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Työn tavoitteena on määrittää yhtenäiset hyväksymismenetelmät ja –kriteerit Säteily-

turvakeskuksen ydinlaitosohjeen E.11 (Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet) alaisille 

järjestelmille ja laitteille. Yleiset turvallisuusperiaatteet ohjeen vaatimuksille määrite-

tään ydinenergialaista sekä Säteilyturvakeskuksen määräyksistä. Työssä esitetään myös 

Ruotsin ja USA:n viranomaisohjeita vastaavasta näkökulmasta. Myös kansainvälisen 

atomienergiajärjestön asettamat määräykset ja ohjeet ydinpolttoaineen käsittelyn suh-

teen on otettu työssä huomioon.  

Työssä käydään läpi Euroopan Unionin asettamia direktiivejä, jotka koskevat nosto- ja 

siirtolaitteita. Pääasiassa nämä laitteet kuuluvat konedirektiivin piiriin, mutta sen rinnal-

la ovat lisäksi pienjännitedirektiivi sekä EMC -direktiivi. Direktiivien vaatimusten to-

teuttamiseksi käytännössä on luotu standardeja. Perinteiset koneiden ja laitteiden stan-

dardit jakautuvat kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä luokassa on yleisiä turvallisuusoh-

jeita, jotka pyrkivät antamaan ohjeet direktiivien määrittämien olennaisten terveys- ja 

turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi. Näiden vaatimusten täyttämiseksi olennaises-

sa osassa on riskienhallinta koneen suunnitteluvaiheessa. Toiseen luokkaan kuuluu 

joukko standardeja, jotka käsittelevät yhtä laitetyyppiä tai turvallisuusnäkökohtaa. Tä-

hän luokkaan voidaan lukea myös huomattava osa nosto- ja siirtolaitteiden sähkö- ja 

automaatiojärjestelmistä. Kolmanteen luokkaan kuuluvat laitekohtaiset standardit, jotka 

koskevat tietyn tyyppisiä laitteita, kuten silta- ja pukkinosturit. Työssä käydään läpi 

myös Amerikkalaisten nosturivalmistajien ammattiliiton ohjeistusta nostureiden suun-



   

 

nittelulle. Perinteisten kone- ja laitesuunnittelustandardien lisäksi on ydinteknillisiä 

standardeja, jotka ottavat huomioon ydinteknillisten sovellutusten erityisvaatimukset.  

Nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimusten toteutumista arvioidaan vertailemalla 

ydinteknillisten standardien vaatimuksia perinteisiin standardeihin nähden. Vertailun 

myötä pyritään selkeyttämään lisäkriteereitä, jotka ydinteknilliset standardit asettavat 

perinteisten standardien lisäksi. Työssä esitetään esimerkki vika- ja riskianalyyseistä 

laite-esimerkin avulla. Nämä analyysit toimivat lähtökohtina laitteen tai järjestelmän 

turvallisuutta arvioitaessa. Näiden lisäksi työssä esitetään karkea tilastollinen arvio 

Suomen käyvien laitosten laitos- ja käyttötapahtumaraporteista, jotka liittyvät nosto- ja 

siirtolaitteisiin. 

Asiasanat: Turvallisuus, Ydintekniikka, Nosturi 



   

 

ABSTRACT 

Certification of nuclear technical cranes 

Timo Lehto 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2017, 171 p. + 11 p. appendixes 

Supervisor at the university: Toni Liedes 

 

The objective of this thesis is to define uniform qualification methods and criteria for 

hoisting and transferring equipment that are under Regulatory Guides on nuclear safety 

E.11 (Hoisting and transfer equipment of a nuclear facility) of the Finland Radiation and 

Nuclear Safety Authority. General safety principles for the requirements of the guide 

are defined from the nuclear energy law of Finland and from the Regulations of the Fin-

land Radiation and Nuclear Safety Authority. The thesis also introduces the regulations 

of Sweden and USA from the same aspect. The regulations and guidelines of the Inter-

national Atomic Energy Agency about the handling of nuclear fuel have also been taken 

into account by this thesis.  

This thesis covers the directives regulated by European Union that are related to hoist-

ing and transferring equipment. Mainly, these systems are under the Machinery di-

rective, but beside that, there are also the Low Voltage Directive and the Electromagnet-

ic Compatibility Directive. Standards have been created to satisfy the requirements of 

the directives in practice. The conventional standards of machines and systems are di-

vided into three classes. The first class consists general safety guidelines that aim to 

give guides to satisfy the fundamental health and safety requirements regulated by the 

directives. The risk management in the design phase of machine is in essential position 

to fulfill these requirements. The second class consists a group of standards that cover 

one system type or safety aspect. Significant part of the electric and automation systems 

of the hoisting and transferring equipment also belong into this class. The third class 

consists standards that cover only one type of system, in example overhead and gantry 

cranes. This thesis also covers the guides of Crane Manufacturers Association of Amer-



   

 

ica for design of cranes. In addition to the conventional machine and system standards, 

nuclear standards take the special requirements of the nuclear applications into consid-

eration. 

The realization of the safety requirements for the hoisting and transferring equipment is 

evaluated by compering the requirements of nuclear standards and conventional stand-

ards. The comparison of the standards aims to clarify the additional criteria that are re-

quired by the nuclear standards in addition to the conventional standards. This thesis 

represents examples of failure mode and risk analysis with an example machine. These 

analyses are the basis while evaluating the safety of a machine or a system. In addition, 

the thesis represents a rough statistical estimate of the reports of the Finland’s operating 

nuclear facilities’ operational events that are related to hoisting and transferring equip-

ment. 
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1 JOHDANTO 

Ydinmateriaalia käsitteleville laitteille on asetettu erityisvaatimuksia, joilla taataan tur-

vallisuuden säilyminen ja materiaalin eheyden säilyminen kaikissa käsittelyvaiheissa. 

Nämä vaatimukset pyrkivät lisäämään pääasiassa laitteiden luotettavuutta ja tarkkuutta. 

Esimerkiksi polttoaineen latauksessa on ensisijaisen tärkeää, että polttoaineen latausko-

ne ei missään tapauksessa pudota polttoainetta hallitsemattomasti, sillä tästä voisi seura-

ta polttoaineen rikkoontuminen. Hyvin tärkeää on myös, että polttoaine voidaan paikoit-

taa tarkasti sille määrätylle paikalle. 

Vaikka erilaisia nosto- ja siirtolaitteita onkin ollut käytössä tuhansia vuosia, silti nosto-

tapahtumien yhteydessä sattuu jatkuvasti vaaratilanteita tai onnettomuuksia. Eräs onnet-

tomuus tapahtui Valko-Venäjällä 10.7.2016, jolloin Astravetsin ydinvoimalan rakennus-

työmaalla putosi 330 tonnin painoinen reaktorin paineastia 2 – 4 metriä. Vastaavalla 

rakennustyömaalla oli aiemmin huhtikuussa romahtanut huoltorakennuksen kehikko, 

kun työntekijöitä oli painostettu nopeuttamaan tahtia ja kehikkoon laitettiin liikaa beto-

nia. 

Nykypäivän nostolaitteita koskevia määräyksiä ja ohjeita on valtava määrä ja ne käsit-

tävät useita eri tekniikan aloja. Tämän työn tavoitteena on pyrkiä kokoamaan nosto- ja 

siirtolaitteita koskevia keskeisiä määräyksiä yhteen. Tämän myötä pyritään selkeyttä-

mään nosto- ja siirtolaitteita koskevia vaatimuksia niin suunnittelun kuin arvioinninkin 

kannalta. Työllä pyritään määrittämään kriteerit, jotka nosto- ja siirtolaitteiden tulee 

määräysten myötä saavuttaa ja menetelmät kuinka kriteerien saavuttaminen todenne-

taan. 

Työssä käydään läpi Suomen ydinenergian vaatimukset ydinmateriaalin käsittelyn kan-

nalta. Näihin olennaisesti liittyvät myös Säteilyturvakeskuksen määräykset ydinenergian 

käytölle, joihin ydinenergialain asettamat vaatimukset on tulkittu käytännönläheisem-

pään muotoon. Lakien lisäksi ydinvoiman käyttöön liittyy suuri määrä erilaisia viran-

omaisohjeita niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Työssä perehdytään 

Suomen, Ruotsin ja USA:n viranomaisohjeistuksiin sekä kansainvälisen atomijärjestön 

IAEA:n ohjeistuksiin. Suomen Ydinturvallisuusohjeita ollaan työtä kirjoitettaessa päi-
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vittämässä, mutta tässä työssä on otettu huomioon ainoastaan joitakin muutoksia täs-

mentämällä olemassa olevia vaatimuksia. 

Työssä esitellään nosto- ja siirtolaitteita koskevat Euroopan Unionin asettamat direktii-

vit, joita kaikkien EU-alueella käytettävien laitteiden tulee noudattaa. Työssä esitetään 

myös keskeisiä standardeja, joiden avulla direktiivit pyritään käytännössä toteuttamaan. 

Standardeja käydään läpi aina yleisistä turvallisuusstandardeista laitekohtaisiin ydintek-

nillisiin standardeihin saakka. Yleiset turvallisuusstandardit pyrkivät antamaan yleisiä 

suunnitteluperiaatteita, joilla direktiivien asettamat vaatimukset voidaan toteuttaa. Näi-

den standardien alle on kerätty joukko eri turvallisuusnäkökohtiin kantaa ottavia stan-

dardeja. Näitä turvallisuusnäkökohtia ovat mekaanisessa suunnittelussa esimerkiksi eri-

laiset suojukset ja koteloinnit. Tämän lisäksi on erilaisia konekohtaisia standardeja, jot-

ka antavat täsmällisemmät ohjeet kyseisen koneen suunnitteluun. Lisäksi työssä esitel-

lään amerikkalaisten nosturivalmistajien ammattiliiton CMAA:n nosturiohjeistoa, jonka 

voidaan katsoa määrittävän hyväksi havaittuja käytäntöjä nosturin suunnittelulle. 

