
laitosten käyttökokemustietoja. Jos omia käyt-
tökokemustietoja tai käyttökokemustietoja sa-
mankaltaisista laitoksista ei ole käytettävissä, 
on käytettävä soveltuvin osin muiden laitosten 
käyttökokemustietoja sekä asiantuntija-arvioita. 
Laitoksesta, sen järjestelmistä, rakenteista ja 
laitteista on kerättävä riittävät lähtötiedot riski-
tietoista kohdentamista varten.

413. Putkistojen riskitietoista määräaikaistar-
kas tusohjelmaa laadittaessa on käytettävä 
ajan tasaista todennäköisyysperusteista riski-
analyysia, joka täyttää ohjeen YVL A.7 vaati-
mukset.

4.5 Putkistojen vaurioiden 
seurausten arviointi
414. Seurausvaikutusten tunnistamiseksi put-
kistot on jaettava putkistolohkoihin siten, että 
niiden missä kohdassa tahansa tapahtuvalla 
vuodolla ja/tai murtumalla on samat seuraus-
vaikutukset. Putkimurtuman sekundääristen 
vaikutusten, kuten putkihuitaisujen, vesisuih-
kujen, höyrypurkausten ja tulvimisen, arvioin-
tiin on käytettävä laitoskäyntimenettelyä (walk-
through). Hyvin pieniksi arvioituihin vaurioi-
tumisluokkiin kuuluvia kohteita ei saa karsia, 
jos murtumien seurausvaikutukset ehdollinen 
sydänvauriotodennäköisyys ja suuren päästön 
ehdollinen todennäköisyys ovat vakavat.
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415. Määräaikaistarkastusten riskitietoisessa 
kohdentamisessa voidaan soveltaa vuoto ennen 
murtumaa -kriteeriä (Leak Before Break, LBB) 
sellaisiin putkistoihin, joille vuodon havaitse-
minen on luotettavasti järjestetty. Soveltuvia 
menettelyjä käsitellään ohjeessa YVL E.4 
”Ydinlaitoksen painelaitteiden lujuuden varmis-
taminen”. Mikäli vuoto ennen murtumaa -kritee-
ri on ollut jo suunnittelun perusteena ja vaikut-
tanut niiden laitoksen turvallisuustoimintojen 
mitoituksen tai suojausvaatimusten määritte-
lyyn, joita kyseisen putkiston murtuman seu-
rauksena tarvittaisiin, tämä on otettava huomi-
oon seurausvaikutusten määrittelyssä.

4.6 Putkistojen vaurioitumispotentiaalien 
yksilöinti ja arviointi

416. Vaurioitumismekanismeista on tutkittava 
taulukon ASME Code, Section XI, Appendix R, 
Supplement 2, Table R-S2-1 [4] yksilöimiä me-
kanismeja, joita ovat mm. väsyminen, jännitys-
korroosio ja eroosiokorroosio. Paineiskut ja muut 
poikkeukselliset kuormitustilanteet sekä raken-
teen korjaukset on otettava huomioon riskin 
arvioinnissa. Jos rakenteellisen luotettavuuden 
arvioinnissa käytetään rakenteen murtumame-
kaanisia luotettavuusmalleja, mallit on arvioi-
tava asiantuntija-arvioinnilla ENIQin käytäntö-
suosituksen ENIQ RP 9 [11] mukaisesti.

417. Kohdentamisprosessin epätäydellisyyttä ja 
mahdollisia odottamattomia vaurioitumismeka-
nismeja on analysoitava epävarmuustarkastelun 
avulla. Epävarmuustarkasteluja on käytettävä 
myös asiantuntija-arvioiden ja todennäköisyys-
perusteisen murtumamekaanisen mallin sekä 
tarkastusmenetelmien epäluotettavuuden, ku-
ten havaitsemistodennäköisyyden (Probability of 
Detection, POD) arvioinnissa.

4.7 Riskiluokittelu
418. Kohdentamisprosessissa on otettava huomi-
oon putkistolohkon vaurioitumispotentiaali ja 
todennäköisyysperusteisen riskianalyysin avulla 
määritetyt seurausvaikutukset ehdollinen sy-
dänvauriotodennäköisyys ja suuren päästön eh-
dollinen todennäköisyys.

419. Putkistojen vaurioitumispotentiaalit ja put-
kiston vaurioitumisen seurausvaikutukset luoki-
tellaan vaurioitumisluokkiin ja seurausluokkiin. 
Vaurioitumisluokkien ja seurausluokkien avulla 
laaditaan riskimatriisi, jonka elementtejä ovat 
riskiluokat (esim. pieni riski, keskinkertainen 
riski, suuri riski). Saman riskiluokan putkisto-
lohkon missä tahansa kohdassa tapahtuvalla 
vuodolla ja/tai murtumalla on samat seuraus-
vaikutukset, ja samalla siinä esiintyy samat 
vaurioitumismekanismit. Riskiluokka määrää 
putkistolohkon tarkastustarpeen. Riskitietoisia 
määräaikaistarkastuksia tehdään putkistoloh-
kojen rakenneosille, joita ovat suorat putkiosuu-
det, putkikäyrät, liitoskappaleet, laippaliitokset 
ja hitsausliitokset sekä palkeet. Pääosa määrä-
aikaistarkastuksista tehdään putkistolohkojen 
hitsausliitoksille.

Riskitietoista kohdentamisprosessia havainnol-
listetaan sekä taulukon 1 riskimatriisissa että 
liitteen A kaaviossa.

420. Kun riskiluokkia määritetään, putkistojen 
lohkokohtaisten murtumien ehdollinen sydän-
vauriotodennäköisyys on arvioitava todennäköi-
syysperusteisen riskianalyysin avulla. Lohko-
kohtaisen putkimurtuman riskiluokka on mää-
ritettävä yhdistämällä vaurioitumispotentiaali 
ja seurausvaikutukset taulukon 1 kaltaisen ris-
kimatriisin avulla, kuten ASME Code, Section 
XI, Appendix R, Supplement 2:ssa [4] esitetään. 

Taulukko 1. Esimerkki riskimatriisista.

VAURIOITUMIS- 
LUOKKA

SEURAUSLUOKKA

Ei merkitystä Pieni Keskinkertainen Suuri

Suuri Pieni riski Keskinkertainen riski Suuri riski Suuri riski 

Keskinkertainen Pieni riski Pieni riski Keskinkertainen riski Suuri riski

Pieni Pieni riski Pieni riski Pieni riski Keskinkertainen riski 
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Vaihtoehtoiseksi menetelmäksi voidaan esittää 
käytettäväksi putkiston murtumistaajuuteen 
ja putkistolohkon tärkeysmittaan perustuvaa 
ASME Code, Section XI, Appendix R, Supplement 
1:n [4] mukaista menetelmää.

4.8 Tarkastuskohteiden valinta
421. Putkistojen määräaikaistarkastusten koh-
teet on määritettävä riskitietoisella kohdenta-
misprosessilla, jolla määritetään ensiksi riski-
luokat ja niistä valitaan tarkastuskohteet.

422. Kohdentamisprosessissa on käytettävä 
asiantuntijapaneelimenettelyä ASME Code, 
Section XI, Appendix R, Supplement 1:n [4] 
ja ENIQin käytäntösuosituksen, ENIQ RP 11 
[12], mukaisesti. Menettelyn on edustettava riip-
pumatonta arviointia kohdentamisprosessissa. 
Paneeliprosessi on menettelytapa, jolla determi-
nististä ja todennäköisyysperusteista informaa-
tiota analysoidaan ja yhdistetään päätöksenteon 
tueksi. Asiantuntijapaneelissa on oltava katta-
vasti edustettuna eri ydinvoimalaitostekniikan 
alojen asiantuntemus. Paneelin tehtävänä on 
mm. arvioida putkistojen vaurioitumismekanis-
meja ja mahdollisen murtuman seurausvaiku-
tuksia putkistolohkoittain sekä tarkastuskohtei-
den ja kohdentamisen riittävyyttä.

4.9 Tarkastusohjelman muutosten 
riskivaikutusten arviointi
423. Numeerinen riskivertailu vanhan ja uuden 
tarkastusohjelman välillä on tehtävä, kun oh-
jelmaa muutetaan. Siinä on oltava arvio tarkas-
tushenkilökunnan säteilyannosten muutoksesta. 
Kun arvioidaan putkimurtumista aiheutuvaa 
riskiä muutetun ohjelman perusteella, sen on 
oltava pienempi kuin edeltävän ohjelman perus-
teella arvioitu riski.

4.10 Riskitietoisen 
määräaikaistarkastusohjelman 
pitkän aikavälin hallinta
424. Tarkastusten tulokset on otettava huomioon, 
kun arvioidaan määräaikaistarkastusohjelman 
putkistojen vaurioitumispotentiaalia ja laadi-
taan tulevia tarkastusohjelmia. Tällöin voidaan 
tarpeen mukaan muuttaa tarkastuslaajuutta tai 
tarkastusvälejä.

425. Riskitietoinen määräaikaistarkastusohjelma 
on päivitettävä, jos riskiluokitus on muuttunut 
tarkastusvälin aikana. Riskiluokitusta on muu-
tettava, jos vaurioitumispotentiaali on olennai-
sesti kasvanut esimerkiksi jossakin tarkastus-
kohteessa havaittujen hyväksymisstandardien 
rajat ylittävien vikanäyttämien vuoksi, on tehty 
laitosmuutoksia tai todennäköisyysperusteisen 
riskianalyysin tulokset ovat olennaisesti muut-
tuneet.

Riskitietoisten määräaikaistarkastusohjelmien 
ylläpitoa ja päivitystä käsitellään ENIQin ra-
portissa Discussion Document, Updating of Risk-
Informed Inspection Programmes. [9].

5 Tarkastusjärjestelmien 
pätevöintien yleis-
vaatimukset, organisointi, 
toimintasuunnitelmat 
ja pätevöintielin
5.1 Pätevöintien yleisvaatimukset
501. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 113 b §:n 
[2] mukaan ydinturvallisuuden kannalta mer-
kittävien ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden 
rikkomatonta testausta saa määräaikaistarkas-
tuksissa tehdä vain Säteilyturvakeskuksen hy-
väksymän pätevöintielimen pätevöimillä testaus-
järjestelmillä. Säteilyturvakeskus määrittelee 
edellä 1 momentissa tarkoitetut ydinturvallisuu-
den kannalta merkittävät rakenteet ja laitteet 
sekä niiden testausjärjestelmät. Luvanhaltijan 
on haettava kirjallisesti pätevöintielimen hyväk-
symistä tehtäväänsä.

502. Tarkastusjärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia 
niitä rikkomattoman tarkastuksen osatekijöitä, 
jotka voivat vaikuttaa tarkastuksen laatuun ja 
tulokseen, kuten tarkastuslaitteistoja ohjelmis-
toineen, tarkastusohjeita sekä tarkastushenki-
löstöä, jonka tehtävänä on kalibroida tarkas-
tuslaitteistoja, kerätä tarkastustietoja, havaita 
vikoja sekä määrittää vikatyyppejä ja vikojen 
kokoja.
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503. Tarkastusjärjestelmien pätevöinneillä on 
osoitettava, että pätevöinnin lähtötiedoissa ase-
tetut tarkastusten tavoitteet saavutetaan.

504. Luvanhaltijan on vastattava tarkastusjärjes-
telmien pätevöintien järjestämisestä ja käytettä-
vä apunaan pätevöintielintä ja testauslaitosta.

505. Tarkastusjärjestelmä on pätevöitävä arvioi-
malla se järjestelmällisesti kaikin sellaisin me-
nettelyin, joita tarvitaan varmistamaan luotet-
tavasti tarkastusjärjestelmän vaatimusten mu-
kainen toiminta todellisissa tarkastusolosuhteis-
sa. Kukin tarkastusjärjestelmä on pätevöitävä 
määräaikaistarkastusten perus- ja käytönaikai-
sia tarkastuksia varten osoittamalla, että sillä 
pystytään havaitsemaan, luonnehtimaan ja/tai 
määrittämään luotettavasti rakenteen eheyttä 
ja ydinteknistä turvallisuutta vaarantavat viat 
siten, että lähtötiedoissa asetetut tarkastuksen 
tavoitteet täytetään.

506. Määräaikaistarkastusten perus- ja käytön-
aikaisissa tarkastuksissa käytettävät pinta- ja 
volumetristen tarkastusten järjestelmät on pä-
tevöitävä tämän ohjeen mukaisesti. Samoja peri-
aatteita voidaan soveltaa myös sellaisten silmä-
määräisten tarkastusjärjestelmien pätevöintei-
hin, joissa käytetään optisia apuvälineitä.

507. Määräaikaistarkastuksissa käytettävien 
tarkastusjärjestelmien pätevöinnin vähimmäis-
vaatimustasona on käytettävä eurooppalaisen 
tarkastus- ja pätevöintiverkoston (European 
Network for Inspection and Qualification, 
ENIQ) laatimaa ja julkaisemaa eurooppalaista 
pätevöinnin metodologia-asiakirjaa (European 
Qualification Methodology Document, EQMD) 
[14] täydennettynä ENIQin käytäntösuosituksil-
la (ENIQ Recommended Practice, ENIQ RP) RP 
1, RP 2, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, RP 8 ja RP 10 
[15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

508. Pätevöinneissä on otettava huomioon
•	 ydinteknisen turvallisuuden kytkentä päte-

vöinnin lähtötietoihin
•	 käytännön tarkastuksissa edellytettävien sä-

teilyturvallisuusperiaatteiden (ALARA) kyt-
kentä pätevöinteihin.

509. Pätevöinti on koostettava käytännön kokeis-
ta, jotka on tehtävä tarkastuskohdetta edustavil-
la koekappaleilla, ja/tai teknisestä perustelusta, 
jolla arvioidaan tarkastusjärjestelmän suoritus-
kykyä. Tekninen perustelu perustuu esimerkiksi 
fysikaalisiin perusteluihin, muuttujatutkimuk-
siin, kokemusperäisiin todistusaineistoihin tai 
ennustemalleihin, ENIQin pätevöinnin metodo-
logia-asiakirja EQMD [14].

5.2 Pätevöintien organisointi, 
toimintasuunnitelma ja ohjeisto
510. Luvanhaltijan on vastattava pätevöinnin 
jatkuvuudesta ja perustettava pätevöinnin joh-
toryhmä, johon on nimettävä jäsenet asiantun-
tijaorganisaatioista. Johtoryhmän on nimettävä 
eri organisaatioiden asiantuntijoista alaisuudes-
saan toimiva tukiryhmä, jonka tehtävänä on oh-
jata käytännön pätevöintityötä pätevöintielimen 
tukena. Ryhmän jäsenillä on oltava riittävä alan 
asiantuntemus. Ryhmien vastuu, valtuudet ja 
tehtävät on ohjeistettava.

511. Luvanhaltijan on sisällytettävä pätevöinnin 
toimintasuunnitelmaan ohjeet, joissa esitetään 
keskeiset pätevöintiä koskevat vaatimukset ja 
menettelytavat. Ohjeissa on määritettävä täs-
mällisesti pätevöintiorganisaation toiminta.

512. Luvanhaltijan on toimitettava STUKille 
päte vöintien organisoinnista, menettelytavois-
ta ja toteutuksesta laitosyksikkökohtainen 
toiminta suunnitelma ohjeistoineen. Toiminta-
suunnitelmaan on sisällytettävä
•	 yleisohjeet, joissa esitetään pätevöinnin pe-

rusvaatimukset ja menettelytavat sekä päte-
vöintiorganisaatio: johtoryhmä, tukiryhmä ja 
pätevöintielin, ja organisaation laadunhallin-
tajärjestelmä (hyväksyttäväksi)

•	 ydinlaitosyksikkökohtainen pätevöintien ko-
konaissuunnitelma, joka sisältää mm. tie-
dot suunnitelluista pätevöintikohteista ja 
kohteiden pätevöintien kokonaisryhmittelyn 
(hyväksyttäväksi) sekä pätevöintiaikataulun 
(tiedoksi)

•	 pätevöinnin eri osien toteutusohjeet: päte-
vöintielimen toiminta, lähtötietojen kokoa-
minen ja arviointi, pätevöintien suunnittelu, 
tekninen perustelu ja käytännön kokeet, pä-
tevöintiaineiston kokoaminen ja arvioiminen 
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sekä pätevöintitodistusten myöntäminen, 
viitteet ENIQin pätevöinnin metodologia-
asiakirja EQMD [14] ja käytäntösuositukset 
ENIQ RP 1, RP 2, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, 
RP 8 ja RP 10 [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] 
(tiedoksi)

•	 luvussa 5.3 vaaditut pätevöintielimen akkre-
ditoinnin ja hyväksyttämisen perusasiakirjat 
(hyväksyttäväksi).

513. Toimintasuunnitelma on päivitettävä. Päte-
vöintien kokonaisryhmittely ja aikataulu voi-
vat olla ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheen 
alussa alustavia. Ne on toimitettava STUKille 
tiedoksi, pätevöintien kokonaisryhmittely pä-
tevöintielimen kautta. Lopullinen pätevöintien 
kokonaisryhmittely on hyväksytettävä pätevöin-
tielimellä ja toimitettava STUKille hyväksyttä-
väksi.

5.3 Pätevöintielin
5.3.1 Pätevöintielimen perusvaatimukset ja tehtävät
514. Ydinenergialain 990/1987 60 a §:n mukaan 
Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinteknisten pai-
nelaitteiden valmistajan tehtäviinsä sekä tarkas-
tuslaitoksen, testauslaitoksen ja pätevöintielimen 
suorittamaan ydinlaitosten painelaitteiden, te-
räs- ja betonirakenteiden sekä mekaanisten lait-
teiden tarkastustoimintaan kuuluvia tehtäviä 
Säteilyturvakeskuksen osoittamassa laajuudes-
sa. Säteilyturvakeskus valvoo tarkastuslaitoksen, 
testauslaitoksen ja pätevöintielimen toimintaa.

515. Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 117 b §:n 
mukaan hyväksyessään auktorisoidun tarkas-
tuslaitoksen tehtäväänsä Säteilyturvakeskuksen 
tulee määritellä laitoksen tarkastusoikeudet sekä 
asettaa toimintaa koskevat vaatimukset ja ehdot. 
Hyväksymispäätöksessä tulee todeta päätöksen 
voimassaoloaika, laitoksen raportointivelvolli-
suus Säteilyturvakeskukselle sekä velvollisuus 
noudattaa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta. 
Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös 
ydinenergialain 60 a §:ssä tarkoitettuun testaus-
laitokseen ja pätevöintielimeen.

516. Luvanhaltijalla on oltava käytettävissään 
tarkastusjärjestelmien pätevöintien hallinnoin-
tia, suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja arvi-

ointeja sekä pätevöintitodistusten myöntämistä 
varten akkreditointielimen arvioima pätevöin-
tielin. Luvanhaltijan on hyväksytettävä päte-
vöintielin STUKissa Ydinenergialain (990/1987) 
60 a §:n [1] mukaisesti. Pätevöintielimen tehtä-
vät kuvataan liitteessä D.

517. Luvanhaltijalla on oltava käytettävissään 
tarkastusjärjestelmien pätevöintien hallinnoin-
tia, suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja arvi-
ointeja sekä pätevöintitodistusten myöntämistä 
varten akkreditointielimen arvioima pätevöin-
tielin. Luvanhaltijan on hyväksytettävä päte-
vöintielin STUKissa Ydinenergialain (990/1987) 
60 a §:n [1] mukaisesti. Pätevöintielimen tehtä-
vät kuvataan liitteessä D.

518. Pätevöintielimen on oltava asiantunteva, 
puolueeton sekä riippumaton suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja käytöstä sekä sellaisista talou-
dellisista ja kaupallisista seikoista, jotka voisivat 
vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin. Sillä on 
oltava tarvittava tekninen pätevyys ja voimava-
rat.

519. Lain arviointipalvelujen pätevyyden totea-
misesta (920/2005) 1 §:n [23] mukaan tässä 
laissa säädetään kansallisesta akkreditointijär-
jestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen 
luotettavuus ja kansainvälinen hyväksyttävyys.

520. Pätevöintielimeksi hakevan arviointieli-
men on haettava lain (920/2005)) 5 §:n [23] 
mukaisesti kansalliselta akkreditointielimeltä 
FINAS-akkreditointipalvelulta (FINAS, Finnish 
Accreditation Service) akkreditointia.

521. Pätevöintielimen ja sen toiminnan on täy-
tettävä ENIQin käytäntösuosituksessa ENIQ 
RP 7 [20] esitetyt vähimmäissuositukset tyy-
pin 1 mukaiselle riippumattomalle kolmannen 
osapuolen organisaatiolle. Silloin sen on myös 
täytettävä vähintään standardissa SFS-EN ISO/
IEC 17020 [24] esitetyt yleiset riippumatto-
muusvaatimukset A-tyypin tarkastuslaitokselle. 
Vaihtoehtoisesti sen on täytettävä standardissa 
SFS-EN ISO/IEC 17024 [25] esitetyt vaatimuk-
set henkilöstön sertifiointielimille.
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522. Pätevöintielimen akkreditoinnissa on käytet-
tävä arviointiperusteina
•	 tätä ohjetta YVL E.5
•	 standardia SFS-EN ISO/IEC 17020 Yleiset 

vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten 
toiminnalle [24] tai

•	 standardia SFS-EN ISO/IEC 17024 Conformity 
assessment. General requirements for bodies 
operating certification of person [25]

•	 eurooppalaisen tarkastus- ja pätevöintiver-
koston (ENIQ) laatimaa ja julkaisemaa eu-
rooppalaista pätevöinnin metodologia-asiakir-
jaa EQMD [14] täydennettynä ENIQin käy-
täntösuosituksilla ENIQ RP 1, RP 2, RP 4, RP 
5, RP 6, RP 7, RP 8 ja RP 10 [15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22]

•	 edellä mainituista erityisesti käytäntö-
suositusta ENIQ Recommended Practice 7: 
Recommended General Requirements for 
a Body Operating Qualification of a Non-
Destructive Test [20].

523. ENIQin käytäntösuosituksen ENIQ RP 7 [20] 
tarkoituksena on avustaa niitä, jotka tahtovat 
perustaa pätevöintielimen ja kehittää sitä sekä 
niitä, jotka arvioivat pätevöintielimen pätevyyttä.

524. Pätevöintielimen on oltava toiminnassaan 
tasapuolinen. Kaikilla ydinlaitosalan toiminnan-
harjoittajilla on oltava mahdollisuus saada päte-
vöintielimen tarjoamia palveluja.

5.3.2 Pätevöintielimen henkilöstö
525. Pätevöintielimen on nimettävä rikkomatto-
miin tarkastusmenetelmiin perehtynyt kokenut 
tekninen johtaja, jolla on kokonaisvastuu sii-
tä, että pätevöintitoiminta hoidetaan ohjeistojen 
mukaisesti. Tekniselle johtajalle on nimettävä 
varahenkilö.

526. Pätevöintielimen henkilöstön on oltava päte-
vä tehtäviinsä. Sillä on oltava sopivat pätevyy-
det, kokemus, koulutus ja riittävät tiedot päte-
vöintivaatimuksista. Pätevöintielimellä on oltava 
käytettävissään henkilöstö, jolla on ENIQin käy-
täntösuosituksen ENIQ RP 7 [20] mukainen mo-
nipuolinen asiantuntemus ja kokemus sellaisilta 
tekniikan aloilta, joita tarvitaan arvioitaessa tar-
kastusjärjestelmien kykyä havaita ja määrittää 
vikoja luotettavasti.

527. Pätevöintielimen henkilöstöstä, joka valvoo ja 
arvioi pätevöintejä tarkastustekniseltä kannalta, 
on vähintään yhdellä oltava standardin SFS-EN 
ISO 9712 [26] mukaisen pätevöintijärjestelmän 
tai vastaavan järjestelmän mukainen tason 3 pe-
ruspätevöinti kyseiseen tarkastusmenetelmään 
sekä laaja käytännön kokemus niistä tekijöistä, 
jotka voivat vaikuttaa tarkastusten luotettavuu-
teen ydinlaitosten laitteiden ja rakenteiden mää-
räaikaistarkastuksissa.

528. Pätevöintielimen on käytettävä tarvittaes-
sa pätevöinneissä ulkopuolisia asiantuntijoita, 
etenkin tasolle 3 pätevöityä tarkastushenkilös-
töä ja koekappaleiden valmistuksen asiantun-
tijoita. Pätevöintielimen on perehdytettävä ul-
kopuoliset henkilöt omaan toimintaohjeistoonsa 
ja varmistettava, että he tuntevat tämän ohjeen 
YVL E.5, ENIQin pätevöinnin metodologia-asia-
kirjan EQMD [14] ja sitä täydentävät käytäntö-
suositukset ENIQ RP 1, RP 2, RP 4, RP 5, RP 6, 
RP 7, RP 8 ja RP 10 [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

529. Pätevöintielimen on pidettävä pätevöintitoi-
minnoissaan yllä asiakirjojen hallintajärjestel-
mää. Järjestelmässä voidaan erottaa kahdenlai-
sia asiakirjoja:
•	 pätevöintielimen toimintatapoja kuvaavat 

asiakirjat
•	 yksittäisten tarkastusjärjestelmien pätevöin-

tien asiakirjat.

530. Henkilöstöä varten on oltava dokumentoi-
tu koulutusjärjestelmä. Tiedot henkilöstön pä-
tevyyksistä, koulutuksesta ja kokemukses-
ta on arkistoitava ja pidettävä ajan tasalla. 
Järjestelmällä on varmistettava, että henkilös-
tön perehdytys heidän työnsä teknisiin ja hal-
linnollisiin vaatimuksiin pidetään ajan tasalla 
ja pätevöintielimen kirjaaman politiikan mukai-
sena.

531. Pätevöintielimen johdon on nimettävä riip-
pumaton pätevöintielimen laadunhallinnan vas-
tuuhenkilö.

532. Henkilöstöllä on oltava käytettävissään sel-
västi dokumentoidut ohjeet heidän vastuistaan 
ja velvollisuuksistaan. Ohjeet on pidettävä ajan 
tasalla.
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5.3.3 Pätevöintielimen laatukäsikirja
533. Pätevöintielimen on laadittava täysin doku-
mentoitu laadunhallintajärjestelmä, jota sen on 
ylläpidettävä ja josta se on vastuussa. Siihen 
on sisällytettävä toimintaohjeet, jotka kattavat 
pätevöinnin organisointi- ja valvontavaatimuk-
set. Pätevöintitodistusten myöntämiskäytäntö on 
ohjeistettava.

534. Laadunhallintajärjestelmällä on varmistet-
tava koko pätevöintitoiminnan tehokas hallinta, 
ja siihen on sisällytettävä
•	 selvitys laatupolitiikasta
•	 kuvaus pätevöintielimen oikeudellisesta ase-

masta
•	 selvitys pätevöintielimen organisaatiosta
•	 sekä organisaation sisäisen että ulkoisen joh-

tavan ja muun pätevöintihenkilöstön nimet, 
pätevyydet, kokemus ja työtodistukset

•	 pätevöintielimen henkilöstön koulutusjärjes-
telyt yksityiskohtineen

•	 pätevöintielimen organisaatiokaavio, jossa 
esitetään vastuusuhteet, valtuudet ja tehtä-
vät

•	 pätevöintielimen henkilöstön tehtävänkuva-
ukset

•	 pätevöintikokeiden yksityiskohtaiset ohjeet
•	 koekappaleiden valmistuksen valvonta- ja ar-

viointiohjeet
•	 luettelo alihankkijoista ja yksityiskohtaiset 

ohjeet alihankkijoiden pätevyyden arviointia 
ja valvontaa varten

•	 yksityiskohtaiset valitusmenettelyohjeet
•	 pätevöinnin tulosten arviointiohje
•	 todistusten myöntämisohje, myöntämisperus-

teet
•	 tietojen salassapito-ohjeet mm. koekappalei-

den valmistusta ja käytännön kokeita varten
•	 sisäisten auditointien ohjeet
•	 palautteen käsittely- ja korjaustoimenpitei-

den ohjeet
•	 asiakirjojen hallintaohjeet
•	 johdon ohjeet laadunhallintajärjestelmän kat-

selmusta varten.

5.3.4 Pätevöintielimen hyväksyttäminen
535. Pätevöintielimen hyväksyttämistä varten lu-
vanhaltijan on toimitettava STUKille hakemus, 
johon on liitettävä

•	 kansallisen akkreditointielimen FINAS-
akkreditointipalvelun antama akkreditointi-
päätös

•	 akkreditointipäätöksen perustana olevat pä-
tevöintielimen asiakirjat:
– laatukäsikirja
– kuvaus pätevöintielimen toiminnasta ja 

teknisestä pätevyysalueesta
– selvitys pätevöintielimen käytettävissä 

olevasta asiantuntemuksesta
– ulkopuolisten resurssien käyttö
– organisaationkuvaus
– selvitys asiakirjojen hallintajärjestelmästä
– kuvaukset tallenteiden käsittelystä, pä-

tevöintien tietoturvasta, erimielisyyksien 
ratkaisumenettelyistä, auditointikäytän-
nöistä ja pätevöintitodistusten myöntämi-
sestä.

6 Pätevöintitoiminta
6.1 Pätevöintiprosessi
601. Tarkastusjärjestelmät on pätevöitävä käyt-
tämällä pätevöintiprosessia, jota on havainnol-
listettu liitteessä C. Liitteen kaavio sisältää eri 
pätevöintiosapuolten tehtävät sekä tärkeimmät 
pätevöintijärjestelmän osatekijät. Siinä myös ha-
vainnollistetaan mahdollisuuksia kehittää tar-
kastusjärjestelmää palautejärjestelmän avulla 
ja esitetään teknisen perustelun vuorovaikutus-
suhteita koko pätevöinnin puitteissa.

602. Lähtötiedoiltaan samankaltaisia tarkas-
tuskohteita voi olla mahdollista ryhmitellä pä-
tevöintiryhmiin siten, että ryhmä pätevöidään 
yhdessä, jolloin yksittäisten pätevöintien luku-
määrä vähenee. Ryhmittely, kuten myös ryhmän 
käytännön kokeet, on perusteltava teknisellä pe-
rustelulla analysoimalla lähtötietojen olennaisia 
muuttujia. Lähtötietojen olennaisten muuttujien 
on oltava pätevöintiryhmässä samalla vaihtelu-
alueella.

603. Jos rakentamisvaiheessa käytetään alus-
tavaa pätevöintien kokonaisryhmittelyä, se on 
toimitettava rakentamisvaiheen alussa pätevöin-
tielimen kautta STUKille tiedoksi ja lopullinen 
ryhmittely on ensin hyväksytettävä pätevöintie-
limellä ja toimitettava sitten STUKille hyväksyt-
täväksi.
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6.2 Pätevöintiaineisto
604. Pätevöintielimen ja luvanhaltijan on kootta-
va tarkastusjärjestelmäkohtaiset pätevöintiasia-
kirjat järjestelmälliseksi aineistoksi, joka kattaa 
koko pätevöinnin. Yksityiskohtaiset suositukset 
pätevöintiaineistosta on annettu ENIQin käy-
täntösuosituksessa ENIQ RP 4 [17].

605. Ydinenergialain (990/1987) 7 e §:n [1] mu-
kaan Ydinlaitoksen turvallisuutta koskevien 
vaatimusten täyttyminen on osoitettava luotet-
tavasti.

606. Ydinenergialain (990/1987) 9 §:n [1] mukaan 
luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydin-
energian käytön turvallisuudesta. Tätä velvolli-
suutta ei voida siirtää toiselle.

607. Luvanhaltijan on itse laadittava ja liitettävä 
kuhunkin STUKissa hyväksytettävään pätevöin-
tiasiakirjaan perusteluyhteenveto.

608. Luvanhaltijan on laadittava asiakirjan pe-
rusteluyhteenveto siten, että se on argumentti-
na hyvä ja vakuuttava ja vastaa kysymykseen, 
miksi luvanhaltija odottaa, että STUK hyväksyy 
asiakirjan, Argumentti ja kritiikki [8].

609. Luvanhaltijan on todistettava yhteenvedolla 
argumentoimalla asiakirjan ja siinä esitettyjen 
toimenpiteiden hyväksyttävyys.

610. Luvanhaltijan on osoitettava oman tarkas-
tuskäsittelynsä laajuus ja syvyys perusteluyh-
teenvedolla.

611. Luvanhaltijan on esitettävä argumentaation 
osina perusteluyhteenvedossaan seuraavat asiat:
•	 tiivistelmä hyväksyttäväksi toimitetusta 

asiakokonaisuudesta, suunnitelluista toimen-
piteistä ja mahdollisista aikarajoista

•	 menettelytavat sellaisten asiakirjan sovelta-
misalueen ulkopuolelle rajattujen asioiden 
hyväksyttämiseksi, jotka ovat asiakokonai-
suuden hyväksyttämisen kannalta olennaisia

•	 asiakirjan yhteydet muuhun määräaikais-
tarkastus- ja pätevöintiasiakirjojen kokonai-
suuteen, määräaikaistarkastusten mennei-
syyteen ja tulevaisuuteen sekä viittaukset 
luvanhaltijan ja STUKin kirjeisiin

•	 viitteet muihin asian käsittelyn kannalta 
olennaisiin seikkoihin

•	 argumentaation osina asiaperustelut sekä 
säädös- ja normiviitteet perusteluina asiakir-
jan ja siinä esitettyjen toimenpiteiden hyväk-
syttävyydelle.

612. Valmistelussa käytettyihin säädöksiin, nor-
meihin ja suosituksiin on viitattava yksiselittei-
sesti, esimerkiksi viittauksilla normien tunnuk-
siin ja lukuihin.

613. Pätevöintiaineistoon on sisällytettävä keskei-
sinä osina
•	 tiedot tehtäväkohtaisesti nimetystä pätevöin-

tihenkilöstöstä
•	 pätevöinnin lähtötiedot
•	 pätevöintiohje
•	 tekninen perustelu
•	 selvitys koekappaleista ja käytännön kokeista
•	 tarkastusohje
•	 selvitys tarkastuslaitteistosta ohjelmistoi-

neen
•	 pätevöinnin arviointiraportti ja pätevöintito-

distukset.