Sähkö- ja automaatiopuolen standardeissa pyritään kiinnittämään huomiota erityisesti 

järjestelmän luotettavuuteen. Luotettavuuden arvioimiseksi laitteille on määritetty suori-

tustasoja (PL) sekä eheystasoja (SIL), jotka perustuvat laitteiden vikaantumistaajuuteen. 

Mitä riskialttiimmassa sovellutuksessa laite on käytössä, sitä korkeamman luotettavuus-

tason kyseinen laite vaatii. Etenkin hätäpysäytyslaitteissa luotettavuuden takaamiseksi 

vaaditaan käyttämään hyvin koeteltua tekniikkaa. Käytännössä tämä usein tarkoittaa, 

että laite on toteutettu niin sanotulla ”hard-wired” –tekniikalla, eli se on toteutettu perin-

teisillä releillä ja ajastimilla modernien ohjelmoitavien logiikkapiirien (PLC) sijasta. 

Tämän lisäksi ydinteknillisissä sovellutuksissa on tärkeää arvioida komponenttien ja 

laitteiden soveltuvuus niiden käyttöympäristöön, etenkin kiinnittäen huomiota säteilyn 

aiheuttamaan haurastumiseen. Ohjelmoitavaa logiikkaa käytettäessä ohjelmisto tulee 

kelpoistaa, eli arvioida, toimiiko ohjelma laitteiston kanssa suunnitellusti. Arvioinnin 

lisäksi on tärkeää pyrkiä myös todentamaan ohjelmiston toiminta erilaisin testausmene-

telmin. 

STUK:ista toimesta on tehty viime vuosina joitakin tutkimuksia, jotka liittyvät onnet-

tomuuksiin ja riskienhallintaan ydinvoimalaitoksissa. Käyttöturvallisuus –toimistosta on 
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tehty diplomityö aiheella Vuosihuollon aikainen käyttöturvallisuus (Mikko Heinonen, 

2013), jossa todetaan Loviisan voimalaitoksen osalta raskaiden taakkojen putoamisen 

vastaavan 37 %:a seisokin sydänvaurioriskistä. Tämä johtuu käytännössä siitä, että pai-

nevesilaitoksissa (PWR) joudutaan polttoaineen vaihdon yhteydessä purkamaan ja lii-

kuttamaan raskaita komponentteja reaktorihallissa. Riskianalyysit –toimistosta on tehty 

diplomityö aiheesta Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten val-

vonnassa (Janne Laitonen, 2010), jossa paneudutaan ydinteknillisissä suunnittelussa 

vaaditun todennäköisyyspohjaisen tiedon kerryttämiseen ja analysoimiseen. Nämä ana-

lyysit toimivat ydinteknillisen laitteen suunnittelijan tekemän perinteisen riskianalyysin 

taustatukena. 

Tämän työn tavoitteena on määrittää yhtenäiset hyväksymismenetelmät ja –kriteerit 

ohjeen YVL E.11 (Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet) alaisille järjestelmille ja laitteil-

le. Työssä tullaan paneutumaan erityisesti nosto- ja siirtolaitteiden suunnitteluvaiheessa 

täytettäviin vaatimuksiin, vaikka myös valmistusta, testausta ja tarkastusta sekä valvon-

taa tullaan sivuamaan. Työssä vertaillaan tavallisten laitteiden suunnittelustandardien ja 

ydinteknillisten standardien välisiä eroja, minkä kautta pyritään arvioimaan ydinteknil-

listen standardien tuoma lisäturvallisuus. Nosto- ja siirtolaitteiden osalta turvallisuutta 

pyritään todentamaan vikasietoisuus- ja riskianalyysien avulla esimerkkien kautta. Lo-

puksi työssä esitetään karkea tilastollinen analyysi Suomen käyvien laitosten STUK:iin 

raportoiduista käyttö- ja laitostapahtumista, jotka kohdistuvat ydinlaitosten nosto- ja 

siirtolaitteisiin. 
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2 YDINTURVALLISUUSLAIT, -MÄÄRÄYKSET JA -

OHJEET 

Ydinvoiman käytölle on ehdottomana edellytyksenä korkea turvallisuus. Ensisijainen 

turvallisuustavoite on onnettomuuksien syntymisen estäminen. Vaikka ydinlaitosten 

turvallisuutta on vuosien saatossa onnistuttu parantamaan, ei vakavan onnettomuuden 

uhkaa voida täysin sulkea pois edes uusimmissa entistä turvallisemmiksi suunnitelluissa 

reaktorityypeissä. Tämän vuoksi ydinvoiman käytössä tulee varautua myös onnetto-

muuksiin ja niiden seurausten lieventämiseen. 

Tässä luvussa esitetään ydinlaitosten turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa käytettäviä 

yleisiä ydinturvallisuusperiaatteita. Lisäksi esitetään tärkeimmät ydinlaitosten turvalli-

suuden arvioinnissa käytettävät menetelmät ja niihin liittyvä dokumentaatio. Periaatteita 

ja menetelmiä käsitellään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 

2.1 Ydinenergialaki 

Ydinenergialain tarkoitus on määritelty lain ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykäläs-

sä seuraavasti: 

Ydinenergian käytön pitämiseksi yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena ja erityisesti 

sen varmistamiseksi, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turval-

lista eikä edistä ydinaseiden leviämistä, säädetään tässä laissa ydinenergian käytön 

yleisistä periaatteista, ydinjätehuollon toteuttamisesta, ydinenergian käytön luvanvarai-

suudesta ja valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomaisista. 

Luvun kaksi mukaan Suomessa ydinenergian käytön seurauksena syntyneet jätteet on 

käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyvästi tarkoituksenmukaisella tavalla Suo-

meen. Vastaavasti toisessa maassa syntyneen ydinjätteen käsittely, varastointi tai sijoit-

taminen Suomeen on kiellettyä. Lisäksi pykälä 7 edellyttää riittäviä turva- ja valmiusjär-

jestelyitä ydinenergian käytölle. [73] 



15 

 

Luku 2 a käsittelee turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Pykälä 7 a määrää johtavat pe-

riaatteet ydinenergian käytön turvallisuudelle. Se vaatii pitämään turvallisuuden niin 

korkealla tasolla kuin käytännössä mahdollista. Pykälä 7 b mukaan ydinlaitoksen suun-

nittelussa on käytettävä syvyyssuuntaista turvallisuusperiaatetta, jossa käytetään peräk-

käisiä ja toisistaan riippumattomia suojuksia. Pykälä 7 d vaatii, että suunnittelussa ote-

taan huomioon käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet, ja onnettomuuden todennäköisyys 

on oltava sitä pienempi, mitä vakavampi onnettomuus on. Pykälän 7 e mukaan ydinlai-

toksen turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen on osoitettava luotettavasti, ja 

että laitoksen turvallisuus on arvioitava kokonaisuutena säännöllisin väliajoin. Pykälä 7 

h vaatii ydinlaitokselta tilat, laitteistot ja muut järjestelyt, joilla voidaan huolehtia tur-

vallisesti laitoksen tarvitsemien ydinaineiden ja käytössä syntyvien ydinjätteiden käsit-

telystä ja varastoinnista. Ydinjätteiden sijoitus pysyväksi tarkoitetulla tavalla on suunni-

teltava turvallisuuden kannalta edullisesti ja siten, ettei pitkäaikaisturvallisuuden var-

mistaminen edellytä loppusijoituspaikan valvontaa. Lisäksi 7 l vaatii, että turvajärjeste-

lyjen tulee perustua ydinenergian käyttöön kohdistuviin uhkakuviin ja suojaustarpeiden 

analyyseihin. [73] 

Luvussa 3 käsitellään luvanvaraisesta toiminnasta johtuvia velvollisuuksia. Pykälässä 8 

on säädetty, että ydinenergian käyttö on kielletty ilman lain mukaista lupaa. Luvanhalti-

jan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta käytön aikana ja 

luvan peruuntumisen tai sen voimassaolon päättymisen jälkeenkin. Ydinenergian lupa-

menettelyjä käsitellään luvussa 5, jonka mukaan ydinainetta käyttäviin laitoksiin tai 

tuottaviin kaivoksiin myöntää valtioneuvosto. Lupa ydinlaitoksen rakentamiseen voi-

daan myöntää, milloin: 

1. ydinlaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja edus-

kunta on päättänyt, että periaatepäätös jää voimaan; ja 

2. ydinlaitoksen rakentamisluvan myöntämiselle säädetyt edellytykset täyttyvät  

Luku 6 käsittelee ydinjätehuoltoa. Sen mukaan ydinjätettä täytyy syntyä mahdollisim-

man vähän ja sen aktiivisuus tulisi pyrkiä pitämään pienenä. Jätehuoltovelvollisen on 

toimitettava luvan myöntäjän arvioitavaksi suunnitelma ydinjätehuollon toteuttamisesta. 



16 

 

Kun huolehtimisvelvollisuus on päättynyt, siirtyy omistusoikeus ydinjätteisiin valtiolle, 

joka sen jälkeen vastaa ydinjätteistä. [73] 

Luvussa 8 käsitellään ydinenergia-alan viranomaisia. Pykälän 54 mukaan ydinenergia-

alan ylin johto ja valvonta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. Sen tehtäviin kuuluu 

huolehtia ydinjätehuoltoa koskevan kansallisen kehyksen ja kansallisen ohjelman ja sen 

toteuttamisen itsearvioinnin järjestämisestä sekä kansallisen kehyksen, toimivaltaisen 

valvontaviranomaisen ja kansallisen ohjelman kansainvälisen vertaisarvioinnin pyytä-

misestä. Lisäksi pykälässä määrätään Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtäväksi huoleh-

tia ydinturvallisuutta koskevan toimintansa itsearvioinnista. Pykälä 55 määrää ydin-

energian käytön turvallisuuden valvonnan STUK:ille: 

 STUK:in tehtävänä on huolehtia turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonnasta sekä 

ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian käytön valvon-

nasta. 

 STUK:in tehtävänä on ratkaista lupahakemukset, jotka on säädetty keskuksen 

ratkaistaviksi sekä valvoa, että vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on 

järjestetty siitä säädetyllä tavalla. 

 STUK voi ydinenergian käyttöä suunnittelevan pyynnöstä tarkastaa tämän laa-

timan suunnitelman ja antaa alustavia ohjeita siitä, mitä turvallisuuden sekä tur-

va- ja valmiusjärjestelyjen osalta sellaisessa suunnitelmassa olisi otettava huo-

mioon. 

 STUK voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen jär-

jestelmiä, tarkastaa ja hyväksyä laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä 

tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja rakenteiden valmistusta.  

Pykälän 56 mukaan ydinenergian käytön turvallisuutta ja turvajärjestelyjä koskevien 

asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä valtio-

neuvoston asettama neuvottelukunta. [73] 

Valvontaa ja pakkokeinoja käsitellään luvussa 10, jossa pykälä 63 määrittää STUK:ille 

oikeudet valvonnan suorittamiseksi. STUK:in oikeuksiin kuuluu voida valvoa ja tarkas-

taa ydinenergian käyttöä. STUK voi velvoittaa järjestämään pääsyn tarkastus, mittaus 
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tai näytteidenotto paikalle. STUK:illa on oikeus vaatia valmistus STUK:in hyväksymäl-

lä tavalla ja valvoa valmistusta. STUK:in kuuluu saada tarvitsemansa tiedot ydinaineen, 

ydinjätteen, ydinlaitoksen sekä sen rakenteiden ja laitteiden valmistusta tai käsittelyä 

koskevista suunnitelmista, valmistuksesta, laadunvalvonnasta ja sopimuksista sekä nii-

den perusteet. STUK:illa on myös oikeus velvoittaa antamaan vahvistettujen kaavojen 

mukaiset raportit ja muut tarvittava tiedot ja ilmoitukset ja pitämään vahvistettujen kaa-

vojen mukaista materiaalikirjanpitoa ja käyttökirjanpitoa sekä tarkastaa nämä kirjanpi-

dot. STUK voi tarpeen vaatiessa antaa kiinteistöä koskevia toimenpidekieltoja. 

STUK:illa on oikeus suorittaa valvontaa, tehdä mittauksia, ottaa tai saada näytteitä ja 

asentaa valvontaa edellyttäviä laitteita ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Tähän kuu-

luu olennaisena osana oikeus ottaa ympäristönäytteitä ja käyttää säteilyn havaitsemiseen 

ja mittaamiseen tarkoitettuja laitteita ydinaseiden leviämisen estämiseksi. STUK:in kuu-

luu voida tutkia ydinenergian käytössä havaitut normaalista poikkeavat tapahtumat ja 

menettelyt. [73] 

2.2 Säteilyturvakeskuksen määräykset 

Heinäkuussa 2015 STUK valtuutettiin antamaan tarkempia määräyksiä turvallisuusperi-

aatteiden ja -vaatimusten teknisluontoisista yksityiskohdista. Valtioneuvoston asetuksia 

korvaavat STUK:in määräykset astuivat voimaan 1.1.2016. Nosto- ja siirtolaitteiden 

kannalta olennaisiksi STUK:in määräyksiksi voidaan katsoa turvallisuusmääräys ja jä-

temääräys. Tietoliikenteen turvallisuuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 

turvajärjestelymääräys. [60] 

STUK:in turvallisuusmääräyksen 12. pykälä käsittelee polttoaineen käsittelyn ja varas-

toinnin turvallisuutta. Ydinpolttoaineen käsittelyssä ja varastoinnissa on turvattava 

ydinpolttoaineen riittävä jäähdytys ja säteilysuojaus. Ydinpolttoaineen varastointiolo-

suhteet on pidettävä sellaisina, ettei polttoainenipun tiiviys tai mekaaninen kestävyys 

olennaisesti heikkene suunniteltuna varastointiaikana. Polttoainesauvojen suojakuoren 

vaurioituminen käsittelyn ja varastoinnin aikana on estettävä suurella varmuudella. Polt-

toaineen käsittelyssä sekä kriittisyysonnettomuuden, eli onnettomuuden, jonka aiheuttaa 

hallitsematon fissiotuotteiden ketjureaktio, että vakavan onnettomuuden todennäköisyy-

den on oltava erittäin pieni. [61] 
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STUK:in jätemääräys koskee käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen loppusijoi-

tusta kallioperään rakennettaviin ydinlaitoksiin ja maaperään rakennettaviin tiloihin. 

Määräyksen pykälä 13 käsittelee toiminnallista syvyyssuuntaista turvallisuutta ja se 

jakaa tätä koskevat puolustustasot neljään kohtaan: ennaltaehkäiseminen, häiriötilantei-

den hallinta, onnettomuustilanteiden hallinta sekä seurausten lievittäminen. Pykälä 15 

vaatii, että turvallisuustoimintojen tulee perustua luontaisiin turvallisuusominaisuuksiin, 

jotka eivät tarvitse ulkoista käyttövoimaa tai jotka käyttövoiman menetyksen seurauk-

sena asettuvat turvallisuuden kannalta edulliseen tilaan. Määräyksen pykälissä 17 ja 18 

on tarkennettu suojautuminen ulkoisilta ja sisäisiltä turvallisuuteen vaikuttavilta tapah-

tumilta. Ulkoisten tapahtumien osalta vaaditaan ottamaan huomioon erilaiset luon-

nonilmiöt, kuten maanjäristykset, sekä lentokoneen törmäys ja lainvastaiset toimet lai-

toksen vahingoittamiseksi. Huomioon otettaviksi sisäisiksi tapahtumiksi puolestaan 

mainitaan esimerkiksi tulipalot, tulvat, sähkömagneettinen säteily sekä raskaiden esinei-

den putoamiset. Loppusijoituslaitoksen kannalta on erityisen tärkeää hallita myös lai-

toksen ikääntyminen, jota käsitellään muun muassa määräyksen pykälässä 6. [64] 

STUK:in turvajärjestelymääräyksen pykälä 3 käsittelee yleisiä suunnitteluperusteita. 

Suunnitteluperusteita tulee käyttää suunnitteluperusteuhkaa, turvattavaa toimintaa kos-

kevia riskianalyysejä ja niiden perusteella arvioituja suojaustarpeita. Pykälässä 4 määri-

tellään ydinlaitoksen yleissuunnitteluperiaatteet. Pykälä määrittää, että ydinlaitoksen ja 

sen tieto-, tietoliikenne- ja automaatiojärjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa on käy-

tettävä kehittyneitä, tarkoituksenmukaisia tietoturvallisuusperiaatteita. [62] 

2.3 Säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusohjeet 

Ydinturvallisuusohjeet (YVL) ovat julkaistuja viranomaisohjeita, joissa kuvataan ydin-

energian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset Suomessa. Ydinenergialain 7 r pykä-

län kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset vel-

voittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlai-

nen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Kun Säteilyturvakeskus 

harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen turvallisuusvaatimuksien soveltamista, se ottaa huo-

mioon ydinenergialain pykälän 7 a periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pi-

dettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. [58, 73] 
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Nostolaitteiden YVL-ohjeessa (E.11) esitetyt vaatimukset koskevat luvanhaltijaa, lu-

vanhakijaa, laitostoimittajaa sekä nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälineiden valmista-

jaa ydinlaitosten kaikissa elinkaaren vaiheissa. Ydinpolttoaineen käsittelyyn ja varas-

tointiin sekä nosto- ja siirtotoimintoihin kohdistuu erityisvaatimuksia, joiden tarkoituk-

sena on estää ydinpolttoaineen vaurioituminen. Säteilyturvakeskuksen nosto- ja siirto-

toimintojen valvonta kohdistuu nosto- ja nostoapuväline laitteisiin, joilla on vaikutusta 

laitosten ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Tyypillisiä ydinturvallisuuteen vaikuttavia ydin-

laitosten nosto- ja siirtotoimintoja ovat: polttoaineen vaihtolataukseen, varastointiin ja 

loppusijoitukseen liittyvät nostot ja siirrot, reaktorin sisäosiin liittyvät nostot ja siirrot 

sekä prosessilaitteiden nostot ja siirrot reaktori- ja polttoainerakennuksissa. [58, 73] 