614. Luvanhaltijan on toimitettava pätevöintipro-
sessin aikana STUKille yksittäisestä pätevöin-
nistä
•	 tiedot tehtäväkohtaisesti nimetystä pätevöin-

tihenkilöstöstä (tiedoksi)
•	 lähtötiedot perusteluineen hyvissä ajoin en-

nen pätevöintiohjeen laatimista ja pätevöin-
nin aloitusta (pätevöintielimen kautta hyväk-
syttäväksi)

•	 pätevöintielimen kokoama pätevöintiohje (tie-
doksi).

615. Luvanhaltijan on toimitettava tarkastusoh-
jeen ja -laitteiston pätevöinnin hyväksyttämistä 
varten lopullinen pätevöintiaineisto STUKille 
viimeistään kolme kuukautta ennen suunnitel-
tua tarkastusjärjestelmän käyttöönottoa.

616. Lopulliseen pätevöintiaineistoon on sisälly-
tettävä seuraavat tiedot:
•	 pätevöinnin arviointiraportti
•	 pätevöintitodistukset
•	 tässä luvussa 6.2 luetellut muut lopulliset 

asiakirjat.
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617. Pätevöintielimen laatima arviointiraportti on 
toimitettava STUKille hyväksyttäväksi. Muut 
tulosaineiston asiakirjat on toimitettava arvioin-
tiraportin yhteydessä STUKille tiedoksi.

618. Kun STUK on hyväksynyt pätevöintiaineis-
ton arviointiraportin ja todennut käsitelleensä 
pätevöintiaineiston muut osat tiedoksi tulleina, 
se voi näillä perusteilla todeta päätöksessään 
sekä tarkastusohjeen että tarkastuslaitteiston 
pätevöidyiksi.

6.3 Pätevöinnin lähtötiedot
619. Luvanhaltijan on määritettävä tarvittavat 
yksittäisen pätevöinnin lähtötiedot ennen päte-
vöintiohjeen laatimista ja pätevöinnin aloitusta 
ja toimitettava ne STUKille hyväksyttäviksi.

620. Lähtötiedot on hyväksytettävä pätevöintie-
limellä ennen kuin ne toimitetaan STUKille 
hyväksyttäviksi. Pätevöintielimen on arvioitava 
tietojen riittävyys pätevöintitekniseltä kannalta, 
jotta pätevöintien aloitusedellytykset saadaan 
varmistetuiksi.

621. Kaikkien pätevöinnin lähtötietojen on oltava 
käytettävissä ennen käytännön kokeiden suun-
nittelua.

622. Jos pätevöintityötä halutaan painottaa 
turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin, 
on käytettävä erilaisia pätevöintitasoja. Päte-
vöintitason valinta on tehtävä arvioimalla ra-
kenteen vaurion ydintekninen riskimerkitys ja 
tarkastuksen osuus rakenteen vaurion todennä-
köisyyden pienentämisessä.

623. Sellaisten laitteiden ja rakenteiden, joilla on 
suuri vaurioitumispotentiaali ja vaurioitumisel-
la on suuret seurausvaikutukset ja siten suuri 
riskimerkitys, tarkastusjärjestelmien pätevöin-
neissä on käytettävä korkeaa pätevöintitasoa. 
Lähtökohta on, että aina käytetään korkeaa 
pätevöintitasoa.

624. Korkeinta tasoa alemmat pätevöintitasot on 
määritettävä ja perusteltava riskitietoisia me-
netelmiä käyttäen sekä putkistojen että muiden 
laitteiden määräaikaistarkastusten pätevöintejä 
varten. Määrittelyissä ja perusteluissa on otet-

tava huomioon tarkastuskohteen riskimerkitys, 
ENIQ RP 8 [21].

625. Pätevöintitasojen määrityksissä ja peruste-
luissa on otettava huomioon tarkastuskohteen 
suunnittelu, kuten lujuuslaskut, materiaalit ja 
valmistus, käyttöolosuhteet, mahdolliset vauri-
oitumismekanismit, niiden todennäköisyydet ja 
seurausvaikutukset. Tällöin edellytetään, että 
laitoksen turvallisuudesta vastaavat organisaa-
tioyksiköt sekä näiden tekniikanalojen asian-
tuntijat määrittävät pätevöintitason ja laativat 
perustelut määritykselle.

626. Lähtötiedoissa käsiteltävät viat on jaettava 
kolmeen ryhmään vikojen luonteen ennustetta-
vuuden ja todennäköisyyden perusteella:
•	 tyyppivika; kyseisen tyyppisissä rakenteissa 

on jo havaittu tietynlaisia vikoja
•	 oletusvika; rakenteeseen voidaan olettaa syn-

tyvän tietynlaisia vikoja
•	 määrittämätön vika; tunnistettuja rakenteen 

vaurioitumismekanismeja ei ole, joten mah-
dollisesti syntyvien vikojen luonnetta ei voida 
määrittää.

627. Kullekin tarkastuskohteelle on määritettävä 
tarkastusten tavoitevikakoot, jotka on havaitta-
va ja määritettävä määräaikaistarkastuksissa 
oikein. Jos pätevöintikohteet on ryhmitelty pä-
tevöintiryhmiksi, viat on määritettävä rasite-
tuimman kohteen mukaan kullekin seinämän-
paksuudelle. Näistä on valittava tavoitevioiksi 
kooltaan vaikeimmin havaittavissa olevat viat. 
Tavoitevikakoon ensisijaisena määrittelyperus-
teena on käytettävä kyseisen laitteen tai ra-
kenteen suunnittelussa sovelletun normiston 
hyväksymiä vikoja ydinlaitoksen käytön aika-
na. Standardin ASME Code, Section XI luvun 
Subarticle IWB-3600 [4] mukaisella laskentame-
netelmällä lasketaan painelaitteen särönkasvu 
tarkastusvälin aikana tai laitteen jäljellä olevan 
käyttöiän aikana. Standardissa on esitetty ky-
seisen käyttökuormituksen mukaiset varmuus-
kertoimet.

628. Lähtötietovioista on esitettävä mahdollisim-
man yksityiskohtaiset tiedot, ENIQ RP 1 [15]. 
Seuraavat eri vaurioitumismekanismeille tyypil-
liset vikojen lähtötietomuuttujat on arvioitava 
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mahdollisuuksien mukaan, ja arvioinnin epävar-
muustekijät on raportoitava:
•	 vikaryhmä (tyyppivika, oletusvika tai määrit-

tämätön vika)
•	 vikatyyppi (vaurioitumismekanismi)
•	 särön sijainti ja suuntautuneisuus
•	 muodot (särön avauma ja kärki)
•	 murtopinnan karheus ja haarautuneisuus
•	 särön sisältö: vesi, ilma ja oksidit
•	 jäännösjännitykset.

Lähtötietomuuttujien määrittämisessä voidaan 
käyttää J. Wålen laatimaa raporttia [27]. Siinä 
karakterisoidaan tilastollisesti eri vaurioitumis-
mekanismien aiheuttamien todellisten säröjen 
morfologiaparametrejä. Raportti on laadittu 
Ruotsin aikaisemman ydinturvallisuusviran-
omaisen (Statens Kärnkraftinspektion, SKI) toi-
meksiannosta.

629. Tärkeimmät lähtötiedot ovat
1. tiedot tarkastuskohteesta
•	 kohteen mitat ja muodot
•	 rakenneaineet ja valmistustekniikka
•	 hitsausliitosten mitat ja muodot sekä hitsaus-

menetelmät
•	 pinnanlaatu ja pinnoitteet
•	 rakenteen korjaukset
•	 tarkastusolosuhteet, kuten luoksepäästävyys 

ja säteilytaso
•	 mahdolliset tarkastuskohteen puristusjänni-

tykset tarkastusten aikana
•	 aikaisemmin havaitut viat

2. pätevöintitaso
3. määräaikaistarkastuksen tavoitteet
•	 havaitsemistavoite
•	 havaittavat ja määritettävät vikojen tyypit, 

koot, sijainnit ja suuntautuneisuudet
•	 vaadittava koon- ja paikanmääritystarkkuus
•	 tarkastustilavuus
•	 sallittu valevikojen määrä.

630. Tarkastusjärjestelmän on saavutettava sel-
lainen havaitsemiskyky, että kaikki tarkastusten 
havaitsemistavoitetta vastaavat tai sitä suurem-
mat viat on havaittava. Jos havaitsemiskyvylle 
esitetään jotkin muut tavoitteet, ne on perustel-
tava.

631. Jos tarkastuksissa sallitaan valevikoja, nii-
den määrä on perusteltava arvioimalla valeviko-
jen seurauksia.

632. Jos alustavat tiedot pätevöitävästä tarkas-
tusjärjestelmästä, kuten laitteistosta, ohjeesta 
ja henkilöstöstä ovat käytettävissä, ne voidaan 
toimittaa STUKille tiedoksi, mutta ne eivät saa 
sitoa pätevöintejä.

6.4 Pätevöintiohje
633. Luvanhaltijan on toimitettava pätevöintie-
limen laatima pätevöintiohje STUKille tiedoksi.

634. Pätevöintiohje on tarkastusjärjestelmäkoh-
tainen asiakirja, jossa kuvataan järjestelmäl-
lisesti pätevöinnin eteneminen käytännössä. 
Pätevöintiohje on laadittava siten, että päte-
vöinnin tulokset ovat arvioitavissa sitä vasten. 
Ohjeen on katettava vähintään seuraavat asiat:
•	 pätevöintitason vaikutus
•	 painotus teknisen perustelun ja käytännön 

kokeiden välillä
•	 testauslaitokselta edellytettävät tiedot
•	 teknisen perustelun ja tarkastusohjeen sekä 

-laitteiston arviointitapa
•	 henkilöstön lisäpätevöinnit
•	 käytännön kokeiden toteutusohjeet
•	 tiedot koekappaleista
•	 koko tarkastusjärjestelmän arviointiperus-

teet.

Pätevöintiohjeeseen sisällytettävät tiedot on esi-
tetty liitteessä E.

635. Pätevöintiohjeessa on esitettävä ENIQ RP 
8:n [21] mukainen pätevöinnin lähestymistapa 
läpinäkyvästi kuvattuna.

636. Pätevöintiohjeessa on käsiteltävä koekappa-
leiden vikojen edustavuutta oletettuihin vaurioi-
tumismekanismeihin perustuviin oletusvikoihin 
tai tyyppivikoihin nähden. Arvioinnissa voidaan 
käyttää apuna J. Wålen raporttia eri vaurioitu-
mismekanismien aiheuttamien todellisten sä-
röjen morfologiaparametrien karakterisoinnista 
[27]. Arviointi on kytkettävä teknisen perustelun 
arviointiin.
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637. Laitteiston ja ohjeen pätevöinti on ensisijai-
sesti tehtävä erillään henkilöpätevöinnistä, kos-
ka muuten tarkastusjärjestelmän mahdollisia 
heikkouksia voi olla vaikea yksilöidä.

638. Pätevöintiohjeen laatimisessa on käytettävä 
vähimmäisvaatimustasona ENIQin pätevöinnin 
metodologia-asiakirjaa EQMD [14].

639. Pätevöintiohje on laadittava luvanhaltijan 
esittämien ja STUKin hyväksymien lähtötietojen 
perusteella.

640. Liitteen C kaaviossa on esitetty pätevöintioh-
jeen ajallinen ja toiminnallinen sijoitus pätevöin-
tiprosessissa.

6.5 Tekninen perustelu
6.5.1 Yleistä
641. Teknisellä perustelulla tarkoitetaan sellais-
ta testauslaitoksen kokoamaa todistusaineistoa, 
jolla osoitetaan, että pätevöinnin lähtötiedoissa 
tarkastusjärjestelmälle asetetut tarkastusten ta-
voitteet voidaan saavuttaa. Yleisimpiä teknisen 
perustelun käyttösovellutuksia ovat tarkastus-
ohjeen perustelut ja tarkastuslaitteistojen va-
lintaperusteiden esittäminen sekä käytännön 
kokeiden koekappaleiden ja niiden vikojen pe-
rustelut.

642. Tekniseen perusteluun on sisällytettävä so-
veltuvin osin fysikaalisia perusteluita, ennus-
temalleja ja kokemusperäisiä todistusaineisto-
ja. Näitä voivat olla muiden pätevöintien ja 
vertailukokeiden tulokset tai todennetut käy-
tännön kokemukset sekä muuttujatutkimukset. 
Fysikaaliset perustelut on laadittava pätevöin-
tiprosessin alkuvaiheessa käytännön kokeiden 
koekappaleiden määritystä varten.

643. Teknisen perustelun tarkoitusta, sisältöä 
ja laatimista on käsitelty yksityiskohtaisesti 
ENIQin käytäntösuosituksissa ENIQ RP 1 ja RP 
2 [15, 16], joita on käytettävä vähimmäisvaati-
mustasona.

644. Tekninen perustelu on jäsenneltävä päte-
vöintielimen arviointityön helpottamiseksi liit-
teessä F esitetyllä tavalla, ENIQ RP 2 [16]. 

Liitteiden C ja F kaaviot havainnollistavat tekni-
sen perustelun rakennetta sekä eri osien keski-
näistä vuorovaikutusta ja vuorovaikutusta koko 
pätevöintiprosessin kanssa.

645. Tekninen perustelu on laadittava seuraavia 
käyttötarkoituksia varten, ENIQ RP 2 [16]:
•	 täydentämään käytännön kokeiden tilastol-

lisesti rajallisen koekappalemäärän rajoitta-
maa pätevöintiä

•	 yleistämään ja täydentämään käytännön ko-
keen tuloksia osoittamalla, että jos määrätty-
jen koekappaleiden vioilla saadut koetulokset 
täyttävät tavoitteet, samanlaiset tulokset oli-
sivat mahdollisia muissakin tarkastustilan-
teissa

•	 antamaan hyvät tekniset lähtökohdat tehok-
kaiden käytännön kokeiden suunnittelulle

•	 perustelemaan koekappaleet ja vikaryhmät
•	 perustelemaan tarkastuslaitteistot
•	 laajentamaan olemassa olevaa pätevöintiä
•	 laajentamaan pätevöintiä toisesta tarkastus-

kohteesta vastaavaan toiseen tarkastuskoh-
teeseen

•	 laajentamaan pätevöintiä uusiin materiaali-
rakenteisiin

•	 kattamaan tarkastuslaitteiston tai ohjelmis-
ton muutokset ja ajanmukaistukset.

646. Teknisen perustelun tason määrityksessä 
on otettava huomioon pätevöintitaso, ENIQ RP 
8 [21].

647. Teknisen perustelun ja käytännön kokeiden 
tasapainotuksessa on otettava huomioon
•	 pätevöintitaso
•	 todisteiden saatavuus
•	 tarkastustekniset erityiskysymykset, kuten 

valmistustekniikan vaikutukset tarkastus-
kohteen yksityiskohtiin.

648. Monilla teknisessä perustelussa käytettävillä 
todistusaineistoilla voi olla rajallinen kelpoisuus-
alue, mikä on otettava huomioon ja raportoitava 
teknistä perustelua laadittaessa ja käytettäessä.

6.5.2 Olennaiset muuttujat
649. Tarkastusjärjestelmän vaikuttavat ja olen-
naiset muuttujat on määriteltävä. Määrittely ja 
olennaisten muuttujien analysointi ovat teknisen 
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perustelun keskeisiä osia. Muuttujia käsitellään 
yksityiskohtaisesti ENIQin käytäntösuositukses-
sa ENIQ RP 1 [15].

650. Ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen 
tarkastuksen laatuun ja tulokseen, ovat vaikut-
tavia muuttujia. Vaikutusaste on arvioitava ja 
osa muuttujista on luokiteltava olennaisen vai-
kutuksensa perusteella olennaisiksi muuttujiksi. 
Ne ovat sellaisia muuttujia, joiden arvojen muu-
tokset voivat aiheuttaa sen, että tarkastuksen 
tavoitteita ei enää saavuteta. Muuttujat voivat 
olla joko vakioituja muuttujia, joilla on kiinteä 
arvo ja toleranssialue, tai rajattuja muuttujia, 
jotka kattavat tietyn vaihtelualueen. Olennaiset 
muuttujat edellyttävät tarkastelua teknisen pe-
rustelun laadinnan alkuvaiheissa. Ne on jaetta-
va kahteen ryhmään:
•	 lähtötietojen muuttujat, joita ovat esimerkik-

si tarkastuskohteen rakenneainetiedot, mitat 
ja muut ominaisuudet, havaittaviksi vaaditut 
vikatyypit ja niiden koot, sijainnit ja suunnat 
sekä tarkastusympäristö

•	 tarkastusjärjestelmän muuttujat
– tarkastusohjeen muuttujat, joita ovat esi-

merkiksi luotauskulmat ja -taajuudet, kir-
jaamisrajat sekä henkilöstön vaatimukset

– tarkastuslaitteistojen muuttujat, joita ovat 
esimerkiksi digitalisointiaste, näytön line-
aarisuus ja skannerin paikannus- ja tois-
totarkkuus.

651. Tarkastusohjeen muuttujat on valittava 
lähtötietojen muuttujien perusteella siten, että 
varmistetaan tarkastuskohteen vikojen oikea 
havaitseminen ja määrittäminen. Teknisellä pe-
rustelulla on osoitettava tehtyjen valintojen toi-
mivuus sekä valittujen muuttujien avulla saavu-
tettava tarkastusjärjestelmän suorituskyky.

652. Tarkastuslaitteiston muuttujat on määritet-
tävä koko tarkastuksen mukaan, joten niiden 
valintaan vaikuttavat sekä lähtötietojen että 
tarkastusohjeen muuttujat.

653. Vaikuttavat ja olennaiset muuttujat arvoi-
neen on analysoitava ja perusteltava teknisessä 
perustelussa seuraavissa vaiheissa:
•	 vaikuttavien muuttujien yksilöinti kahteen 

ryhmään: lähtötieto- ja tarkastusjärjestelmä-
muuttujiin

•	 muuttujien erittely olennaisiin ja epäolennai-
siin muuttujiin

•	 olennaisten muuttujien jako vakioituihin ja 
rajattuihin muuttujiin

•	 tarkastuskohteeseen ja etsittäviin vikoihin 
liittyvien olennaisten lähtötietomuuttujien 
toleranssi- ja vaihtelualueiden määritys

•	 olennaisten tarkastusohje- ja laitteistomuut-
tujien hyväksyttävien toleranssi- ja vaihtelu-
alueiden määritys siten, että otetaan huomi-
oon lähtötietoryhmän olennaiset muuttujat.

654. Teknisen perustelun johtopäätöksiin on si-
sällytettävä luettelo sellaisista olennaisista va-
kioiduista ja rajatuista muuttujista toleranssi- ja 
vaihtelualueineen, joissa pysyminen on eräs pä-
tevöinnin voimassaolon ehto.

655. Tarkastusohjeen analysoidut ja perustellut 
olennaiset muuttujat toleranssi- tai vaihtelualu-
eineen on sisällytettävä ohjeeseen.

6.6 Käytännön kokeet
656. Pätevöintielimen on suunniteltava, toteutet-
tava, valvottava ja arvioitava käytännön kokeet 
ja raportoitava niiden tulokset yksityiskohtai-
sesti.

657. Pätevöintielimen on arvioitava ennen käy-
tännön kokeita koekappaleiden pätevöintiviat 
suunnitelmista alkaen ja valvottava vikojen val-
mistusta.

658. Pätevöintielimen on huolehdittava sokkokoe-
kappaleiden ja koejärjestelyiden salassapidosta 
oman laadunhallintajärjestelmänsä mukaisesti.

659. Käytännön kokeita käsitellään viitteessä 
ENIQ RP 5 [18], jota on käytettävä vähimmäis-
vaatimustasona.

6.6.1 Koekappaleet
660. Luvanhaltijan on huolehdittava ja vastatta-
va siitä, että hyväksytyt pätevöinnin lähtötiedot 
esitetään koekappaleiden ja vikojen suunnitteli-
joille ja valmistajille.

661. Koekappaleet ja niiden viat on suunniteltava 
lähtötietojen olennaisten muuttujien ja fysikaa-
lisen perustelun perusteella. Koekappaleita ja 
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-vikoja voidaan joutua täydentämään pätevöin-
tiohjeen ja/tai täydennetyn teknisen perustelun 
perusteella.

662. Jos tarkastusjärjestelmä pätevöidään sel-
laista tarkastuskohdetta varten, jossa ei ole tun-
nistettuja rakenteen vaurioitumismekanismeja, 
jolloin lähtötietovika on määrittämätön, koekap-
paleet on suunniteltava soveltuvien oletusviko-
jen perusteella.

663. Jos pätevöinnissä käytetään alun perin 
muihin tarkoituksiin valmistettuja koekappa-
leita, niiden soveltuvuus kyseiseen pätevöin-
tiin on osoitettava analysoimalla lähtötietojen 
olennaiset muuttujat teknisessä perustelussa. 
Rajoitukset ja mahdollisten täydentävien perus-
teluiden, koekappaleiden sekä kokeiden tarve on 
selvitettävä.

664. Koekappaleiden suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota sellaisiin lähtötietojen 
ja tarkastusjärjestelmän olennaisiin muuttujiin, 
joita ei voida käsitellä riittävästi teknisessä pe-
rustelussa todistusaineiston puutteen vuoksi. 
Nämä olennaiset muuttujat määräävät yhdessä 
tarkastusohjeen ja -laitteiston muuttujien kanssa 
vaatimukset koekappaleille ja käytännön kokeille.

665. Käytännön kokeiden rajallisuutta on tasapai-
notettava soveltamalla suunnittelussa tarkastus-
ten kannalta pahimpia tapauksia. Pahimmilla 
tapauksilla tarkoitetaan sellaisia vikoja ja tar-
kastuskohteen muotoja tai muita olennaisia 
muuttujia, jotka todennäköisesti edustavat suu-
rimpia haasteita vikojen havaitsemiselle ja tar-
kalle koonmääritykselle kussakin lähtötietojen 
määrittämässä pätevöintitilanteessa silloin, kun 
käytetään määrättyä tarkastusjärjestelmää.

666. Vaikka tarkastuksen tavoitteet saavutettai-
siin olennaisten rajattujen muuttujien vaihte-
lualueen pahimmassa tapauksessa, koekappa-
leisiin on kuitenkin valmistettava myös muita 
vikoja tai teknisellä perustelulla on osoitettava, 
että tavoitteet saavutetaan kaikkien olennais-
ten muuttujien toleranssi- tai vaihtelualueilla. 
Koekappaleiden vikojen on jäljiteltävä tarkas-
tusmenetelmän kannalta riittävässä määrin ole-
tus- tai tyyppivikoja.

667. Koekappaleiden viat voivat olla
•	 todellisia
•	 todellista vastaavia
•	 keinovikoja.

668. Kun käytetään todellisia vastaavia vikoja, 
koekappaleiden suunnitelmissa on perustelta-
va vikojen edustavuus vertaamalla niitä oletet-
tuihin vaurioitumismekanismeihin perustuviin 
oletusvikoihin tai tyyppivikoihin. Tyyppivikojen 
kanssa on meneteltävä vastaavalla tavalla. Jos 
pätevöitävä tarkastusmenetelmä on ultraääni-
tarkastusmenetelmä, perusteluissa on arvioitava 
seuraavia särön muuttujia ja esitettävä arvioin-
nin epävarmuustekijät:
•	 vikaryhmä (tyyppivika, oletusvika tai määrit-

tämätön vika)
•	 vikatyyppi (vaurioitumismekanismi)
•	 särön sijainti, koko ja suuntautuneisuus
•	 muodot (särön avauma ja kärki)
•	 murtopinnan karheus ja haarautuneisuus
•	 särön sisältö: vesi, ilma ja oksidit
•	 jäännösjännitykset.

669. Koekappaleiden vikojen valmistajan on osoi-
tettava pätevöintielimelle, että valmistettavat 
viat vastaavat edellä mainituilta ominaisuuksil-
taan oletus- tai tyyppivikoja. Osoituksessa voi-
daan käyttää perustana J. Wålen raporttia eri 
vaurioitumismekanismien aiheuttamien todel-
listen säröjen morfologiaparametrien karakteri-
soinnista [27].

670. Pätevöintielimen on arvioitava käytännön 
kokeiden koekappaleiden pätevöintiviat suunni-
telmista alkaen ja valvottava niiden valmistusta. 
Jos pätevöintielin valvoo valmistusta asiakir-
jojen perusteella, sen on arvioitava asiakirjojen 
luotettavuus. Koekappaleiden pätevöintivikojen 
soveltuvuus tarkastusten tavoitteisiin kyseisessä 
pätevöinnissä on arvioitava vertailemalla pä-
tevöintivikojen ja niiden valmistusmenetelmien 
etuja ja haittoja. Arviointien yhteenveto on esi-
tettävä pätevöinnin arviointiraportissa.

671. Sokkokoekappaleet on säilytettävä salaisina.

672. Pätevöintielimen tehtävät koekappaleiden 
suunnittelun ja valmistuksen yhteydessä on esi-
tetty liitteissä C ja D.
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6.6.2 Käytännön kokeiden toteutus
673. Luvanhaltijan on vastattava tarvittaessa 
siitä, että se perehdyttää pätevöintielimen tar-
kastusjärjestelmän käyttöön ennen pätevöinnin 
aloitusta. Pätevöintielimen on puolestaan opas-
tettava tarkastushenkilöstöä avoimen kokeen 
koejärjestelyissä. Pätevöintielimen on valvottava 
kokeita ja kirjattava kaikki olennaiset toiminnot 
ja tapahtumat.

674. Tarkastuslaitteiston pätevöintikokeet voi-
daan tehdä joko mallineella tai avoimella tai 
sokkokoekappaleella. Laitteiston käyttäjän on 
seurattava toimintakokeissa tarkasti laitteiston 
käyttöohjeita. Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä laitteiston paikannus- ja toistotarkkuuksi-
en pysymiseen toleranssialueellaan laitteiston 
purkamisten ja asennusten välillä. Pätevöitävät 
tarkastuslaitteiston osat on luetteloitava.

675. Tarkastushenkilöstön pätevöinnin käytän-
nön koeosuus on tehtävä sokkokokeilla erillään 
tarkastusohjeiden ja -laitteiden pätevöinneistä, 
jotta mahdollisissa hylkäämistapauksissa voi-
daan määrittää täsmällisesti tarkastusjärjestel-
män epäpätevä osa kehitystyötä varten. Kokeissa 
käytetään aikaisemmin pätevöityjä tarkastusoh-
jeita ja -laitteistoja. Silloin kun käytetään au-
tomatisoitua tietojentallennusta ja -käsittelyä 
mekanisoiduissa tarkastuksissa, sokkokokeena 
voi myös tehdä aikaisemmin tallennettujen vi-
katietojen analysoinnin. Tarkastushenkilöstö 
voidaan pätevöidä yhdessä tai erikseen tiedonke-
ruuseen, vikojen havaitsemiseen sekä vikatyypin 
ja vikakoon määritykseen. Myös vian pituuden ja 
korkeuden määritys voidaan erotella.

6.6.3 Käytännön kokeiden tulosten arviointi
676. Pätevöintielimen on arvioitava käytännön 
kokeiden suoritus ja tulokset ja perusteltava 
arvionsa raportissaan. Pätevöintiaineistoon on 
liitettävä yksityiskohtainen selvitys käytännön 
kokeiden järjestelyistä sekä koetulosten rapor-
tointi arviointiperusteineen. Mahdolliset poikke-
amat tarkastusohjeesta ja käytännön ongelmat 
kokeissa on raportoitava, ja niiden vaikutus lop-
putuloksiin on arvioitava.

677. Tulosten on täytettävä lähtötiedoissa ase-
tetuista tarkastusten tavoitteista johdetut ar-
viointiperusteet, jotka on esitetty pätevöintioh-
jeessa. Tarkastuksen tavoitteiksi lähtötiedoissa 
määritellyt suorituskykymuuttujat voivat olla 
seuraavat: vian havaitseminen, valeviat, vian 
korkeuden määritystarkkuus, pituuden määri-
tystarkkuus ja paikannustarkkuus. Kukin suori-
tuskykymuuttuja on arvioitava erikseen.

678. Silloin kun tarkastusohjeita tai -laitteis-
toja pätevöidään käytännön kokeilla, tarkoi-
tuksena on osoittaa, että pätevöinnin tavoit-
teet saavutetaan seuraamalla tarkasti ohjetta. 
Tarkastajaryhmän on raportoitava koko päätte-
lyketjunsa tulosten tulkinnassa, jotta voidaan 
osoittaa, ettei tuloksiin ole päädytty tarkastus-
ohjeen ulkopuolisilla perusteilla. Pätevöintielin 
tarvitsee arviointiaan varten vähimmäistietoina 
kaikki ne aineistot, joihin näyttämähavainnot 
perustuvat ja jotka selittävät ja perustelevat 
näyttämäsignaalien tulkinnan.

679. Kun tarkastushenkilöstöä pätevöidään käy-
tännön kokeilla, tarkastajan on osoitettava pä-
tevöintielimelle osaavansa käyttää pätevöityä 
tarkastusohjetta ja  laitetta virheettömällä ja 
toistettavalla tavalla. Tarkastajan on myös osat-
tava tarvittaessa perustella eri tehtävävaiheet. 
Pätevöintielimen on vakuututtava valvonnalla 
ja tulosten tarkastuksella siitä, että tarkastus-
ohjetta seurataan henkilöpätevöinnissä yksityis-
kohtaisesti.

Tarkastushenkilöstön pätevöinnin yleisperiaat-
teet esitetään luvussa 6.7.

680. Tarkastusjärjestelmän pätevöinti on hylättä-
vä käytännön kokeissa esimerkiksi seuraavissa 
tapauksissa:
•	 Pätevöinnin tavoitteita ei saavuteta.
•	 Pätevöinnin tavoitteet saavutetaan, mutta 

tulosten tulkinnan päättelyketju on puutteel-
linen.

•	 Pätevöinnin tavoitteet saavutetaan, mutta 
kirjallisesta tarkastusohjeesta on poikettu.

Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista hy-
väksyä pätevöinti rajaamalla pätevöintialuetta.
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6.7 Tarkastushenkilöstön pätevöinti
681. Tarkastajilla on oltava standardin SFS-EN 
ISO 9712 [26] mukaisen pätevöintijärjestelmän 
tason 2 tai 3 mukainen tai vastaava perus-
pätevöinti kyseiseen tarkastusmenetelmään. 
Peruspätevöintejä on yleensä täydennettävä 
lisäpätevöinneillä määräaikaistarkastuksia 
varten. Lisäpätevöinnit ovat tarkastusjärjestel-
mäkohtaisia ja voivat edellyttää erityiskoulu-
tusta ja -kokemusta, kirjallista tutkintoa sekä 
käytännön sokkokokeita. Perusedellytyksenä 
on, että tarkastuslaitteisto ja -ohje on jo päte-
vöity täyttämään tarkastusten tavoitteet, kos-
ka pätevöintiä ei voi muuten kohdistaa henki-
löstöön. Tarkastushenkilöstön hyväksyttämistä 
STUKissa käsitellään ohjeessa YVL E.12.

682. Tarkastajien lisäpätevöintivaatimukset on 
esitettävä tarkastusohjeessa. Ne on perusteltava 
erikseen kunkin tarkastusohjeen teknisessä pe-
rustelussa. Lisäpätevöinti arviointiperusteineen 
riippuu tarkastuskohteesta, -ohjeesta ja -laitteis-
tosta sekä tarkastustehtävän luonteesta.

683. Pätevöintielimen on arvioitava teknisessä 
perustelussa esitetyt lisäpätevöintivaatimukset, 
hoidettava pätevöinnit, arvioitava tulokset ja 
laadittava pätevyystodistukset.

684. Tarkastushenkilöstön pätevöintiä käsitel-
lään ENIQin käytäntösuosituksessa ENIQ RP 
10 [22], jota on käytettävä vähimmäisvaatimus-
tasona.

685. Käytännön sokkokokeita käsitellään luvussa 
6.6.

6.8 Pätevöinnin arviointiraportti
686. Pätevöintielimen on laadittava pätevöinnin 
arviointiraportti. Arviointiraportin on perustut-
tava lähtötietoihin, pätevöintiohjeeseen, tekni-
seen perusteluun ja käytännön kokeiden tu-
loksiin sekä pätevöinnin valvontaan. Raportin 
tarkoituksena on kuvata, kuinka tarkastusjär-
jestelmä täyttää pätevöintiohjeessa esitettyjen 
arviointiperusteiden mukaisesti sille asetetut 
vikojen havaitsemisen ja vikatyypin sekä vika-
koon, paikan ja suuntautuneisuuden määrityk-
sen tavoitteet.

687. Pätevöinnin arviointiraporttiin on sisällytet-
tävä
1. arviointi teknisen perustelun todisteiden riit-

tävyydestä ja rajoituksista tarkastusjärjes-
telmälle asetettujen tavoitteiden täyttämisen 
osoittamisessa

2. arviointi käytännön kokeiden riittävyydestä 
ja rajoituksista tarkastusjärjestelmälle ase-
tettujen tavoitteiden täyttämisen osoittami-
sessa

•	 arviointi koekappaleista ja vikojen vastaa-
vuudesta oletus- tai tyyppivikojen kanssa 
sekä tiedot koekappaleiden valmistuksen val-
vonnasta

•	 tiedot käytännön kokeista
•	 arviointi määräaikaistarkastusjärjestelmälle 

asetettujen tavoitteiden täyttymislaajuudesta
3. arviointi teknisen perustelun ja käytännön 

kokeiden keskinäisestä täydentävyydestä
•	 tarkastusjärjestelmän käyttöalueen täyttymi-

nen olennaisten muuttujien vaihtelualueella
•	 olennaisten muuttujien vaihtelualueen katta-

vuus sekä teknisessä perustelussa että käy-
tännön kokeissa

4. yhteenveto käytännön kokeiden tuloksista
5. poikkeamat pätevöintiohjeesta ja suositukset 

tulevien pätevöintien toteutukseen
6. pätevöinnin kelpoisuusaluetta mahdollisesti 

rajoittavat tekijät syineen
7. johtopäätökset asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisesta ja perusteet pätevöintitodistus-
ten myöntämiselle sekä tarkastusjärjestel-
män kehityssuositukset.

Pätevöinnin raportointia käsitellään viitteis-
sä ENIQin pätevöinnin metodologia-asiakirja 
EQMD ja ENIQ RP 4 [14, 17].