Ohjeen B.2 mukaan turvallisuusluokkaan 3 on luokiteltava turvallisuustoimintoja toteut-

tavat järjestelmät, jotka osallistuvat polttoaineen käsittelyyn tai raskaan taakan nostoon 

ja jotka voivat vikaantuessaan aiheuttaa turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden 

eheyden tai polttoaineen vaurioitumisen. Ohje E.11 täsmentää, että turvallisuusluokkaan 

3 luokiteltuja ydinlaitosten nosto- ja siirtotoiminnoissa käytettäviä nostolaiteyksiköitä ja 

nostoapuvälineitä ovat: polttoaineen vaihtolataus- ja siirtokone, käytetyn polttoaineen 

käsittelyssä tarvittavat muut nosto- ja siirtolaitteet sekä nostoapuvälineet, reaktoriraken-

nusten ja polttoaineen varastorakennusten päänosturit sekä muut nosto- ja siirtolaitteet 

sekä nostoapuvälineet, joilla on ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitystä. Työssä käsiteltä-

vät E.11 –ohjeen suunnittelu- ja asiakirjavaatimukset koskettavat turvallisuusluokkaan 3 

luokiteltavia nosto- ja siirtojärjestelmiä. [58, 65] 

E.11-ohje käsittää ydinlaitoksen turvallisuusluokiteltuja nostolaiteyksiköitä ja nosto-

apuvälineitä koskevat ydinturvallisuusvaatimukset seuraavilla osa-alueilla: 

 johtamisjärjestelmä 

 suunnittelu ja mitoitus 

 valmistus 

 asennus ja käyttöönotto 

 käyttö, kunnossapito sekä muutostyöt 

 käytöstäpoisto. 
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Mainitut ydinturvallisuusvaatimukset koskevat myös niitä nostolaiteyksiköiden osako-

konaisuuksia, jotka kuuluvat järjestelmätasoltaan luokan EYT nostolaiteyksiköihin, 

mutta jotka on luokiteltu laitetasolla turvallisuusluokkaan 3. Tässä työssä tullaan pitä-

mään pääpaino suunnittelussa ja mitoituksessa. [58] 

Ohjeessa A.3 on määritetty STUK:lle toimitettavat yleiset asiakirjat. Ohjeen mukaan 

luvanhaltija on vastuussa ydinlaitoksen laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta, niiden 

eheydestä ja toimintakyvystä suunnitteluperusteisissa käyttötilanteissa. Ensimmäinen 

vaihe vaatimuksenmukaisuudesta huolehtimisessa on määritellä suunnittelun ja laadun-

valvonnan perusvaatimukset hankintoja varten. Laitevaatimusmäärittelyt edellyttävät 

STUK:in virallista hyväksyntää. E.11 vaatii A.3 vaatimusten lisäksi noudattamaan tä-

män työn liitteessä 1 mainittuja vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti nosto- ja siirto-

laitteita. Liitteessä 1 on annettu tarkennetut vaatimukset nostolaitteiden vaatimusmäärit-

telyille, joista on ilmettävä sekä turvallisuusluokiteltujen että muiden nostolaiteyksiköi-

den suunnittelu-, laadunvalvonta- ja viranomaisvaatimukset. Suunnittelun osalta on 

noudatettava yhtä normistoa, jonka käyttö on voitu perustella. Lisäksi suunnitteluvaati-

muksista tulee käydä ilmi luvanhaltijan asettamat vähimmäisvaatimukset hankinnois-

saan. Myös laadunvalvonnalle ja ydinpolttoaineen käytölle täytyy määrittää liitteessä 

annettujen vaatimusten mukaiset omat vaatimusmäärittelynsä. [58, 66] 

Nostolaiteyksikön tai nostoapuvälineen valmistaja on päätoimittaja, jonka vastuualuee-

seen kuuluvat myös sen käyttämät alihankkijat. Valmistajan velvoitteena on, että arvi-

oinnissa, valinnassa ja perehdyttämisessä on täytettävä ohjeen A.3 vaatimukset. Näitä 

ovat muun muassa laadun takaaminen, järjestelmälliset menettelytavat hankinnoille, 

sertifioitu tai riippumattomasti arvioitu johtamisjärjestelmä, vaatimustenmukaisuuden 

seuranta sekä valmistuksen valvonta. Valmistajan arvioinnissa on otettava huomioon 

muun muassa: 

 toimituskyky vaativien nostolaitteiden toimituksissa 

 johtamisjärjestelmän taso 

 erikoisprosessien pätevöinti menetelmäkokeilla 

 pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevöinti. 
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Valmistajalla tulee olla standardin SFS-EN ISO 9001 tai toisen vastaavan standardin 

mukainen laadunhallintajärjestelmä. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien materiaaleihin 

pätevät ohjeen E.7 vaatimukset ja apujärjestelmien materiaaleihin pätevät kyseisten jär-

jestelmien YVL -ohjeiden vaatimukset. Tämän työn liitteessä 2 on kirjattuna yksityis-

kohtaisemmat vaatimukset valmistajaa koskien. Liitteestä ilmenee, että ohjeen mukaan 

valmistajan on oltava järjestelmällinen ja menettelytavat tulee olla hyvin dokumentoitu. 

Valmistajan laatujärjestelmän tulee noudattaa sille asetettuja vaatimuksia ja laatujärjes-

telmän on oltava riippumattomasti arvioitu. Valmistajan henkilökunnan tulee olla am-

mattitaitoista ja kokenutta, ja käytössä tulee olla toiminnan edellyttämät menetelmät, 

laitteet ja välineet. Myös valmistusmenetelmien tulee olla pätevöitynä laitteen tai raken-

teen valmistukseen. [58] 

2.3.1 Nostolaitteen suunnitteluvaatimukset 

Turvallisuusluokiteltujen nostolaiteyksiköiden ja nostotoimintojen järjestelmätason 

suunnittelu tulee aloittaa ydinlaitoksen rakentamislupavaiheessa. Alustavassa turvalli-

suusselosteessa on esitettävä turvallisuusluokitellun nostolaiteyksikön järjestelmäkuva-

us, jossa on määritelty periaatteelliset toimintaan ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset 

nostolaiteyksikön yksityiskohtaista suunnittelua varten. [58] 

Nostotoimintojen ja nostolaiteyksiköiden suunnittelun on perustuttava sekä determinis-

tisiin että todennäköisyysperusteisiin menetelmiin. Ohjeen A.7 mukaan ydinlaitoksen 

todennäköisyysperusteinen riskianalyysi (PRA, Probabilistic Risk Assessment) ja sitä 

täydentävät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset erillistarkastelut muodostavat riskien hal-

linnan perustan. Ohjeen B.1 mukaan turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien 

suunnittelu on perusteltava deterministisin turvallisuusanalyysein, joilla varmistetaan, 

että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa suunnitelluilla järjestelmillä ja että laitoksel-

le asetetut turvallisuustavoitteet täyttyvät. Deterministiset turvallisuusanalyysit on teh-

tävä alkutapahtumille, joiden jälkeen kyseistä turvallisuustoimintoa tarvitaan. Turvalli-

suustoimintoja toteuttavien järjestelmän toiminnalliset vaatimukset on määriteltävä al-

kutapahtumien seurausten ja niiden lieventämistarpeiden mukaan. [58, 67] 

Ohje B.3 määrittää tarkemmin determinististen turvallisuusanalyysien vaatimukset. 

Analyysien on katettava odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja onnettomuudet, jotka mää-
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räävät tai rajoittavat turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien mitoitusta. Ana-

lyysimenetelmien soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on perusteltava. Analyyseissä käy-

tettävistä malleista ja laskentamenetelmistä tulee esittää kuvaus, joka on tehtävä sellai-

sella tarkkuudella, joka mahdollistaa niillä tehtyjä analyysejä varmentavat vertailevat 

analyysit. Kuvauksessa esitettäviä tietoja ovat laitosta tai sen osaa kuvaava analyysimal-

li, perustelu valituille malliparametreille sekä analyyseissä käytetyt laitostiedot tai viit-

taus lähteeseen, josta laitostiedot ovat saatavissa. [68] 

Nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälineiden on täytettävä niille asetetut toiminnalliset 

vaatimukset. Nostotoiminnot ja nostoreitit on suunniteltava siten, että: 

 raskaiden taakkojen siirtoa polttoaineen tai turvallisuuden kannalta tärkeiden 

laitteiden päälle vältetään 

 raskaiden taakkojen siirrot on toteutettavissa siten, että taakan törmääminen tai 

takertuminen vältetään 

 varastoaltaiden ja polttoaineen eheyttä sekä veden puhtautta ei vaaranneta. 