6.9 Pätevöintitodistukset
6.9.1 Pätevöintitodistusten myöntäminen
688. Pätevöintielimen on laadittava hyväksymis-
tään pätevöinneistä pätevöintitodistukset siten, 
että pätevöidyt tarkastajat, tarkastusohjeet ja 
-laitteistot yksilöidään pätevyysalueineen ja ra-
joituksineen. Pätevöintielimen on allekirjoitetta-
va todistus.

689. Tarkastuslaitteistojen ja -ohjeiden pätevöin-
titodistuksissa on esitettävä seuraavat tiedot:
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•	 laitteiston ja ohjelmiston yksilöinti
•	 ohjeen tunnus, muutostunnus, nimi ja päivä-

määrä
•	 pätevyysalueet rajoituksineen
•	 viittaukset lähtötietoasiakirjoihin
•	 viittaukset arviointiraporttiin
•	 päiväys
•	 allekirjoitukset.

Tarkastusohjeen ja -laitteiston pätevöintitodis-
tukset ovat voimassa toistaiseksi luvussa 6.9.2 
mainitut rajoitustarpeet huomioon ottaen.

690. Pätevöintielimen on laadittava pätevöinnin 
jälkeen tarkastushenkilöstölle henkilökohtaiset 
pätevöintitodistukset, joissa todetaan yksityis-
kohtaisesti pätevyydet ja esitetään pätevyysalu-
eet rajoituksineen ja tarkastusohjeviitteineen. 
Todistuksissa esitetään tällöin tarkastuskohteet 
ja niihin pätevöidyt tarkastustehtävät sekä olen-
naiset tiedot pätevöinnissä käytetystä tarkastus-
laitteistosta.

691. Tarkastushenkilöstön pätevöintitodistuksis-
sa on esitettävä seuraavat tiedot:
•	 henkilön nimi
•	 tarkastusohjeen tunnus, muutostunnus, nimi 

ja päivämäärä
•	 tarkastuslaitteiston ja -ohjelmiston yksilöinti
•	 pätevyysalueet rajoituksineen
•	 viittaukset arviointiraporttiin
•	 tarkastajan peruspätevöinti
•	 todistuksen voimassaoloaika
•	 päiväys
•	 allekirjoitukset.

692. Tarkastushenkilöstön pätevöintitodistukset 
ovat voimassa 5 vuotta seuraavilla edellytyksillä:
•	 Tarkastajalla on standardin SFS-EN ISO 

9712 [26] mukaisen pätevöintijärjestelmän 
tason 2 tai 3 mukainen tai vastaava peruspä-
tevöinti voimassa.

•	 Tarkastaja työskentelee todistettavasti sään-
nöllisesti siten, että käyttää määräaikaistar-
kastusohjeita ja -laitteistoja.

•	 Tarkastaja saa vuosittain sopivaa koulutusta 
tehtäväalueelleen ja koulutusta erityispäte-
vyysalueelleen ennen tarkastusten aloitusta.

6.9.2 Pätevöintitodistusten peruutus tai muutos
693. Pätevöintielimen on peruutettava tarkas-
tusohjeen tai laitteiston pätevöintitodistukset, 
jos pätevöity ohje tai laitteisto todetaan siten 
epäluotettavaksi tai käytännön tarkastuksissa 
havaitaan muita sellaisia vakavia puutteita, että 
tarkastusjärjestelmällä ei pystytä käytännössä 
havaitsemaan eikä arvioimaan niitä vikoja, joi-
hin järjestelmä on pätevöity.

694. Pätevöintielimen on arvioitava, vastaavatko 
todelliset tarkastuskohteet pätevöintikoekappa-
leita vikoineen ja vastaavatko tarkastusolosuh-
teet pätevöintiolosuhteita.

695. Jos pätevöityä tarkastusjärjestelmää muute-
taan siten, että pätevöinnissä käytetyt olennais-
ten muuttujien toleranssi- tai vaihtelualueet yli-
tetään, pätevöintielimen on arvioitava pätevöin-
nin kelpoisuusalueen ja pätevöintitodistusten 
muutosedellytykset. Tällöin voidaan edellyttää 
teknistä perustelua tai lisää käytännön kokeita.

696. Pätevöintielimen on raportoitava kirjallisesti 
todistuksen muutoksista syineen luvanhaltijalle 
ja testauslaitokselle.

6.9.3 Luvanhaltijan velvollisuudet
697. Luvanhaltijan on päivitettävä tarkastaja-
luettelot. Luetteloissa on viitattava tarkastaja-
kohtaisesti tarkastusjärjestelmien pätevöintito-
distuksiin ja STUKin kyseisistä pätevöinneistä 
antamiin päätöksiin.

698. Luvanhaltijan on raportoitava kirjallises-
ti pätevöintielimelle luvussa 6.9.2 mainituista 
kelpoisuusalueen ylityksistä, havaitusta tarkas-
tusjärjestelmän epäluotettavuudesta tai muis-
ta sellaisista puutteista, jotka voisivat johtaa 
pätevöintitodistusten peruutuksiin tai muihin 
muutoksiin.

6.10 Pätevöintiaineistojen arkistointi 
ja koekappaleiden säilytys
699. Luvanhaltijan on vastattava pätevöintiai-
neiston arkistoinnista ja koekappaleiden säi-
lytyksestä. Pätevöintielimen on määriteltävä 
pätevöintiaineiston ja koekappaleiden säily-
tyksen luottamuksellisuus. Pätevöintiaineistot 
on säilytettävä ydinlaitoksen käytöstäpoistoon 
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asti. Aineisto on päivitettävä käytännön tarkas-
tuksista tai lisäpätevöinneistä saadun palaut-
teen mukaiseksi. STUKilla on ydinenergialain 
(990/1987) 63 §:n [1] mukaisesti oikeudet päästä 
valvontatoimiansa varten pätevöintiaineistojen 
arkistointi- ja koekappaleiden säilytyspaikkoi-
hin. Luvanhaltijan on huolehdittava STUKin 
kulkujärjestelyistä ja järjestettävä vastaavat 
oikeudet myös pätevöintielimelle asianomaista 
pätevöintiä varten.

7 Säteilyturvakeskuksen 
valvontamenettelyt
7.1 Yleistä valvonnasta
701. STUK valvoo määräaikaistarkastuksia tar-
kastamalla niiden ohjelma- ja tulosasiakirjoja. 
Se aloittaa määräaikaistarkastusasiakirjan tar-
kastuksensa arvioimalla, onko luvanhaltija argu-
mentoinut laatimallaan perusteluyhteenvedolla 
vakuuttavasti asiakirjan ja siinä esitettyjen toi-
menpiteiden hyväksyttävyyden. STUK käyttää 
arvioinnissaan argumentaatioanalyysia [8].

702. STUK arvioi, vastaako perusteluyhteenveto 
argumenttina selvästi ja vakuuttavasti kysy-
mykseen, miksi asiakirja pitäisi hyväksyä.

Jos STUK arvioi esitarkastuksessaan perustelu-
yhteenvedon perusteella luvanhaltijan argumen-
taation sekä oman tarkastus- ja hyväksymiskä-
sittelyn laajuuden ja syvyyden riittämättömäksi, 
se keskeyttää asiakirjan käsittelyn jo tässä vai-
heessa ja edellyttää, että luvanhaltija täydentää 
perusteluyhteenvetoaan käsittelyn jatkamiseksi.

Jos luvanhaltijan argumentaatio ja hyväksymis-
käsittely on riittävä, STUK jatkaa käsittelyään 
vertaamalla aluksi perusteluyhteenvetoa asia-
kirjan muuhun sisältöön ja arvioi lopulta koko 
asiakirjan hyväksyttävyyden.

703. STUK tekee seisokissa määräaikaistarkas-
tusten aikana seurantakäyntejä laitospaikalle 
harkitsemassaan laajuudessa. Seurantakäyntien 
tarkoituksena on selvittää sekä tarkastusten 
yleisiä järjestelyitä että tulosten raportointia ja 
tiedonkulkua eri osapuolten välillä ja arvioida 
alustavasti tarkastusten tuloksia.

STUK ilmoittaa saamansa tarkastusaikataulun 
perusteella ne tarkastuskohteet, joiden tarkas-
tusten täsmällinen aloitusajankohta on ilmoitet-
tava.

704. STUK valvoo määräaikaistarkastuksissa 
käytettäviä tietojärjestelmiä käytön tarkastus-
ohjelmallaan.

7.2 Määräaikaistarkastusten 
periaatesuunnitelma
705. STUK käsittelee ja antaa päätöksen määrä-
aikaistarkastusten periaatesuunnitelmasta.

706. STUK arvioi, onko periaatesuunnitelma riit-
tävä rakentamisluvan myöntämiseksi. STUK 
harkitsee rakentamislupahakemusta arvioides-
saan hakemuksen mukana saamiensa alustavan 
turvallisuusselosteen ja määräaikaistarkastus-
ten periaatesuunnitelman perusteella, onko niil-
lä osoitettu, että kattaville pätevöidyille määrä-
aikaistarkastuksille on suunniteltu edellytyk-
set ydinlaitoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta käytöstäpoistoon asti.

707. STUK arvioi erityisesti, onko periaatesuun-
nitelmaan sisällytetty rakentamisedellytysten 
osoittamiseksi
•	 osoitus valmiudesta perustarkastussuunni-

telman laatimiseen
•	 osoitus valmiudesta pätevöintien aloittami-

seen
•	 määräaikaistarkastusasiakirjajärjestelmän 

kuvaus.

7.3 Perustarkastusten valvonta
708. Perustarkastusten loppuun saattaminen on 
yhtenä edellytyksenä sille, että STUK voi todeta 
ydinenergialain (990/1987) 20 §:n 2 momentin 1 
kohdan [1] mukaisesti ydinlaitoksen täyttävän 
asetetut turvallisuusvaatimukset. STUK arvioi 
tätä oman valvontansa ja luvanhaltijan hyväk-
syttäväksi toimittaman perustarkastusten tulos-
ten yhteenvetoraportin perusteella.

709. STUK käsittelee ja antaa päätökset paine-
laitteiden perustarkastussuunnitelmasta ja pe-
rustarkastusten tulosten yhteenvetoraportista.
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7.4 Määräaikaistarkastusten 
yhteenveto-ohjelma
710. STUK käsittelee ja antaa päätöksen määrä-
aikaistarkastusten yhteenveto-ohjelmasta.

711. STUK arvioi, onko yhteenveto-ohjelma riittä-
vä käyttöluvan myöntämiseksi.

712. STUK käsittelee yhteenveto-ohjelman ja ar-
vioi, onko ohjelmassa esitetty jo rakentamisvai-
heesta alkaen yleisperiaatteet ja arviointikritee-
rit sekä perustarkastussuunnitelmalle että sitä 
seuraaville käytönaikaisille tarkastusvälin oh-
jelmille ja käyttöjakson tarkastussuunnitelmille.

713. STUK arvioi, onko yhteenveto-ohjelmassa 
esitetty tarkastuskohteiden, -menetelmien ja 
-välien valintaperiaatteet sekä tarkastustulosten 
ja vikanäyttämien raportointi- ja arvioimisme-
nettelyt sekä tarkastusjärjestelmien pätevöin-
timenettelyt ydinlaitoksen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa suunnittelusta käytöstäpoistoon asti.

7.5 Käytönaikaisten tarkastusten valvonta
714. Käytönaikaisten tarkastusten loppuun 
saattaminen on yhtenä edellytyksenä sille, että 
STUK voi todeta ydinenergialain (990/1987) 
20 §:n 2 momentin 1 kohdan [1] mukaisesti ydin-
laitoksen täyttävän asetetut turvallisuusvaati-
mukset. STUK arvioi tätä oman valvontansa 
ja luvanhaltijan toimittaman tarkastusten lop-
puunsaattamisilmoituksen perusteella.

715. STUK käsittelee ja antaa päätökset tarkas-
tusvälin ohjelmista, käytönaikaisista käyttöjak-
son tarkastussuunnitelmista sekä käytönaikais-
ten tarkastusten tulosten yhteenvetoraporteista.

716. STUK käsittelee hakemuksesta analyysit ja 
muut toimenpidesuunnitelmat ennen kuin reak-
tori otetaan käyttöön seisokin jälkeen, jos raken-
teeseen aiotaan jättää murtumismekaanisten 
analyysien perusteella hyväksymisstandardeissa 
asetetut raja-arvot ylittäviä vikanäyttämiä.

717. STUKin tarkastaja tarkastaa reaktoripaine-
säiliön sisäpuolen ja sisäosien kaikkien käytön-
aikaisten tarkastusten tulokset ennen reaktori-
painesäiliön kannen sulkuluvan myöntämistä. 
STUK käsittelee tulokset lopullisesti käytönai-

kaisten tarkastusten tulosten yhteenvetoraport-
tien osina.

718. STUKin tarkastaja arvioi käytönaikaisten 
tarkastusten tulokset seisokin jälkeisen käynnis-
tyspäätöksen valmistelua varten. STUK käsitte-
lee tulokset lopullisesti käytönaikaisten tarkas-
tusten tulosten yhteenvetoraporttien osina.

719. STUK käsittelee seurantaansa varten tie-
doksi tulleina vuosittaiset ydinlaitosyksikkökoh-
taiset määräaikaistarkastusten yhteenveto- ja 
tilannekatsaukset meneillään olevalta tarkas-
tusväliltä.

7.6 Riskitietoisen 
kohdentamisprosessin valvonta
720. STUK arvioi ennen rakentamisluvan myön-
tämistä luvanhaltijan valmiuden putkistojen 
riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman 
laatimiseen. Sitä varten STUK arvioi rakenta-
mislupahakemusasiakirjojen yhteydessä tiedoksi 
toimitettua asiakirjaa, jossa esitetään putkisto-
jen riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman 
laatimisperiaatteet sekä riskitietoisen kohdenta-
misprosessin alustava menetelmäkuvaus ja osoi-
tetaan lähdeaineistot.

721. STUK arvioi ydinvoimalaitoksen rakentami-
sen aikana hyväksyttäväksi toimitetun päivite-
tyn putkistojen riskitietoisen kohdentamispro-
sessin menetelmäkuvauksen, joka on toimitettu 
perustarkastussuunnitelmaa varten.

722. STUK arvioi tiedoksi toimitetut riskitietoi-
sen kohdentamisprosessin tulokset perustarkas-
tussuunnitelman ja tarkastusvälin ohjelman kä-
sittelyn yhteydessä.

723. Kun käytössä olevan ydinlaitoksen determis-
tinen määräaikaistarkastusohjelma muutetaan 
riskitietoiseksi ohjelmaksi, STUK käsittelee ris-
kitietoisen kohdentamisprosessin menetelmäku-
vauksen.

724. STUK käsittelee putkistojen riskitietoisen 
määräaikaistarkastusohjelman päivitykset.
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STUK käyttää käsittelyssään apuna ENIQin ra-
porttia Discussion Document, Updating of Risk-
Informed Inspection Programmes [9].

7.7 Pätevöintien valvonta
725. STUK valvoo pätevöintejä tarkastamalla 
pätevöintiasiakirjoja. Se aloittaa pätevöintiasia-
kirjan tarkastuksensa arvioimalla, onko luvan-
haltija argumentoinut laatimallaan perustelu-
yhteenvedolla vakuuttavasti asiakirjan ja siinä 
esitettyjen toimenpiteiden hyväksyttävyyden. 
STUK käyttää arvioinnissaan argumentaatio-
analyysia [8].

726. STUK arvioi, vastaako perusteluyhteenveto 
argumenttina selvästi ja vakuuttavasti kysy-
mykseen, miksi asiakirja pitäisi hyväksyä.

Jos STUK arvioi esitarkastuksessaan perustelu-
yhteenvedon perusteella luvanhaltijan argumen-
taation sekä oman tarkastus- ja hyväksymiskä-
sittelyn laajuuden ja syvyyden riittämättömäksi, 
se keskeyttää asiakirjan käsittelyn jo tässä vai-
heessa ja edellyttää, että luvanhaltija täydentää 
perusteluyhteenvetoaan käsittelyn jatkamiseksi.

Jos luvanhaltijan argumentointi ja hyväksymis-
käsittely on riittävä, STUK jatkaa käsittelyänsä 
vertaamalla aluksi perusteluyhteenvetoa asia-
kirjan muuhun sisältöön ja arvioi lopulta koko 
asiakirjan hyväksyttävyyden.

727. STUK käsittelee hyväksyttäväksi tai tiedoksi 
toimitetun laitosyksikkökohtaisen pätevöinnin 
organisoinnin, menettelytapojen ja toteutuksen 
toimintasuunnitelman ohjeistoineen luvussa 5.2 
määritetyllä tavalla.

728. STUK käsittelee pätevöintielimen hyväk-
syttämishakemuksen kansallisen akkreditoin-
tielimen FINAS-akkreditointipalvelun antaman 
akkreditointipäätöksen sekä akkreditointipää-
töksen perustana olevien pätevöintielimen asia-
kirjojen perusteella.

729. STUKin edustajat voivat osallistua pätevöin-
tielimen akkreditointiin yhdessä kansallisen ak-
kreditointielimen FINAS-akkreditointipalvelun 
edustajien kanssa.

730. STUK käsittelee yksittäisen pätevöinnin 
suunnitteluasiakirjat seuraavasti:
•	 pätevöintielimen kokoonpano sekä mahdolli-

set poikkeamat toimintasuunnitelmassa esi-
tetystä pätevöintiorganisaatiosta (tiedoksi)

•	 lähtötiedot perusteluineen (hyväksyttäväksi)
•	 pätevöintielimen kokoama pätevöintiohje (tie-

doksi).