Raskaiden taakkojen turvalliset siirtoalueet on määriteltävä ja esitettävä rakennesuunni-

telman yhteydessä. Nostotoiminnot ja nostolaiteyksiköt on suunniteltava siten, että kriit-

tisyyden esto, ydinpolttoaineen jäähdytys ja säteilysuojaus on varmistettu luotettavasti 

ja että ydinpolttoaineen vaurioitumisen todennäköisyys on erittäin pieni. Nostotoimin-

noille ja nostolaiteyksiköille tehtävän riskianalyysin tulee sisältää raskaan taakan pu-

toaminen, törmääminen ja takertuminen ja analyysin tulee osoittaa, että nostotoiminnot 

ja nostolaiteyksiköt on suunniteltu edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Riski-

analyysin tulokset on otettava huomioon ydinlaitoksen rakennusten, rakenteiden ja jär-

jestelmien suunnittelussa ja sijoittelussa sekä raskaiden taakkojen turvallisten siirtoalu-

eiden määrittelyssä. Riskianalyysin perusteella tunnistetut turvallisuustoiminnot on 

kohdistettava toiminnallisina vaatimuksina nostolaiteyksikön osajärjestelmille. [58] 

Nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälineiden käyttöiän suunnittelussa on otettava huomi-

oon ydinlaitoksen kaikki elinkaaren vaiheet ja suunnitellut käyttöolosuhteet. Nostolai-

teyksiköiden ja nostoapuvälineiden toiminnalliset kokeet ja määräaikaistarkastukset on 

oltava mahdollista tehdä koko suunnitellun käyttöiän aikana. Nostolaiteyksikön materi-
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aalien on sovelluttava käyttökohteisiinsa kaikissa suunnitelluissa käyttöolosuhteissa 

ottaen huomioon koko elinkaaren. Osien eheyden on säilyttävä suunnitteluolosuhteissa 

suunnitellun käyttöiän ajan, mikä on osoitettava analyyseillä, testeillä tai käyttökoke-

mustiedoilla. Nostolaiteyksikön ikääntymisen hallinta on suunniteltava ohjeen A.8 vaa-

timusten mukaisesti. Suunnitteluratkaisuilla on minimoitava laitososien (rakenteiden ja 

laitteiden) ikääntymistä, ja niillä on varmistettava edellytykset sille, että laitososien 

käyttökuntoisuus on valvottavissa ja ylläpidettävissä koko niiden käyttöiän ajan. Tämän 

myötä: 

a) Laitososille on valittava sellaiset materiaalit, joiden tiedetään kestävän suunnit-

teluperusteisten käyttötilanteiden ja ympäristöolosuhteiden mekaanisia, kemial-

lisia ja muita mahdollisia rasituksia. 

b) Oletettuihin ikääntymismekanismeihin on varauduttava laitososien suunnittelus-

sa ja mitoituksessa.  

c) Laitososan eheyden on oltava tarkastettavissa.  

d) Laitososan toimintakyvyn on oltava todennettavissa.  

e) Suunnittelussa on varauduttava laitososan reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan, jos 

se oleellisesti lisää ydinlaitoksen turvallisuutta. 

f) Laitososan on oltava kunnossa pidettävissä.  

[58, 66, 71] 

Nostolaiteyksikön seisminen suunnittelu on tehtävä ohjeen B.7 mukaisesti. Seismisen 

luokituksen osalta B.7 viittaa ohjeeseen B.2, jossa järjestelmien, rakenteiden ja laittei-

den maanjäristyskestävyysvaatimukset on jaettu kolmeen luokkaan: S1, S2A ja S2B. 

S1-luokkaan kuuluvien laitteiden on suunnittelumaanjäristyksen aiheuttaman kuormi-

tuksen seurauksena pysyttävä ehjinä, tiiviinä, toimintakykyisinä ja oikealla paikallaan. 

Suunnittelumaanjäristyksellä tarkoitetaan todennäköisyysperusteista arviota laitospai-

kalla esiintyvälle, vaikutuksiltaan suurimmalle maanjäristykselle. S2A-luokkaan kuulu-

vat laitteet, joiden toimintakyvyn ja eheyden säilyminen ei ole välttämätöntä turvalli-

suustoimintojen toteuttamiseksi, mutta joilla voi olla sijainnista riippuvia vaikutuksia tai 

muusta syystä aiheutuvia vaikutuksia maanjäristysluokan S1 järjestelmien turvallisuus-

toimintoihin. Muut laitteet ja järjestelmät kuuluvat luokkaan S2B. Ohjeessa määritetään 

S1-luokkaan kuuluvat laitteet, järjestelmät ja rakenteet, joita ovat muun muassa sellaiset 
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järjestelmät, jotka ovat olennaisessa asemassa polttoaineen alikriittisyyden hallinnan 

kannalta. Polttoaineen alikriittisyydellä tarkoitetaan, että sen kasvutekijä on pienempi 

kuin yksi, jolloin peräkkäisissä sukupolvissa syntyvien fissioneutronien lukumäärä las-

kee ja näin ollen polttoaineen teho alenee. [65, 70] 

Nostolaiteyksiköiden ja niiden ohjauslaitteiden turvallisuussuunnittelussa ja analyyseis-

sä on noudatettava koneasetuksen 400/2008 ja siihen liittyvien turvallisuusstandardien 

vaatimuksia. Turvallisuustoimintojen osalta suunnittelussa on noudatettava ohjeen B.1 

vaatimuksia. Nostolaiteyksikön turvallisuusluokan 3 turvallisuustoimintojen on oltava 

yksittäisvikasietoisia. Erityisesti ydinpolttoaineen siirtoon käytettävät nostolaiteyksiköt 

ja nostoapuvälineet eivät saa menettää kykyään kannattaa taakkaansa turvallisesti yksit-

täisvikautumisen seurauksena. Jos vikaantumisesta voi seurata merkittävä säteilyaltis-

tuksen mahdollisuus ydinlaitoksessa tai ympäristössä, on sisällettävä laskennallista 

varmuutta ja/tai varmuutta kohottavia rakenneratkaisuja, laitteita ja turvallisuustoimin-

toja siten, että kuormaa kantavien osien varmuus on rinnastettavissa yksittäisvikavar-

muuteen. Varmuuden lisäämistä koskevia menetelmiä on kuvattu nostureiden C-

standardeissa sekä ydinteknillisissä suunnittelustandardeissa. Vikautumisen tai sähkön-

menetyksen yhteydessä nostolaiteyksiköiden on asetuttava suunnittelijan perustelemaan 

turvallisuuden kannalta edullisimpaan tilaan; sähköjen palautumista on myös tarkastel-

tava turvallisuuden kannalta. Ydinpolttoaineen siirtoon osallistuvien nostolaiteyksiköi-

den tarraimet on suunniteltava siten, että tartunnan irtoaminen on estetty kahdella toisis-

taan riippumattomalla tavalla ja että ne jäävät turvalliseen asentoon käyttöenergian syö-

tön katketessa. Nostolaiteyksiköt ja nostoapuvälineet on tarvittaessa varustettava turval-

lisuuslaitteilla ja -toiminnoilla, joista esimerkkejä on mainittu tämän työn liitteessä 7. 

Listassa esitettyjen turvalaitteiden tarpeellisuus on arvioitava nostolaiteyksikkökohtai-

sesti. [58] 

Säteilytetyn ydinpolttoaineen siirtolaiteyksiköiden on kyettävä siirtämään polttoainetta 

turvallisesti sijoituspaikasta toiseen säteilyltä suojaavan vesikerroksen alla silloin, kun 

säteilysuojelu on toteutettu veden avulla. Mikäli nostolaitteet, apuvälineet tai niiden osat 

ovat kosketuksissa allasveden kanssa, ne on lisäksi suunniteltava siten, että niiden mate-

riaalit ja voitelu soveltuvat vedenalaiseen toimintaan, eivätkä ne vaikuta haitallisesti 

veden ominaisuuksiin. Lisäksi, jos nostolaitteet, nostoapuvälineet ja niiden osat, jotka 
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voivat olla kosketuksissa ilmassa tai vedessä olevien radioaktiivisten aineiden kanssa, 

on suunniteltava siten, että ne eivät helposti kontaminoidu ja että ne voidaan dekonta-

minoida. [58] 

Tämän työn liitteessä 3 on taulukoituna nostolaitteiden rakennesuunnittelua koskevat 

yksityiskohtaisemmat vaatimukset. Vaatimuksissa vaaditaan, että rakennesuunnittelun 

ja suunnitellun valmistuksen on täytettävä konedirektiivin ja yhdenmukaistettujen stan-

dardin sekä YVL -ohjeiden asettamat vaatimukset. Rakenteiden ja niihin käytettyjen 

materiaalien on sovelluttava käyttö- ja ympäristön olosuhteisiin. Nostolaitteiden pin-

noitteen valinnassa on otettava huomioon sille asetetut erityisvaatimukset. Liitteessä 4 

puolestaan on taulukoituna sähkö- ja automaatiosuunnittelun vaatimuksia. Sähkö- ja 

automaatiolaitteille tulee tehdä vikasietoisuus-, käyttökokemus- ja selektiivisyysanalyy-

sit sekä turvallisuusarvio. Rakennesuunnitelman yhteydessä luvanhaltijan on laadittava 

sähkö- ja automaatiojärjestelmiä koskevat suunnitteluaineistot ja selvitykset. On olen-

naista, että sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelu, toteutus, laadun-

hallinta ja kelpoistus kattavat järjestelmien ja laitteiden kytkennät sekä sähkönsyöttöi-

hin, ohjauksiin, suojauksiin ja lukituksiin liittyvät toiminnot. [58] 

Sähkö- ja automaatiolaitteiden osalta E.7 vaatii, että turvallisuusluokiteltujen sähkö- ja 

automaatiolaitteiden sekä kaapelien kelpuutus suunniteltuihin ympäristöolosuhteisiin ja 

-rasituksiin on suoritettava standardien mukaisten testien ja analyysien avulla. Testien ja 

analyysien on vastattava epäedullisimpien mahdollisten käyttö- ja ympäristöolosuhtei-

den yhteisvaikutuksia. Nostolaitteissa olevan turvallisuusluokan 3 automaation ohjel-

miston suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava soveltuvia ydinteknisiä standar-

deja. Ohjelman suoritusjaksot tulee määrittää ja sen vikautumistavat tulee tunnistaa ja 

analysoida riittävän pitkälle. Ohjelmistopohjaiseen järjestelmään ja laitteeseen on suun-

niteltava itsediagnostiikka, joka vastaa sen turvallisuusmerkitystä ja määräaikaiskoes-

tusvälin asettamia luotettavuusvaatimuksia. Ohjelmiston vaatimusten on oltava jäljitet-

tävästi johdettavissa laite- tai järjestelmätason vaatimuksista. Kyseiset vaatimukset kos-

kevat myös ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa ja tietoväyliä. [69] 