731. STUK käyttää pätevöintejä valvoessaan ja 
tarkastaessaan arviointiperusteinaan  eurooppa-
laisen tarkastus- ja pätevöintiverkoston (ENIQ) 
laatimaa ja julkaisemaa eurooppalaista päte-
vöinnin metodologia-asiakirjaa EQMD [14] täy-
dennettynä ENIQin käytäntösuosituksilla ENIQ 
RP 1, RP 2, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, RP 8 ja RP 10 
[15, 16, 18, 19, 20, 21, 22].

732. STUK käyttää pätevöintejä valvoessaan 
ja tarkastaessaan arviointiperusteenaan myös 
Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten yhteis-
näkemysraporttia [28], jossa on erityisesti pai-
notettu
•	 ydinteknisen turvallisuuden kytkentää päte-

vöinnin lähtötietoihin
•	 käytännön tarkastusten säteilyturvallisuus-

periaatteiden (ALARA) kytkentää pätevöin-
teihin.

733. STUK käsittelee pätevöintituloksia arvioi-
dessaan seuraavat asiakirjat:
•	 pätevöinnin arviointiraportti
•	 pätevöintitodistukset
•	 luvussa 6.2 luetellut muut lopulliset asiakir-

jat.

734. STUK käsittelee pätevöintielimen laatiman 
arviointiraportin hyväksyttäväksi tulleena ja 
muut tulosaineiston osat tiedoksi tulleina.

Kun STUK on hyväksynyt pätevöintiaineiston 
arviointiraportin ja todennut käsitelleensä pä-
tevöintiaineiston muut osat tiedoksi tulleina, se 
voi näillä perusteilla todeta päätöksessään sekä 
tarkastusohjeen että tarkastuslaitteiston päte-
vöidyiksi.
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735. STUK ryhtyy raportoinnin perusteella toi-
menpiteisiin, jos pätevöintielin raportoi päte-
vöinnin riippumattomuutta ja luotettavuutta 
vaarantavista hallinnollisista ja organisatorisis-
ta epäkohdista.

736. STUK voi tehdä valvontakäyntejä pätevöin-
tiaineistojen arkistointi- ja koekappaleiden säi-
lytyspaikkoihin. STUKilla on käyntejä varten 
pääsyoikeudet ydinenergialain (990/1987) 63 §:n 
[1] mukaisesti.

7.8  Asiakirjojen päivitysten valvonta
737. STUK valvoo niitä asiakirjojen päivityksiä, 
joille luvanhaltijan on haettava STUKin hy-
väksyntä vastaavalla tavalla kuin alkuperäisille 
asiakirjoille.

Määritelmät

Asiantuntijapaneeli
Asiantuntijapaneelilla (Expert Panel) tarkoi-
tetaan määräaikaistarkastusten yhteydessä 
ydinlaitostekniikan eri alojen asiantuntijoista 
koottua erityistyöryhmää, joka arvioi riskitie-
toisia menetelmiä.

Avoin koe
Avoimella kokeella (Open Trial) tarkoitetaan 
pätevöinnissä sellaista pätevöitävällä tarkas-
tusjärjestelmällä tehtävää pätevöintielimen 
valvomaa käytännön koetta, jossa tarkastajil-
le on ennalta annettu tietoja tarkastettavan 
koekappaleen vioista.

Ehdollinen sydänvauriotodennäköisyys
Ehdollisella sydänvauriotodennäköisyydel-
lä (Conditional Core Damage Probability, 
CCDP) tarkoitetaan sydänvauriotapahtuman 
todennäköisyyttä jonkin alkutapahtuman, 
esimerkiksi putkikatkon seurauksena   
(CCDP = CDF/f putkivaurio).

Fysikaalinen perustelu
Fysikaalisella perustelulla (Physical Rea-
soning) tarkoitetaan pätevöinnissä sellaista 
teknisen perustelun osaa, johon on koottu 
laadullisin termein ilmaistuina pätevöinnin 

lähestymis tavan yksityiskohtaiset valintape-
rustelut. Koe kappaleiden suunnittelu voidaan 
aloittaa fysikaalisen perustelun avulla.

Hyväksymisstandardi
Hyväksymisstandardeilla (Acceptance Stand-
ards) tarkoitetaan määräaikaistarkastuksis-
sa ASME Code Section XI:ssa esitettyjä vika-
näyttämien hyväksymisstandardeja tai muita 
sellaisia STUKin hyväksymiä vikanäyttämi-
en hyväksyttävyyden arviointimenettelyjä, 
joissa esitetyt hyväksyttävyyden raja-arvot 
ovat yleisesti voimassa tietyntyyppisille lait-
teille tai niiden osille ottamatta huomioon 
kyseisen kohteen todellisia jännityksiä.

Keinovika
Keinovialla (Artificial Defect) tarkoitetaan 
pätevöinnissä koekappaleeseen tarkoituksel-
lisesti sijoitettua vikaa, joka poikkeaa fy-
sikaalisilta ominaisuuksiltaan todellisesta 
viasta. Se on tavallisimmin työstämällä val-
mistettu ura, syvennys tms.

Kirjaamisraja
Kirjaamisrajalla (Recording Level) tarkoite-
taan näyttämälle asetettua raja-arvoa, jonka 
ylittävät näyttämät on kirjattava tarkastus-
pöytäkirjaan.

Käytännön kokeet
Käytännön kokeilla (Practical Trials) tarkoi-
tetaan pätevöinnissä rikkomattoman tarkas-
tuksen arviointia siten, että tarkastusta so-
velletaan sellaisiin koekappaleisiin, joissa on 
vikoja.

Muotonäyttämä
Muotonäyttämällä (Geometrical Indication) 
tarkoitetaan rikkomattomalla tarkastusme-
netelmällä saatua näyttämää tarkastuskoh-
teen geometrisestä tai metallurgisesta raken-
teesta.

Muuttujatutkimus
Muuttujatutkimuksilla (Parametric Stu dies) 
tarkoitetaan pätevöinnissä kokeellisia labo ra-
toriotutkimuksia eri olennaisten muuttujien 
yksittäisvaikutusten selvittämiseksi.
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Määräaikaistarkastusten käyttöjakson 
tarkastussuunnitelma

Määräaikaistarkastusten käyttöjakson tar-
kastussuunnitelmalla (Inservice Inspection 
Plan for Operation Period) tarkoitetaan sel-
laista tarkastussuunnitelmaa, jossa esitetään 
käyttöjakson aikana tehtävät tarkastukset. 
Tarkastukset tehdään polttoaineenvaihto- tai 
huoltoseisokeissa, jotka määrittävät käyttö-
jakson pituuden.

Määräaikaistarkastusten käytönaikaisella 
tarkastusvälin tarkastusohjelma

Määräaikaistarkastusten käytönaikaisella 
tarkastusvälin tarkastusohjelmalla (Inservice 
Inspection Program for an Inspection 
Interval) tarkoitetaan laajuudeltaan yhden 
tarkastusvälin, esimerkiksi kymmenen vuo-
den välin, tarkastusohjelmaa. Kunkin tarkas-
tusvälin ohjelmassa esitetään kyseisellä tar-
kastusvälillä tehtäviksi valitut tarkastukset 
sekä edellisen tarkastusvälin jälkeen muute-
tut tarkastusohjeet ja muut asiakirjat.

Määräaikaistarkastusten 
periaatesuunnitelma

Määräaikaistarkastusten periaatesuun-
nitelmalla (Plan for Principles of Inservice 
Inspections) tarkoitetaan ydinenergia-ase-
tuksen (161/1988) 35  §:n edellyttämää mää-
räaikaistarkastusten periaatesuunnitelmaa. 
Se tarkoittaa sellaista asiakirjaa, joka ku-
vaa rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä 
tehtävät määräaikaistarkastukset ydinlai-
toksen elinkaaren kaikissa vaiheissa aina 
suunnittelusta käytöstäpoistoon asti. Määrä-
aikaistarkastusten periaatesuunnitelma si-
sältää alustavan kuvauksen tarkastuskohtei-
den riskitietoisista kohdentamisprosesseista, 
tarkastusvälien valintaperiaatteista, tarkas-
tusjärjestelmistä ja niiden pätevöinneistä 
sekä tarkastustulosten ja vikanäyttämien ra-
portointi- ja arviointimenettelyistä.

Määräaikaistarkastusten 
perustarkastussuunnitelma

Määräaikaistarkastusten perustarkastus-
suunnitelmalla (Preservice Inspection Plan) 
tarkoitetaan tarkastussuunnitelmaa, jossa 
esitettyjen tarkastusten tarkoituksena on an-

taa perustietoja vertailupohjaksi käytönaikai-
sille tarkastuksille sekä saada valmistuksen 
ja asennuksen laadunvalvontaa täydentäviä 
tietoja määräaikaistarkastuslaajuuteen kuu-
luvien tarkastuskohteiden alkuperäiskunnos-
ta.

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin 
hyväksymis- ja hylkäämisperuste

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin hy-
väksymis- ja hylkäämisperusteilla (Pass/Fail 
Criteria of Inservice Inspection) tarkoitetaan 
sellaisia pätevöinnin arviointiperusteita, jot-
ka koskevat koekappaleesta havaittujen vi-
kojen lukumäärää, valevikojen lukumäärää, 
vikakoon- ja paikanmäärityksen tarkkuutta 
ja muita sellaisia tekijöitä, jotka raportoidaan 
tarkastusten pätevöinnissä ja jotka määrää-
vät tarkastusjärjestelmän hyväksyttävyyden.

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin 
lähestymistapa

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin lä-
hestymistavalla (Qualifi cation Approach of 
Inservice Inspection) tarkoitetaan pätevöinti-
toimenpiteiden yhdistelmää, joka tarvitaan 
vaaditun pätevöintitason saavuttamiseksi. 
Lähes tymis tavan määrittelyssä otetaan huo-
mioon tarkastuksen vaikeus- ja uutuusaste ja 
vaadittu pätevöintitaso.

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin 
lähtötiedot

Määräaikaistarkastusten pätevöinnin lähtö-
tiedoilla (Input Information for Qualification 
of Inservice Inspection) tarkoitetaan niitä 
tietoja, kuten tarkastuskohdetta ja tarkas-
tuksen tavoitteita kuvaavia olennaisia muut-
tujia, joiden on oltava käytettävissä ennen 
tarkastusten pätevöinnin aloitusta.

Määräaikaistarkastusten 
pätevöintiaineisto

Määräaikaistarkastusten pätevöintiai-
neistolla (Qualification Dossier of Inservice 
Inspec tion) tarkoitetaan kokoelmaa kaikis-
ta merkityksellisistä tiedoista tarkastusten 
pätevöinnin määrittelystä ja toteutuksesta. 
Päte vöintiaineisto sisältää tiedot vioista, tar-
kastuskohteista ja -olosuhteista sekä tarkas-
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tusohjeet. Se sisältää myös pätevöintiohjeen 
ja teknisen perustelun sekä pätevöinnin tu-
lokset.

Määräaikaistarkastusten yhteenveto-
ohjelma

Määräaikaistarkastusten yhteenveto-ohjel-
malla (Summary Program) tarkoitetaan ydin-
energia-asetuksen (161/1988) 36 §:n edellyttä-
mää yhteenveto-ohjelmaa.

Näyttämä
Näyttämillä (Indication) tarkoitetaan määrä-
aikaistarkastuksissa vikanäyttämiä ja muo-
tonäyttämiä.

Olennaiset muuttujat
Olennaisilla muuttujilla (Essential Para-
meters) tarkoitetaan pätevöinnissä niitä vai-
kuttavia muuttujia, joiden arvojen muutokset 
voivat todella vaikuttaa määrättyyn tarkas-
tukseen siten, ettei sille määritettyjä tavoit-
teita voida enää saavuttaa. Niihin kuuluu 
lähtötietojen, tarkastusohjeen ja tarkastus-
laitteistojen muuttujia.

Pahimman tapauksen vika
Pahimman tapauksen vioilla (Worst Case 
Defects) tarkoitetaan pätevöinnissä sellaisia 
vikoja ja tarkastuskohteen muotoja tai muita 
olennaisia muuttujia, jotka todennäköisesti 
edustavat suurimpia haasteita vikojen ha-
vaitsemiselle ja tarkalle koonmääritykselle 
kussakin lähtötietojen määrittämässä päte-
vöintitilanteessa käytettäessä määrättyä tar-
kastusjärjestelmää.

Putkistolohko
Putkistolohkolla (Piping Segment) tarkoite-
taan sellaista putkisto-osuutta, jonka minkä 
tahansa kohdan vaurion aiheuttamalla mur-
tumalla tai vuodolla on samat seuraukset ja 
jossa esiintyy samat vaurioitumismekanismit.

Putkiston rakenneosa
Putkiston rakenneosalla (Piping Struc tural 
Element) tarkoitetaan määrätyn putkistoloh-
kon osaa, kuten hitsausliitosta, suoraa putki-
osuutta, putkikäyrää, liitoskappaletta, laippa-
liitosta tai paljetta.

Pätevöintielin
Pätevöintielimellä (Qualification Body) tar-
koitetaan sellaista riippumatonta asiantunti-
jaelintä, joka suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja 
todistaa tarkastusjärjestelmien pätevöintejä.

Pätevöintijärjestelmä
Pätevöintijärjestelmällä (Qualification Sys-
tem) tarkoitetaan sellaista järjestelmää, jo-
hon kuuluvat menettelyohjeet ja hallinto pä-
tevöintien hoitamista varten.

Pätevöintiohje
Pätevöintiohjeella (Qualification Pro cedure) 
tarkoitetaan sellaisia järjestelmällisesti ete-
neviä sääntöjä, joilla kuvataan se, kuinka 
tietylle rakenteelle tehtävä tietty rikkomaton 
tarkastus on pätevöitävä.

Pätevöintitaso
Pätevöintitasolla (Qualification Level) tar-
koitetaan pätevöitävälle tarkastusjärjestel-
mälle tavoitteeksi määritettyä tarkastusten 
luotettavuuden vertailutasoa. Lähtötiedoissa 
määritettävän pätevöintitason valintaan vai-
kuttavat rakenteen vaurion ydintekninen 
riskimerkitys ja tarkastuksen osuus raken-
teen vaurioitumistodennäköisyyden pienen-
tämisessä. Ydintekniseen riskiin vaikuttavat 
rakenteen vauriopotentiaali ja vaurion seu-
raukset.

Pätevöintitodistus
Pätevöintitodistuksella (Qualification Certi-
ficate) tarkoitetaan tarkastusten pätevöinti-
järjestelmän sääntöjen mukaisesti myönnet-
tävää asiakirjaa, jossa todetaan saavutetuksi 
riittävä varmuus siitä, että tarkastuslaitteis-
tot, -ohjeet ja -henkilöstö tai mikä tahansa 
niiden yhdistelmä pystyy tietyssä tarkastuk-
sessa saavuttamaan kyseiselle tarkastukselle 
asetetut tavoitteet.

Riskiluokka
Riskiluokalla (Risk Category) tarkoitetaan 
putki vuodosta syntyvän riskin suuruutta. 
Riski luokka määritetään vaurioitumis- ja seu-
rausluokan perusteella, jotka on määritetty 
vaurioitumispotentiaalin ja vaurion seuraus-
ten perusteella.
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Riskimatriisi
Riskimatriisilla (Risk Matrix) tarkoitetaan 
kaaviota, joka muodostetaan kolmesta tai 
useammasta vaurioitumisluokasta (y-akseli), 
jotka kuvaavat vaurioitumispotentiaalia, ja 
neljästä tai useammasta seurausluokasta (x-
akseli), jotka kuvaavat ehdollista sydänvaurio-
todennäköisyyttä.

Riskitietoinen menetelmä
Riskitietoisilla menetelmillä (Risk-informed 
Methods) tarkoitetaan todennäköisyysperus-
teisen riskianalyysin tulosten yhdistämistä 
laitteiden ja rakenteiden vaurioitumismeka-
nismien sekä vaurioiden seurausten arvioin-
teihin.

Riskitietoinen 
määräaikaistarkastusohjelma

Riskitietoisella määräaikaistarkastusohjel-
malla (Risk-informed Inservice Inspection, 
RI-ISI) tarkoitetaan sellaista tarkastusohjel-
maa, jossa ohjeen YVL E.5 mukaisten rikko-
mattomien tarkastusten kohdentamisprosessi 
perustuu kokonaisuudessaan riskitietoisten 
menetelmien käyttöön.

Riskitietoinen tarkastuksen 
kohdentaminen

Riskitietoisella tarkastuksen kohdentamisel-
la (Risk-informed Selection Process) tarkoi-
tetaan rikkomattomien määräaikaistarkas-
tusten yhteydessä sellaista valintaprosessia, 
jolla paineenalaisten putkistolohkojen tarkas-
tuskohteet, -menetelmät ja -välit valitaan ris-
kitietoisilla menetelmillä. Riskitietoista koh-
dentamisprosessia käytetään perustarkastus-
suunnitelman, käytönaikaisen tar kastusvälin 
tarkastusohjelman ja käytönaikaisen käyttö-
jakson tarkastussuunnitelman valmistelussa 
laitoksen koko käyttöiän ajan.

Sokkokoe
Sokkokokeella (Blind Trial) tarkoitetaan sel-
laista pätevöitävällä tarkastusjärjestelmällä 
tehtävää pätevöintielimen valvomaa käytän-
nön koetta, jossa tarkastajille ei ole ennalta 
annettu tietoja tarkastettavan koekappaleen 
vikojen lukumääristä, koosta, suuntautunei-
suudesta eikä sijainnista.

Suuren päästön ehdollinen todennäköisyys
Suuren päästön ehdollisella todennäköisyy-
dellä (Conditional Large Release Probability, 
CLRP) tarkoitetaan suuren päästön toden-
näköisyyttä jonkin alkutapahtuman, esi-
merkiksi putkikatkon seurauksena   
(CLRP = LRF/f putkivaurio).

Suuren päästön taajuus
Suuren päästön taajuudella (Large Release 
Frequency, LRF) tarkoitetaan suuren radio-
aktiivisten aineiden päästön taajuuden odo-
tusarvoa aikayksikköä kohden.

Sydänvauriotaajuus
Sydänvauriotaajuudella (Core Damage Freq-
uency, CDF) tarkoitetaan sydänvauriotapah-
tuman odotusarvoa aikayksikköä kohden. 

Tarkastus
Tarkastuksella (Inspection) tarkoitetaan oh-
jeessa YVL E.5 ENIQin sanaston mukaises-
ti prosessia, jolla todennetaan vastaavuus 
kirjallisesti esitettyjen vaatimusten kanssa. 
Tarkastus voidaan tehdä useilla tasoilla:
1. Korkeimmalla tasolla tarkastus voi tar-

koittaa kolmannen osapuolen tarkastusta, 
mikä täyttää lakiperusteisen vaatimuksen 
riippumattomasta hyväksynnästä.

2. Keskitasolla tarkastus voi tarkoittaa sel-
laista eri tavoin tehtävää todentamista, 
että spesifikaatiot, kuten esimerkiksi lait-
teen mitat, on täytetty.

3. Erikoistuneimmillaan sanaa käytetään 
rikkomattomien testausten eli aineenkoe-
tusten synonyymina, kuten esimerkiksi 
merkityksessä ydinlaitoksen laitteiden 
rikkomattomat määräaikaistarkastukset.

Koska sanaa tarkastus käytetään yleismaail-
mallisesti laajasti kussakin näissä kolmessa 
merkityksessään, sille ei määritellä tässä yk-
sittäistä merkitystä. Soveltuva merkitys on 
pääteltävä asiayhteydestä.

Tarkastusjärjestelmä
Tarkastusjärjestelmällä (Inspection Sys tem) 
tarkoitetaan kaikkia niitä rikkomattoman 
tarkastuksen osatekijöitä, jotka voivat vai-
kuttaa tarkastuksen laatuun ja tulokseen, 
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kuten tarkastuslaitteistoja ohjelmistoineen 
sekä tarkastusohjeita ja -henkilöstöä.

Tarkastusjärjestelmän pätevöinti
Tarkastusjärjestelmän pätevöinnillä (In spec-
tion Qualification) tarkoitetaan määräaikais-
tarkastuksissa järjestelmän johdonmukaista 
arviointia kaikin sellaisin menettelyin, joita 
tarvitaan varmistamaan luotettavasti, että 
tarkastus järjestelmä toimii vaatimusten 
mukaisesti todellisissa tarkastusolosuhteis-
sa. Tarkastus järjestelmä pätevöidään osoit-
tamalla, että sillä pystytään havaitsemaan, 
luonnehtimaan ja/tai määrittämään luotetta-
vasti rakenteen eheyttä ja ydinteknistä tur-
vallisuutta vaarantavat viat siten, että läh-
tötiedoissa asetetut tarkastuksen tavoitteet 
täytetään.

Tarkastusohje
Tarkastusohjeella (Inspection Procedure) 
tarkoitetaan määräaikaistarkastuksissa sel-
laista tarkastuksen suoritustavan kirjallista 
kuvausta ja määrittelyä tietyssä tarkastus-
tilanteessa, joka yksilöi olennaiset muuttujat 
ja määrittelee tarkkailtavat tekijät silloin, 
kun sovelletaan tarkastustekniikkaa vakiin-
tuneiden standardien, ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.

Tarkastusten luotettavuus
Tarkastusten luotettavuudella (Inspection Re-
liability) tarkoitetaan määräaikaistarkastuk-
sissa sitä tasoa, jonka tarkastusjärjestelmä 
saavuttaa vikojen havaitsemisessa, luonneh-
timisessa sekä vikakokojen määrityksessä, 
kun valevikojen määrä pysyy hyväksyttävä-
nä.

Tarkastusten mallintaminen
Tarkastusten mallintamisella (Modelling of 
Inspection) tarkoitetaan pätevöinnissä rik-
komattomien tarkastusten matemaattisten 
ennustemallien käyttöä tarkastusjärjestelmi-
en suorituskyvyn määrällisessä arvioinnissa 
teknisen perustelun osana.

Tekninen perustelu
Teknisellä perustelulla (Technical Justifica-
tion) tarkoitetaan rikkomattomien mää-

räaikaistarkastusten pätevöinnin osana 
sitä todistusaineistoa, jolla osoitetaan, että 
tarkastus järjestelmä voi saavuttaa sille ase-
tetut tavoitteet. Teknistä perustelua voidaan 
käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten 
perustelemaan koekappaleiden tai -vikojen 
valintaa tai perustelemaan tarkastuslaitteis-
ton muutoksen pätevyyttä toistamatta koko 
pätevöintiä.

Testauslaitos
Testauslaitoksella (Testing body) tarkoitetaan 
organisaatiota, joka suorittaa erikoisosaa-
mista vaativia testaustoimenpiteitä. (YEL 
990/1987)

Todellinen vika
Todellisella vialla (Real Defect) tarkoitetaan 
pätevöinnissä sellaista vikaa, joka on kehitty-
nyt rakenteeseen sen valmistuksen tai käytön 
aikana ilman, että sen kehittymistä on mil-
lään tavalla tarkoituksellisesti edistetty.

Todellista vastaava vika
Todellista vastaavalla vialla (Realistic Defect) 
tarkoitetaan pätevöinnissä sellaista vikaa, 
joka on tarkoituksellisesti aiheutettu koekap-
paleeseen ja joka jäljittelee muodoiltaan to-
dellista vikaa. Käyttökelpoisimpia todellista 
vastaavia vikoja ovat sellaiset vikatyypit, joi-
den NDT-vasteet ovat samankaltaisia kiinnos-
tuksen kohteena olevien todellisten vikojen 
antamien vasteiden kanssa.

Todennäköisyysperustainen 
murtumamekaaninen luotettavuusmalli

Todennäköisyysperusteisella murtumame-
kaanisella luotettavuusmallilla (Proba bilistic 
Fracture Mechanics Model, PFM-Model) tar-
koitetaan metodologiaa, jolla määritetään 
heikentyneiden paineenalaisten rakenteiden 
vaurioitumistodennäköisyyksiä. Kun käy-
tetään determinististä heikentyneen pai-
neenalaisen rakenteen murtumisajankohdan 
laskevaa luotettavuusmallia, malliin syöte-
tään useiden yksittäistapausten olennaiset 
lähtötietomuuttujat (kuten kuormat, murtu-
missitkeys, alkuperäinen vikatiheys, särön 
kasvukaava jne.) käyttäen valittujen muut-
tujien edustavia todennäköisyysjakaumia. 
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Ajasta riippuva vaurioitumistodennäköisyys 
määritetään tarkasteluajankohtaan mennes-
sä tapahtuneiden paineenalaisten rakentei-
den vaurioitumistapausten lukumäärän suh-
teesta laskettujen tapausten lukumäärään.

Todennäköisyysperusteinen riskianalyysi 
(PRA)

Todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä 
(PRA) tarkoitetaan kvantitatiivista arviota 
ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikut-
tavista uhkista, tapahtumaketjujen toden-
näköisyyksistä ja haittavaikutuksista. (VNA 
717/2013)

Vaikuttava muuttuja
Vaikuttavilla muuttujilla (Influential Para-
meters) tarkoitetaan rikkomattomien määrä-
aikastarkastusten pätevöinnissä niitä muut-
tujia, jotka ovat määrätylle tarkastukselle 
merkityksellisiä ja jotka mahdollisesti voivat 
vaikuttaa tarkastuksen tuloksiin.

Valevika
Valevialla (False Call) tarkoitetaan määrä-
aikaistarkastuksissa tarkastuskohteen ehjän 
alueen väärää arviointia vialliseksi.

Vaurioitumismekanismi
Vaurioitumismekanismilla (Degradation 
Mechanism) tarkoitetaan sellaista ilmiötä tai 
prosessia, joka saattaa aiheuttaa paineenalai-
sen rakenteen heikkenemistä.

Vaurioitumispotentiaali
Vaurioitumispotentiaalilla (Failure Poten tial) 
tarkoitetaan rakenteen alttiutta vaurioitu-
mismekanismeille. Vaurioitumispotentiaalit 
jaetaan vaurioitumisluokkiin.

Vaurion seuraus
Vaurion seurauksella (Consequence of 
Failure) tarkoitetaan putkivuodosta aiheutu-
vaa ehdollista sydänvauriotodennäköisyyttä. 
Vaurion seuraukset jaetaan seurausluokkiin.

Vikanäyttämä
Vikanäyttämällä (Flaw Indication) tarkoite-
taan määräaikaistarkastuksissa rikkomatto-
malla tarkastusmenetelmällä saatua osoitus-
ta viasta.

Vuoto ennen murtumaa (LBB)
Vuoto ennen murtumaa (LBB, Leak Before 
Break) -periaatteella tarkoitetaan sitä,  että 
putkistolla ei ole tunnistettuja täydellisen 
murtuman mahdollisuuden aiheuttavia vau-
rioitumismekanismeja ja tarkastuksilla ha-
vaitsematta jäävästä viastakin kehittyy 
enintään pieni paikallinen vuoto, jonka ha-
vaitsemisen perusteella laitos ehditään ajaa 
sellaiseen tilaan, ettei vaaraa täydellisestä 
murtumasta ole.



OHJE YVL E.5 / 15.11.2013 S T U K

41

Viitteet
1. Ydinenergialaki (990/1987).
2. Ydinenergia-asetus (161/1988).
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen 

turvallisuudesta (717/2013).
4. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 

Section XI, Rules for Inservice Inspection of 
Nuclear Power Plant Components, Division 1 
(ASME Code, Section XI).

5. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-
2.6, Safety Guide, Maintenance, Surveillance 
and In-Service Inspection in Nuclear Power 
Plants, Vienna, 2002.

6. WENRA Reactor Safety Reference Levels, 
January 2008, Issue K: Maintenance, In-
service inspection and Functional Testing

7. U.S. NRC Regulatory Guide 1.14 Reactor 
Coolant Pump Flywheel Integrity Revision 1, 
August 1975.

8. Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskus-
telun ja vakuuttamisen taidot. Toimittanut 
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. 447 s. Gaude-
amus. Tampere. 1998.

9. Discussion Document, Updating of Risk-In-
formed Inspection Programmes, ENIQ Report 
No 37, 2009, EUR 23929 EN.

10. European Framework Document for Risk-
Informed In-service Inspection, March 2005 
ENIQ Report nr. 23 EUR 21581 EN.

11. ENIQ Recommended Practice 9: Verification 
and validation of structural reliability models 
and associated software to be used in risk-
informed in-service inspection programmes 
EUR 22228 EN.

12. ENIQ Recommended Practice 11: Guidance 
on expert panels in RI-ISI EUR 22234 EN.

13. Report on the Regulatory Experience of Risk-
Informed Inservice Inspection of Nuclear 
Power Plant Components and Common Views, 
Prepared by The Nuclear Regulators’ Working 
Group, Task Force on Risk-Informed Inservice 
Inspection, Final Report – August 2004, 2004 
EUR 21320 EN.

14. European Methodology for Qualification 
of Non-Destructive Testing – Third Issue – 
August 2007 ENIQ Report nr. 31 EUR 22906 
EN.

15. ENIQ Recommended Practice 1, Issue 2: 
Influential/Essential Parameters EUR 21751 
EN.

16. ENIQ Recommended Practice 2, Issue 2: 
Strategy and Recommended Contents for 
Technical Justifications, EUR 24111 EN.

17. ENIQ Recommended Practice 4: Re comm-
ended Contents for the Qualification Dossier 
EUR 18685 EN.

18. ENIQ Recommended Practice 5: Guidelines 
for the Design of Test Pieces and Conduct of 
Test Piece Trials EUR 18686 EN.

19. ENIQ Recommended Practice 6: The Use of 
Modelling in Inspection Qualification EUR 
19017 EN.

20. ENIQ Recommended Practice 7: Recomm-
ended General Requirements for a Body 
Operating Qualification of a Non-Destructive 
Test EUR 20395 EN.

21. ENIQ Recommended Practice 8: Qualification 
Levels and Approaches EUR 21761 EN.

22. ENIQ Recommended Practice 10: Personnel 
Qualification, EUR 24112 EN.

23. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipal-
velujen pätevyyden toteamisesta (920/2005).

24. SFS-EN ISO/IEC 17020 Yleiset vaatimukset 
erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle.

25. SFS-EN ISO/IEC 17024 Conformity assess-
ment. General requirements for bodies opera-
ting certification of person.

26. SFS-EN ISO 9712 Non-destructive testing. 
Qualification and certification of NDT per-
sonnel.

27. Wåle, J. Crack Characterisation for In-Service 
Inspection Planning – An update SKI referen-
ce 14.43-200543105, ISRN SKI-R-06/24-SE, 
SKI, Stockholm, Sweden, 2006.

28. Common position of European regulators on 
qualification of NDT systems for pre- and in-
service inspection of light water reactor com-
ponents, EUR 16802 EN.

29. KTA 3201.4, Komponenten des Primär-
kreises von Leichtwasserreaktoren, Teil 4: 
Wiederkehrende Prüfungen und Betriebs-
überwachung, Fassung 2010-11.



S t u k  OHJE YVL E.5 / 15.11.2013

42

LIITE A Määräaikaistarkastusten asiakirjakaavio

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN PERIAATESUUNNITELMA

Putkistot:
•  Riskitietoinen tarkastus-

ohjelma
•  ASME XI, App.R
•  ENIQ

Painesäiliöt, muut  
painelaitteet sekä tuet:
• Deterministinen  

tarkastusohjelma
•  ASME Code, Section XI

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN YHTEENVETO-OHJELMA

Putkistot:
•  Riskitietoinen  

tarkastusohjelma
•  ASME XI, App.R
•  ENIQ

Painesäiliöt, muut  
painelaitteet sekä tuet:
• Deterministinen  

tarkastusohjelma
•  ASME Code, Section XI

PERUSTARKASTUSSUUNNITELMA

Vaatimukset:
– ASME XI, IWB-2000
– ASME XI, IWC-2000
– ASME XI, IWF-2000

PRA:n  
päivitys:
Ohje YVL A.7

Ohjelman  
päivitys:
Luvut 3.6 ja 4

Pätevöinnin  
lähtötiedot

RAKENTAMIS- 
LUPA

KÄYTTÖLUPA

Ohjelman  
päivitys:
Luku 3.6

Periaate- 
suunnitelman  
sisällön  
päivitys:
Luku 3.2

TARKASTUSVÄLIN OHJELMA 

KÄYTTÖJAKSON TARKASTUSSUUNNITELMA

TARKASTUSTULOKSET

TARKASTUSTULOKSET

RISKITIETOISEN KOHDENTAMISPROSESSIN  
PÄIVITYS

RISKITIETOINEN  
KOHDENTAMISPROSESSI

Seurausten  
arviointi

Vaurioitumis- 
potentiaalin  

arviointi

Riskiluokittelu

Rakenneosien valinta
tarkastuskohteiksi
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LIITE B  Tarkastustulosten arviointi

ei

ei

B01 Tarkastustulosten arvioinnin päätöskaaviossa edetään seuraavalla 
tavalla:

1. Käyttöjakson loppu ja seisokin alku.
2. Tehdään määräaikaistarkastukset ja kirjataan kirjaamisrajan ylittävät 

näyttämät. Jos havaitaan näyttämä, seurataan tarkastustulosten arvi-
oinnin päätöskaaviota.

3. Määritetään kirjaamisrajan ylittävä näyttämä ja selvitetään, onko ky-
seessä muoto- vai vikanäyttämä.

4. Verrataan vikanäyttämää edellisten määräaikaistarkastusten tuloksiin.
5. Määritetään, onko vikanäyttämä uusi tai kasvanut.
6. Määritetään uuden tai kasvaneen vian tyyppi, sijainti ja koko soveltuvil-

la määritystekniikoilla.
7. Arvioidaan, onko saatu vahvistusta sille, että vikanäyttämä on uusi tai 

kasvanut. Määritetään, ylittääkö vikanäyttämä hyväksymisstandardissa 
asetetut raja-arvot.

8. Hyväksymisstandardissa asetetun raja-arvon ylittäneelle vikanäyttä-
mälle tehdään riskianalyysi ja syyarvio.

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

10. Jos vika jätetään rakenteeseen, ryhdytään toimenpiteisiin vaurioitumis-
syiden poistamiseksi sekä vian kasvun estämiseksi ja valvomiseksi.