E.11-ohjeessa vaaditaan myös, että nostolaiteyksikköön kiinteästi kuuluvien muiden 

apujärjestelmien (putkistot, venttiilit yms.) suunnittelu, valmistus, asennus ja käyttöön-
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otto on tehtävä niitä koskevien YVL-ohjeiden mukaan. Kyseiset apujärjestelmät on lii-

tettävä osaksi nostolaiteyksikön järjestelmä- ja rakennesuunnittelua. [58] 

2.3.2 Suunnitteluasiakirjat 

Turvallisuusselosteessa on esitettävä turvallisuusluokitellun nostolaiteyksikön järjestel-

mäkuvaus, jossa on määritelty periaatteelliset toimintaan ja turvallisuuteen liittyvät vaa-

timukset. Liitteessä 5 on taulukoituna järjestelmäkuvaukseen kuuluvia asiakirjoja kos-

kevat vaatimukset. Alustavassa turvallisuusselosteessa on esitettävä nostolaiteyksiköistä 

järjestelmäkuvaus, joka on päivitettävä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. Alustavan 

turvallisuusselosteen tai periaatesuunnitelman yhteydessä toimitettavassa nostolaiteyk-

sikön järjestelmäkuvauksessa on suunnitteluperusteiden ja selvitysten lisäksi esitettävä 

laitekuvaus, alustava vika- ja vaikutusanalyysi ja riskianalyysi. Turvallisuusluokitelluil-

la nostolaiteyksiköillä tulee olla asianmukaiset laatusuunnitelmat sekä osa- ja apujärjes-

telmiä koskevat asiakirjat ja menettelyt, joita on mainittu B.1 ja E.7 ohjeissa. [58] 

E.11 vaatii nostolaitteiden osalta järjestelmäkuvauksen, jonka yleiset vaatimukset on 

täsmennetty ohjeen B.1 vaatimuksessa 609: 

1. kuvaus järjestelmästä sekä sen toiminnoista ja rajapinnoista muihin järjestelmiin; 

annettava vähintään B.1:n liitteessä 1 esitetyt tiedot 

2. järjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ja rakenteiden suunnitteluperusteet ja -

vaatimukset: 

a. turvallisuustoiminnot ja niihin liittyvät suoritusvaatimukset osana sy-

vyyssuuntaista puolustusta laitoksen eri käyttötilanteissa 

b. ympäristöolosuhteet ja niistä aiheutuvat suunnitteluvaatimukset 

c. järjestelmään kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset uhat 

d. järjestelmän sekä siihen sisältyvien rakenteiden ja laitteiden turvallisuus-

luokitus 

e. vikakriteerit sekä fyysisen ja toiminnallisen erottelun periaatteet ja erilai-

suusperiaate yhteisvikojen välttämiseksi 

f. selvitys järjestelmän sekä sen rakenteiden ja laitteiden kelpuuttamiseksi 

tehdyistä tai suunnitelluista analyyseistä, kokeista ja tyyppitesteistä 
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g. vaatimukset kunnossapidolle, tarkastuksille ja testauksille laitoksen eri 

käyttötiloissa 

h. rakennemateriaaleja koskevat vaatimukset 

i. järjestelmän suunnittelussa huomioon otetut säteilyturvallisuusvaatimuk-

set 

j. suunnittelussa käytettävät standardit ja ohjeet 

3. järjestelmän toiminta ja käyttö laitoksen eri käyttötilanteissa: 

a. normaalit käyttötilanteet 

b. järjestelmän vikatilanteet 

c. laitoksen odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet 

4. järjestelmän ja sen laitteiden fyysisessä erottelussa käytettävät menetelmät (osas-

tointi, etäisyyserottelu, suojaus) sekä laitteiden alustava sijoittelu laitoksella 

5. toiminnallinen erottelu: vuorovaikutus muiden järjestelmien kanssa, riippuvuu-

det tukijärjestelmistä sekä vikojen leviämisen estäminen 

6. yhteenveto järjestelmän vikasietoisuusanalyysin tuloksista 

7. selvitys siitä, miten inhimillisten virheiden välttäminen on otettu huomioon 

suunnittelussa 

8. luvanhaltijan tekemä suunnittelijasta riippumaton turvallisuusarvio 

Näiden lisäksi E.11 vaatii toimittamaan: 

 selvitys asiakirjarakenteesta 

 valmistusta, kuljetusta, asennusta, käyttöä, kunnossapitoa, testausta ja tarkastusta 

koskevat vaatimukset 

 nostolaiteyksikön jako osajärjestelmiin ja niitä koskevat suunnitteluperusteet 

 sähkö- ja automaatio-osajärjestelmien vaatimusmäärittelyt ja kelpoistussuunni-

telmat 

 poikkeamat alustavan turvallisuusselosteen järjestelmäkuvaukseen. 

[58, 67] 

Rakennesuunnitelmassa tulee esittää nostolaiteyksikön rakenteellinen turvallisuus, toi-

minta ja turvallisuuslaitteet. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä viittaukset lähdekir-
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jallisuuteen yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Nostolaiteyksikön rakennesuunnitelman on 

sisällettävä seuraavat tiedot: 

 perusteluyhteenveto 

 selvitys valmistajasta ja testauslaitoksista 

 yksityiskohtaiset suunnittelutiedot 

 suunnitteluperusteet 

 suunnittelun hyväksymiskriteerit 

 lujuustekninen mitoitus 

 rakenneaineet ja pinnoitteet 

 piirustukset 

 päivitetyt vika- ja vaikutusanalyysi sekä riskianalyysi, joka sisältää myös ras-

kaan taakan putoamisen, törmäämisen ja takertumisen 

 tarkastussuunnitelma 

 valmistuksen kuvaus 

 käyttöön liittyvät ohjeet ja selvitykset 

 tiedot nostolaiteyksikköön kuuluvien sähkö-, automaatio- ja apujärjestelmien 

suunnitteluasiakirjoista 

 sähkö- ja automaatiolaitteiden alustava soveltuvuusarvio. 

Muutostyötä koskevassa rakennesuunnitelmassa on esitettävä edellä mainitut selvitykset 

soveltuvin osin. Tämän työn liitteessä 6 on taulukoitu suunnitteluasiakirjojen vaatimuk-

set STUK:in valvontamenettelyiden näkökannalta. Liitteen taulukon viimeinen rivi kä-

sittelee ohjeen E.7 mukaista soveltuvuusarvioiden käsittelyä. Rakennesuunnitelman 

käsittelyn aloittamisen edellytyksenä on STUK:in hyväksymä nostolaiteyksikön järjes-

telmäkuvaus, jonka STUK käsittelee osana turvallisuusselostetta. Rakennesuunnitelmi-

en hyväksyntä on edellytys nostolaiteyksikön, sen osakokonaisuuden tai apujärjestel-

män valmistuksen aloittamiselle. [58] 

Rakennesuunnitelmaan on liitettävä luvanhaltijan laatima perusteluyhteenveto nostolai-

teyksikön tai nostoapuvälineen vaatimuksenmukaisuudesta. Sen on sisällettävä rakenne-

suunnitelman tietoihin pohjautuvat perustelut siitä, että: 
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 YVL-ohjeiden ja STUK:in kyseistä nostolaiteyksikköä tai nostoapuvälinettä 

koskevien päätösten vaatimukset täyttyvät 

 STUK:in hyväksymän järjestelmäkuvauksen vaatimukset täyttyvät 

 valmistajalla ja valmistajan alihankkijoilla on valmiudet ydinteknisen tuotteen 

toimitukseen 

 käytettävät testauslaitokset ovat hyväksyttyjä 

 eheydelle ja toiminnalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaikissa suunnitteluolo-

suhteissa valittujen suunnittelustandardien mukaisesti 

 sähkö- ja automaatiojärjestelmät on kelpoistettu tai niitä koskevat kelpoistus-

suunnitelmat on laadittu 

 valmistuksenaikaiset testit ja tarkastukset ovat riittävät valmistuksen vaatimuk-

senmukaisuuden varmistamiseksi. 

Perusteluyhteenvedon perusteluissa on viitattava rakennesuunnitelman yksittäisiin asia-

kirjoihin sekä tarvittaessa niiden kappale- tai sivunumeroihin asiakirjojen ollessa laajo-

ja. Mikäli rakennesuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi yksittäisinä asiakirjoina tai 

erissä, jotka eivät sisällä yhtenäistä asiakokonaisuutta, yksittäisten asiakirjojen liitteeksi 

on kunkin asiakirjan hyväksyttävyyden osoittamiseksi liitettävä perusteluyhteenveto, 

josta käy esille: 

 luvanhaltijan oman tarkastuksen laajuus ja syvyys 

 asiakirjan tuottamiseksi määritellyn prosessin (esimerkiksi suunnitteluprosessin) 

toteutuminen asiakirjan osalta, mukaan lukien prosessissa määriteltyjen toden-

tamis- ja kelpuutusvaiheiden toteutuminen 

 turvallisuusvaatimusten täyttyminen suunnitteluaineistossa. 

Perusteluista on käytävä selville, minkä asiakokonaisuuden hyväksyttävyyttä aineistolla 

osoitetaan. [58] 

Rakennesuunnitelmassa on esitettävä kuvaus nostolaiteyksikön valmistajan johtamisjär-

jestelmästä ja siihen kohdistuneista arvioinneista sisältäen selvityksen: 

 riippumattomasta johtamisjärjestelmän hyväksynnästä 
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 valmistajan suorittamasta alihankkijoiden arviointi-, valinta- ja perehdyttämis- 

sekä valvontaprosessista 

 ydinenergiasektorin toimitusreferensseistä 

 suoritetuista valmistusmenetelmien menetelmäkokeista ja niiden valvonnasta se-

kä luvanhaltijan lausunto niiden hyväksyttävyydestä ja soveltuvuudesta kyseessä 

olevaan valmistukseen 

 pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevöinneistä. 

Nostolaiteyksikön laaduntarkastusohjelmassa on esitettävä menetelmät, joilla todetaan 

materiaaleille, hitsausaineille, pinnoitemateriaaleille, pintakäsittely-yhdistelmille ja pin-

takäsittelytyölle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Testauslaitoksista on esitettävä 

viittaus testauslaitosten hyväksymistä koskeviin ohjeen E.12 mukaisiin STUK:in pää-

töksiin voimassaoloaikoineen. [58] 

Rakennesuunnitelman on perustuttava hyväksytyssä järjestelmäkuvauksessa esitettyihin 

suunnitteluperusteisiin. Rakennesuunnitelmassa esitettävillä analyyseillä on osoitettava, 

että nostolaiteyksikkö täyttää suunnitteluperusteena esitetyt turvallisuusvaatimukset. 

Näitä analyysejä ovat: 

 nostolaiteyksikön toimintoanalyysi, vika- ja vaikutusanalyysi sekä riskianalyysi, 

joka sisältää myös raskaan taakaan putoamisen, törmäämisen ja takertumisen 

 lujuustekniset analyysit, joilla osoitetaan eri osien kestävyys oletetuissa kuormi-

tustilanteissa 

 sähkö- ja automaatiojärjestelmiä koskevat analyysit, joilla osoitetaan niiden so-

veltuminen suunniteltuun nostolaiteyksikköön, sekä turvallisuustoimintoja kos-

kevien vaatimusten toteutuminen. 

Suunnittelun perustana olevat standardit on yksilöitävä. Suunnitteluperusteet on esitet-

tävä niin laajasti, että niiden perusteella voidaan arvioida laitteen tai rakenteen valinta, 

toimintaedellytykset ja rakenteelliset vaatimukset sekä tarkastaa tarvittaessa yleissuun-

nittelu, mitoitus, jännitys- ja väsymisanalyysit sekä kunnonvalvonnalle asetetut vaati-

mukset. Rakennesuunnitelmassa on osoitettava rakenneratkaisujen  hyväksyttävyys  

kaikkien  suunnitteluperusteiden täyttymiseksi. [58] 
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Rakennesuunnitelmassa tulee esittää mitoituslaskelmat ja lujuustekniset analyysit, joilla 

osoitetaan että laite tai rakenne täyttää suunnitteluperusteet ja sovellettavien standardien 

vaatimukset. Rakenneratkaisujen perusteluina on käytettävä erilaisia toisiaan tukevia 

menetelmiä kuten standardeja, analyysejä, tyyppikokeita, kokeellisia tutkimuksia ja 

käyttökokemustietoja. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, mihin lähdekirjallisuuteen las-

kentamenetelmät perustuvat ja mitä lähdekirjallisuuden kohtia on sovellettu. Rakenne-

suunnitelmassa on esitettävä, miten mitoituksessa ja lujuusteknisissä analyyseissä käyte-

tyt kuormitukset on suunnitteluperusteista johdettu. Rakennesuunnitelmaan sisältyvistä 

laskuista on esitettävä lähtötiedot, laskentamenetelmät, havainnollistetut tulokset, tulos-

ten hyväksyttävyys ja johtopäätökset. [58] 

Mitoitettavasta ja analysoitavasta laitteesta tai rakenteesta on esitettävä vapaakappale-

kuva tai rakennemalli, joka kuvaa todellisen rakenteen toimintaa riittävän tarkasti. Eri-

tyislaskentamenetelmistä on laadittava kattava ja selkeä raportti, jonka perusteella ana-

lyysi voidaan tarkastaa yksiselitteisesti. Mitoituksen tehtävänä on määrittää rakenteen 

mitat oletetuissa kuormitustilanteissa siten, että jännitykset ja muodonmuutokset ovat 

sallittujen rajojen sisällä. Mitoituslaskelmat on laadittava koskemaan laitteen suunnitte-

luolosuhteita ja niissä on esitettävä voimasuureiden laskenta ja kestävyyden määrittämi-

nen. Kuormaa kantavan rakenteen mitoituslaskuilla on osoitettava, että mitoitus ja muo-

toilu täyttävät sovellettavan standardin asettamat vaatimukset. Jännitysanalyysit on teh-

tävä standardeissa esitettyjen laskentakaavojen tai lujuusanalyysin avulla. Rasitukset on 

selvitettävä kokeellisin mittauksin, mikäli niitä ei kyetä laskemaan riittävän tarkasti. 

Lujuustekniset analyysit on tehtävä myös siinä tapauksessa, että standardeista ei löydy 

mitoitusohjetta epätavallisten kuormitusten tai poikkeuksellisen muotoilun vuoksi. [58] 

Nostolaiteyksikön rakenteen kokoonpano ja yksityiskohdat on kuvattava piirustuksilla 

niin, että nostolaitteen sekä sen osien mitoitus, valmistus ja asennus on esitetty riittävän 

yksityiskohtaisesti. Piirustusten tulee olla yksikäsitteisiä ja selkeitä, ja tulee esittää: 

 sijoitus ja liittyminen muihin rakenteisiin 

 kokoonpano osa-, rakenneaine- ja hitsauslisäaineluetteloineen sekä ohjauslaittei-

den sijoittelu 

 mitat ja muodot sallittuine toleransseineen 
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 hitsausliitosten sijainnit, mitat ja railonmuodot sekä viittaukset hitsausohjeisiin 

tulee ilmetä hitsauspiirustuksista 

 pinnoitukset ja pintakäsittelyt 

 hydrauliikka- ja pneumatiikkakaaviot 

 sijoituspiirustukset, joista ilmenevät nostolaitteen tarvitsemat toimintatilat ja lii-

kerajoitukset 

 kulkutiet ja huoltotasot 

 viittaus laaduntarkastusohjelmaan tai tarkastuksiin ja testauksiin liittyviin ohjei-

siin. 

 [58] 

Nostolaiteyksikön materiaaleille, rakenteille ja toiminnalle suoritettavista tarkastuksista 

ja testeistä on esitettävä tarkastussuunnitelma. Tarkastuksien ja testien suorittamista 

varten tarkastussuunnitelmassa on esitettävä viittaukset vastaaviin tarkastusohjeisiin 

ja/tai standardeihin ja siihen on merkittävä velvoittavat (H) ja valinnaiset (W) tarkastuk-

set eri osapuolten suorittamaa valvontaa varten. Rakenneaineiden, hitsien, pinnoitteiden, 

asennuksen ja valmiiden rakenteiden laaduntarkastus on esitettävä osakohtaisesti. Tar-

kastussuunnitelmaan on sisällytettävä rakennetarkastus ja kuormaa kantavien osien rik-

komaton testaus. Mikäli valmistusmenetelmien pätevöittämiseksi tarvitaan menetelmä- 

tai tuotantokokeita, niiden tarkastamisesta on esitettävä erillinen suunnitelma. Erillinen 

suunnitelma tarvitaan myös, kun rakenneaineiden tai hitsiliitoksien ominaisuuksia muu-

tetaan valmistuksen aikana siten, että rakenneaineselvityksessä esitetyt asiat eivät enää 

päde. Suunnitelmaan merkitystä tarkastuksista ja testauksista on käytävä ilmi tarkastuk-

sen ajankohta verrattuna valmistusvaiheeseen, tarkastustilat, tarkastuksen suorittaja, 

raportointi ja valvonnasta vastaavat osapuolet. Tarkastusohjeet tulee esittää tarkastus- ja 

valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät nosto- ja siirtolaitteen valmistukseen, asennuk-

seen ja toimintakokeisiin. Tarkastusohjeissa tulee esittää tarkastusmenetelmä, -laajuus, -

vaatimukset ja raportointi. Yksityiskohdissa voidaan viitata nostolaitteita valvovien vi-

ranomaisten julkaisemiin turvallisuusmääräyksiin ja –ohjeisiin tai standardeihin. Lisäksi 

nostolaitteelle on esitettävä koekuormitussuunnitelma ja koekuormituksen yhteydessä 

tehtävät tarkastukset on määriteltävä. Tarkastus- ja testausohjeissa on esitettävä: 

 rakenneaineilta vaadittavat ainestodistukset 
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 nostoköysille toimituseräkohtainen todistus lujuusarvojen täyttymisestä (köysi-

valmistajan sisäinen laadunvalvonta ei kuitenkaan vaadi hyväksyntää) 

 rakenneaineiden ainetta rikkova testaus ainestodistus- ja valvontavaatimuksineen 

 valmistuksen aikaiset ainetta rikkomattomat testaukset ja tarkastukset 

 valmiille tuotteelle suoritettavat testaukset ja tarkastukset. 