11. Jos vikaa ei jätetä, viallinen rakenne korjataan tai vaihdetaan ja tehdään 
perustarkastukset. Vian syyt poistetaan ja arvioidaan valvonta- ja mui-
den lisätoimenpiteiden tarve.

12. Tehdään päätös rakenteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Syiden poisto- ja rakenteen valvontatoimenpiteet 
voivat olla esimerkiksi seuraavia:
•	 käyttörajoitukset	tai	-muutokset
•	 rakennemuutokset,	kuten	tuentojen	muutokset
•	 lisätarkastukset	ja	tarkastusvälin	lyhentäminen	
•	 vian	jatkuva	valvonta.

KÄYTTÖJAKSON 
LOPPU

Määräaikaistarkastus

Syiden poisto  +  Korjaus tai vaihto  +  ValvontaKÄYTTÖVALMIS

ei

1

2

Syiden poisto  +  Valvonta
kyllä

Vian jättö

9

kyllä Syyn määritys  
ja riskianalyysi

8

Näyttämä 
ylittää 

hyväksymis- 
rajan

7

10

1112

kyllä
Vikanäyttämä

3

Vertailu  
edellisiin  

määräaikais- 
tarkastuksiin

4

kyllä Vian määritys  
määritys- 

tekniikoilla

6

Vika uusi  
tai kasvanut

5

ei

Tarkastustulosten arvioinnin päätöskaavio [29].
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LIITE C Tarkastusjärjestelmän pätevöintiprosessi

hyväksyttäminen
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IJ
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LÄHTÖTIEDOT

Luvanhaltija 
Tarkastuksen tavoitteet ja muut lähtötiedot  

Testauslaitos
Tarkastusjärjestelmä (ohje, laitteistot ja henkilöstö),  

TP ja sen osat

Pätevöintielin
Lähtötietojen arviointi 

pätevöintitekniseltä kannalta

Pätevöintielin  Pätevöintiohje

Pätevöintielin   
Riittävätkö TP ja KK yhdessä täyttämään pätevöintivaatimukset?

Pätevöintielin  Kokonaisarviointi: 
Riittävätkö todisteet osoittamaan, että tarkastusohje ja -laitteisto  

voivat  saavuttaa niille asetetut tavoitteet?

Pätevöintielin organisoi  /  Testauslaitos suorittaa
Henkilöstön pätevöinti

Pätevöintielin  Pätevöintiaineiston kokoaminen

Testauslaitos  Määräaikaistarkastukset

TP TP ja sen osien arviointi KK KK:n arviointi

TP Pätevöintielin 
Tarkastusohjeen arviointi

KK
Pätevöintielin 
KK:n määrittely
(suoritustapa, koekappaleet,  
hyväksymisperusteet)

KK Pätevöintielin 
KK:n riittävyyden arviointi 

KK
Pätevöintielin organisoi
Testauslaitos suorittaa 
Tarkastusohjeen ja  
-laitteiston käytännön kokeet

TP
Testauslaitos
Vaikuttavat/olennaiset muuttujat ja 
henkilöstövaatimukset

Fysikaaliset perustelut

TP Testaustulos 
TP:n lisätodisteet

TP Pätevöintielin 
Alustavan TP:n arviointi

TP Testauslaitos 
Lopullinen TP-aineisto

TP Pätevöintielin 
Lopullinen TP:n arviointi

S 
T 
U 
K

L
U

V
A

N
H

A
LT

IJ
A

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

tulosten 
yleistämis-  
edellytykset

hyväksyttäminen

TP – tekninen perustelu KK – käytännön kokeet

Kaavio havainnollistaa tarkastusjärjestelmän pätevöintiprosessia ja esittää teknisen perustelun vuorovaikutussuhteita 
koko pätevöinnin puitteissa. Se sisältää eri pätevöintiosapuolten tehtävät ja tärkeimmät pätevöintijärjestelmän osatekijät. 
Siinä myös havainnollistetaan mahdollisuuksia kehittää tarkastusjärjestelmää palautejärjestelmän avulla.
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LIITE D Pätevöintielin

D01. Pätevöintielimen on toimittava asiantunte-
vasti ja riippumattomasti. Sen toiminnalla on 
ratkaiseva merkitys pätevöinnin luotettavuudelle.

D02. Pätevöintielimen on
•	 raportoitava mahdollisista pätevöinnin riip-

pumattomuutta ja luotettavuutta vaaranta-
vista hallinnollisista ja organisatorisista epä-
kohdista suoraan STUKille

•	 laadittava tarkistusluettelot esimerkiksi läh-
tötietojen, tarkastusohjeen, teknisen perus-
telun ja käytännön kokeiden valvontaa ja 
tarkastusta varten

•	 arvioitava lähtötiedot pätevöintitekniseltä 
kannalta ennen kuin ne toimitetaan STUKille 
hyväksyttäviksi

•	 laadittava pätevöintiohjeet
•	 arvioitava tarkastusohjeet ja tekninen perus-

telu
•	 arvioitava tarkastushenkilöstön pätevyydelle 

asetetut vaatimukset
•	 määritettävä teknisen perustelun ja käytän-

nön kokeiden osuuksien painotus
•	 arvioitava vertailemalla koekappaleiden päte-

vöintivikojen ja niiden valmistusmenetelmien 
etuja ja haittoja ja arvioitava niiden sovel-
tuvuus tarkastusten tavoitteisiin kyseisessä 
pätevöinnissä

•	 arvioitava yksityiskohtaiset suunnitelmat 
koekappaleista ja tehtävä niistä hyväksymis-
päätökset

•	 arvioitava ja valvottava koekappaleiden val-
mistusta ja laadittava pätevöintiaineistoon 
liitettävä arviointimuistio

•	 tehtävä ennen pätevöinnin aloitusta koekap-
paleiden silmämääräiset ja tulosaineiston 
tarkastukset sekä laadittava pätevöintiai-
neistoon liitettävät tiedot ja hyväksymispää-
tös

•	 suunniteltava, toteutettava, valvottava, ar-
vioitava ja raportoitava käytännön kokeet ja 
niiden tulokset

•	 huolehdittava koekappaleiden ja käytännön 
kokeiden salassapidosta

•	 arvioitava tarkastushenkilöstön lisäpätevöin-
tivaatimusten täyttyminen

•	 päivitettävä havaitut muutostarpeet päte-
vöintiasiakirjoihin

•	 arvioitava pätevöintiaineistot, laadittava pä-
tevöinnin arviointiraportti sekä myönnettävä 
pätevöintitodistukset tarkastuslaitteistoille, 
-ohjeille ja -henkilöstölle

•	 peruutettava tai muutettava tarvittaessa pä-
tevöintitodistukset.
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LIITE E Pätevöintiohjeen sisältö

E01. Pätevöintiohjeeseen on sisällytettävä mm. 
seuraavat tiedot:
1. Yhteenveto pätevöintiohjeen perustana ole-

vista lähtötiedoista luvun 6.3 mukaisesti.
2. Pätevöintielimen tekemä alustava tarkastus-

ohjeen arviointi
•	 alustava arviointi siitä, että tarkastusohje 

on selvästi, johdonmukaisesti ja yksityiskoh-
taisesti kirjoitettu ja kaikki tarkastusohjeen 
olennaiset muuttujat on yksilöity.

3. Pätevöinnin lähestymistapa, pätevöinnin osa-
alueiden vaatimukset valitulla pätevöintita-
solla 

•	 tarkastusohjeet
•	 tarkastuslaitteistot
•	 tarkastushenkilöstö
•	 tekninen perustelu
•	 koekappaleet.

4. Teknisen perustelun ja käytännön kokeiden 
osuuksien painotus pätevöinnissä, ENIQ RP 
2 [16].

5. Arviointimenettelyt, ENIQ RP 4 [17]
•	 tekniselle perustelulle
•	 tarkastusohjeelle
•	 tarkastuslaitteistolle
•	 tarkastushenkilöstölle.

6. Suunnitelma käytännön kokeiden toteuttami-
sesta, EQMD, ENIQ RP 5 [14, 18]

•	 avointen ja sokkokokeiden tarpeen määrittely 
•	 sokkokokeiden hallinta
•	 selvitys koeolosuhteista aikarajoituksineen
•	 kokeiden toteutussuunnitelma
•	 pätevöintiaikataulu ja käytännön kokeiden 

suorituspaikka.
7. Yksityiskohtaiset tiedot käytännön kokeiden 

koekappaleista, ENIQ RP 5 [18]
•	 lukumäärä, tyypit, mitat, rakenneaineet
•	 koekappaleiden ja tarkastuskohteiden vas-

taavuudet
•	 avointen koekappaleiden vikojen yksilöinti.

8. Pätevöintitulosten kirjaaminen, EQMD, 
ENIQ RP 5 [14, 18]

•	 arviointiraportti
•	 pätevöintitodistukset.

9. Palautejärjestelmä tarkastusjärjestelmän ke-
hittämiseksi pätevöinnillä ja palautteen ke-
räämiseksi tarkastuksista pätevöintiin.

10. Pätevöintiaineiston arkistointi.
11. Koekappaleiden hallinta ja säilytys.
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LIITE F Teknisen perustelun sisältö

F01. Kunkin teknisen perustelun yksityiskohtai-
nen sisältö riippuu pätevöintikohteesta ja pe-
rustelun tarkoituksesta. Pätevöintielimen arvi-
ointityön helpottamiseksi tekninen perustelu on 
jäsenneltävä seuraavasti, ENIQ RP 2 [16]:

Yhteenveto
•	 teknisen perustelun tarkoitus
•	 teknisen perustelun johtopäätökset tarkas-

tusten tavoitteiden täyttymisestä
•	 teknisen perustelun rajoitukset.

1. Johdanto
•	 teknisen perustelun kattamat tarkastuskoh-

teet
•	 käsiteltävät viat
•	 käsiteltävät tarkastusmenetelmät
•	 teknisen perustelun tarkoitus ja soveltamis-

alue
•	 teknisen perustelun rakenteen kuvaus.

2. Yhteenveto merkityksellisistä lähtötiedoista
•	 yhteenveto hyväksytyistä pätevöinnin lähtö-

tiedoista.
3. Tarkastusjärjestelmän tiivistelmä
•	 pätevöitävä tarkastusohje,  laitteisto ja -hen-

kilöstö.
4. Vaikuttavien muuttujien analyysi
•	 teknisen perustelun lähtökohta (luku 6.5.2)
•	 olennaisten lähtötieto-, tarkastusohje- ja -lait-

teistomuuttujien valinta ja yksilöinti, ENIQ 
RP 1 [15]

•	 luettelo olennaisten muuttujien arvoista ja 
niiden toleranssi- ja vaihtelualueista.

5. Fysikaaliset perustelut (laadullinen arviointi)
•	 sellaiset laadulliset perustelut tarkastusoh-

jeen/laitteiston muuttujien valinnalle, joissa 
lähtötietoina ovat tarkastuskohteet ja tarkas-
tusten tavoitteet 

•	 pahimman tapauksen viat
•	 tarvitaan pätevöinnin alkuvaiheessa perus-

teluiksi koekappaleiden suunnittelulle ja val-
mistukselle.

6. Ennustemallit (määrällinen arviointi)
•	 teoreettisten ennustemallinnusten käyttö, 

ENIQ RP 6 [19]

•	 pätevöidyt/pätevöimättömät mallit; niiden 
oletukset, yksinkertaistukset ja rajoitukset.

7. Kokemusperäinen todistusaineisto
•	 soveltuvat tulokset muista pätevöinneistä, 

vertailukokeiden tuloksista, kokeellisista tut-
kimuksista

•	 osoitettava, että todistusaineisto on relevantti 
kyseisessä pätevöinnissä

•	 lähdeviitteet on arvioitava ja niiden on oltava 
pätevöintielimen käytettävissä.

8. Muuttujatutkimukset
•	 vaikuttavien muuttujien yksilöityjä lisätutki-

muksia, jotka täydentävät ennustemalleja ja 
kokemusperäistä todistusaineistoa.

9. Tarkastuslaitteisto, tietojenkäsittelyohjelmis-
to ja tarkastushenkilöstön vaatimukset

•	 tarkastuslaitteiston ja tietojenkäsittelyohjel-
miston valinnan perustelut, jotka sisältävät 
tarkastustietojen tulkinnassa käytettävän ar-
viointi- ja analysointijärjestelmän perustelut

•	 tarkastusten tavoitteiden saavuttaminen va-
lituilla laitemuuttujien arvoilla

•	 perustelut pätevöinnillä osoitetun tarkastus-
laitteiston suorituskyvyn saavuttamisesta ja 
säilyttämisestä käytännön tarkastuksissa

•	 arviointi ja perustelut tarkastushenkilöstön 
pätevöintivaatimusten riittävyydestä tarkas-
tusten vaativuuteen nähden, tarvittava eri-
tyiskokemus, -koulutus ja -sertifiointi.

10. Todistusaineiston kokonaisarviointi
•	 välttämätön jokaisen teknisen perustelun osa
•	 kaikkien teknisen perustelun edellisten osien 

todisteiden tarkastelu olennaisten muuttuji-
en näkökulmasta

•	 teknisen perustelun edellisten osien yhteen-
veto, jossa otetaan huomioon yksilöidyt olen-
naiset muuttujat ja perustellaan tarkastus-
järjestelmän kyky saavuttaa tarkastusten 
tavoitteet 

•	 tarkastushenkilöstön kokemuksen ja koulu-
tuksen tarve olennaisten lähtötietomuuttu-
jien ja teknisen perustelun edellisten osien 
perusteella

•	 yksilöidyt käytännön kokeiden lisätarpeet
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•	 selvä kannanotto, jos todistusaineisto on riit-
tämätön

•	 selvä kannanotto, jos todistusaineisto osoit-
taa, ettei kaikkia lähtötiedoissa asetettuja 
tarkastusten tavoitteita saavuteta. 

11. Teknisen perustelun antamat lähtötiedot käy-
tännön kokeiden koekappaleille

•	 koekappaleiden suunnittelun ja valmistuksen 
lähtötiedot teknisen perustelun edellisten osi-
en perusteella

•	 koekappaleiden suunnittelu voidaan usein 
käytännön syistä aloittaa jo fysikaalisen pe-
rustelun tiedoilla

•	 erittäin tärkeä sovellus on teknisen perus-
telun ja käytännön kokeiden tasapainotus 
siten, että niillä molemmilla yhdessä voidaan 
osoittaa tarkastusten tavoitteiden täyttymi-
nen

•	 koekappaleiden muodot, mitat, rakenneai-
neet, viat ja luoksepäästävyys.

12. Johtopäätökset ja suositukset
•	 kaikki tärkeimmät teknisen perustelun joh-

topäätökset 
•	 selvä lausunto tarkastusten tavoitteiden saa-

vuttamisesta tarkastusjärjestelmällä
•	 selvä lausunto teknisen perustelun heikkouk-

sista ja mistä tahansa tarkastusjärjestelmän 
suorituskyvyn rajoituksista verrattuina tar-
kastusten tavoitteisiin 

•	 suositukset tarkastusjärjestelmän paranta-
miseksi ja teknisen perustelun heikkouksien 
tasapainottamiseksi käytännön kokeilla 

•	 suositukset mm. koekappaleiden suunnitte-
lusta, tarkastushenkilöstön pätevöintivaati-
muksista tai tarkastuslaitteiston suunnitte-
lusta.

13. Viitteet
•	 luettelo kaikista teknisen perustelun teks-

tissä lainatuista lähdeviitteistä, jotka ovat 
pätevöintielimen käytettävissä.
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Teknisen perustelun osat ja niiden suhteet muihin pätevöintiprosessin osiin, ENIQ RP 2 [19].

Palaute

LÄHTÖTIEDOT
•  Tiedot tarkastuskohteesta   
•  Viat    
•  Tarkastuksen tavoitteet

YHTEENVETO

ENNUSTE- 
MALLIT

määrällinen arviointi

MUUTTUJA- 
TUTKIMUKSET

JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
SUOSITUKSET

VIITTEET

JOHDANTO
MERKITYKSELLISTEN 

LÄHTÖTIETOJEN 
YHTEENVETO

TIIVISTELMÄ  
TARKASTUS- 

JÄRJESTELMÄSTÄ

VAIKUTTAVIEN  
MUUTTUJIEN ANALYYSI 
•  Lähtötietojen  

muuttujat
•  Tarkastusohjeen  

muuttujat
•  Tarkastuslaitteistojen  

muuttujat

KOKEMUSPERÄINEN 
TODISTUSAINEISTO
•  Muiden pätevöintien  

tulokset
•  Vertailukokeiden  

tulokset
•  Kokeelliset  

tutkimukset
•  Todennetut käytännön  

kokemukset

TARKASTUS- 
LAITTEISTON,  

TIETOJEN- 
KÄSITTELY- 

OHJELMISTON 
JA  

HENKILÖSTÖN
VAATIMUKSET

FYSIKAALINEN PERUSTELU
laadullinen arviointi

TODISTUSAINEISTON KOKONAISARVIOINTI,  
TARKASTUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN

KOEKAPPALEIDEN LÄHTÖTIEDOT

KÄYTÄNNÖN KOKEET

TARKASTUSOHJE

1 2 34

5

6 7

10

11 12

13

8 9

Oikopolkumahdollisuus

Oikopolkumahdollisuus
Palaute
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