Vaikka E.11 vaatiikin DT -tarkastukselta E.12 mukaista hyväksyntää, tämä ei kuiten-

kaan koske nostoköysille tehtävää vetokoetta. [58] 

Nostolaitteen valmistuksen kuvauksen on perustuttava johtamisjärjestelmän mukaisesti 

hyväksyttyihin valmistusohjeisiin. Valmistusohjeet ja valmistusta suorittavien henkilöi-

den pätevöinti on suoritettava johtamisjärjestelmän menettelytapojen mukaisesti. Hit-

saavan valmistajan laadunhallinnassa sekä hitsaajissa ja hitsausoperaattoreissa on otet-

tava huomioon E.11 mainitsemien asianmukaisten standardien vaatimukset. Kuormaa 

kantavien hitsausliitosten hitsaus on pätevöitävä standardin SFS-EN ISO 15614-1 mu-

kaisin menetelmäkokein tai vastaavan yleisesti hyväksytyn standardin mukaisin menet-

telyin. [58] 

E.11 ohjeen mukaan turvallisuusluokiteltuun nostolaiteyksikköön asennettavan sarja-

valmisteisen mekaanisen komponentin rakennesuunnitelma ja rakennetarkastus voidaan 

korvata EY-tyyppitarkastustodistuksella, jos nostolaiteyksikön mitoituslaskelmilla voi-

daan yksiselitteisesti osoittaa, että komponentti täyttää käyttöpaikan asettamat vaati-

mukset. Konedirektiivin mukaan EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää direktiivin 

liitteessä IV tarkoitetuille koneluokille, joita ovat muun muassa nivelakselit sekä kaa-

tumisen kestävät tai putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet. Nämä eivät kuitenkaan ole 

yleisesti nostolaitteissa käytettyjä mekaanisia komponentteja, ja liitteessä mainitsemat-

tomille komponenteille voidaan noudattaa standardin KTA 3903 liitteen C mukaisia 

kelpoistusmenettelyjä [Keskustelu Urpo Sarajärven kanssa]. [7, 58] 

E.7 –ohjeen mukaan sähkö- ja automaatiolaitteiden kelpoistus suoritetaan alustavalla ja 

lopullisella soveltuvuusarviolla. Nostolaitteissa oleville turvallisuusluokan 3 sähkö- ja 

automaatiolaitteille sekä kaapeleille on esitettävä alustavassa soveltuvuusarviossa to-

dentamiseen perustuva johtopäätös laitteen soveltuvuudesta käyttöpaikkaansa. Ohjel-

mistopohjaisella tekniikalla toteutetun sähkö- tai automaatiolaitteen soveltuvuusarvioon 
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on sisällytettävä sekä ohjelmiston että laitteiston arviointi. Soveltuvuusarvioiden yhtey-

dessä esitettävän laitteen kuvaukseen on sisällytettävä mahdollisten ohjelmistotyökalu-

jen kuvaukset. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä tulee tehdä laitteen tai kaapelin 

soveltuvuuden todentaminen vertaamalla mitoitusarvoja vaatimusmäärittelyyn, joka on 

tehty laitetta hankittaessa tai valittaessa. Vaatimusmäärittelyistä on käytävä ilmi laitteel-

ta tai kaapelilta tulevassa käyttöpaikassa vaadittavat ominaisuudet (esimerkiksi kunnos-

sapitoa, tietoturvallisuutta, kelpoistusta ja käyttöikää koskevat vaatimukset). Vertailussa 

tulee tarvittavassa laajuudessa tarkastella laitteen: 

 toiminnallisia ja suorituskykyominaisuuksia 

 luotettavuutta 

 ympäristöolosuhdekestoisuutta 

 sähköteknistä mitoitusta ja suojausta 

 laitteen toimintaa sähköverkon häiriö ja transienttitilanteissa 

 laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa käytettyjen/käytettävien standardien so-

veltuvuutta 

 testattavuutta ja kunnossapidettävyyttä 

 elinikää. 

Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä kuvaus laitteesta ja sen toimin-

nasta. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä selvitys valmistajasta ja 

valmistajan edellytyksistä valmistaa kyseistä tuotetta laadunhallintavaatimusten mukai-

sesti. Erityisesti on tarkasteltava: 

 valmistajan organisaatiota 

 valmistajan pätevyyttä valmistaa tuotetta 

 valmistajan johtamisjärjestelmää, sen arviointitapaa ja -tuloksia. 

Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä laitteen laatusuunnitelma ja kel-

poistussuunnitelma, mikäli niitä ei ole toimitettu STUK:ille järjestelmäaineistojen yh-

teydessä. Alustavan soveltuvuusarvion yhteydessä on esitettävä mahdollisessa tyyppi-

hyväksyntä- tai tyyppitestausprosessissa käytettävät standardit. Alustavan soveltu-
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vuusarvion yhteydessä tulee esittää tiedot mahdollisen tyyppihyväksyntä- tai testausor-

ganisaatioiden akkreditoinneista ja pätevyyksistä. [58, 69] 

Kelpoistamiseen ja siihen liittyvien testien vaatimuksia on lueteltuna tämän työn liitteis-

sä 8 ja 9. Liitteen 8 mukaan erityinen järjestelmä- tai laitekohtainen kelpoistussuunni-

telma tulee laatia nostolaitteen turvallisuusluokan 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmien, -

laitteiden sekä kaapeleiden kelpuuttamiseksi. Kelpoistussuunnitelmassa on esitettävä 

laadittavat soveltuvuusarviot. Kelpoistussuunnitelma on laadittava laadunhallintajärjes-

telmän mukaisesti ja sen on käsiteltävä muun muassa sovellettavat standardit, suunnitte-

lu- ja valmistusprosessi, testit, kelpoistuksessa käytettävät organisaatiot, analyysit sekä 

käyttökokemukset. Liitteen 9 mukaan sähkö- ja automaatiojärjestelmän, -laitteiden sekä 

kaapeleiden kelpoistamistesteille on laadittava testisuunnitelmat, jotka on suoritettava 

riippumattomien testaajien toimesta. Kaapelin toimituksen ja asennuksen aikataulu on 

suunniteltava siten, että tehdastestien jälkeen mahdollisesti tarvittava muutossuunnittelu 

ja muutokset ovat tehtävissä järjestelmän tai -laitteen turvallisuusmerkityksen mukaisin 

menettelyin. Sähkö- tai automaatiojärjestelmän, -laitteen tai kaapelin vaatimusten mu-

kaisuus on arvioitava, ennen kuin tuote voidaan siirtää laitospaikalle. Lopullisessa testa-

uksessa laitospaikalla on osoitettava, että sähkö- tai automaatiojärjestelmät, -laiteet tai 

kaapelit vastaa niille asetettuja toiminnallisia ja suorituskykyvaatimuksia. [69] 

2.4 IAEA:n vaatimukset ja ohjeet 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA (International Atomic Energy Agency) pe-

rustettiin vuonna 1957 edistämään ydinvoiman rauhanomaista käyttöä. Nykyisin 

IAEA:n pääkonttori sijaitsee Wienissä Itävallassa ja siinä on mukana 162 jäsenvaltioita. 

Suomi on ollut IAEA:n jäsen vuodesta 1958.  

IAEA:n tehtäviin kuuluvat: 

 ydinvoiman rauhanomaisen käytön edistäminen IAEA:n jäsenvaltioissa 

 korkean ydinturvallisuuden edistäminen  

 valvoa, ettei ydinmateriaalia käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin. 

[10, 11, 72] 
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IAEA:n julkaisemat standardit jakautuvat sinikantisiin turvallisuusperusteisiin (Safety 

Fundamentals), punakantisiin turvallisuusvaatimuksiin (Safety Requirements) sekä vih-

reäkantisiin turvallisuusohjeisiin (Safety Guidelines). Turvallisuusperusteet koostuvat 

yhdestä ylemmän tason ohjeesta, joka on turvallisuuden perusperiaatteet (Fundamental 

Safety Principles). Ohje kattaa ydinenergian käytön perustavoitteet, konseptin sekä pe-

rusperiaatteet turvallisuudelle ja suojelulle rauhanomaisissa ydinteknillisissä käyttökoh-

teissa. Turvallisuusvaatimukset puolestaan jakautuvat yleisiin turvallisuusvaatimuksiin 

(General Safety Requirements, GSR) ja täsmennettyihin turvallisuusvaatimuksiin (Spe-

cific Safety Requirements, SSR). Turvallisuusvaatimukset määrittävät vaatimukset tur-

vallisuusperiaatteiden pohjalta. Turvallisuusohjeet jakautuvat vastaavasti yleisiin turval-

lisuusohjeisiin (General Safety Guides, GSG) ja täsmennettyihin turvallisuusohjeisiin 

(Specific Safety Guides, SSG). Turvallisuusohjeet määrittävät suositellut toimintatavat, 

-muodot ja -proseduurit, joilla turvallisuusvaatimukset täytetään. Tässä työssä käydään 

läpi ainoastaan täsmennettyjä turvallisuusvaatimuksia ja täsmennettyjä turvallisuusoh-

jeita. [12] 

2.4.1 Turvallisuusvaatimukset 

Turvallisuusdokumentti SSR-2/1 vaatimus 76 koskee siltanostureiden vaatimuksia. Sen 

mukaan siltanosturin nostolaitteisto tulee suunnitella niin, että: 

a) On olemassa toimenpiteet liian suurien kuormien nostamisen estämiseksi 

b) Käytetään konservatiivisia suunnitteluarvoja, jotta estetään tahaton kuorman pu-

dotus, joka voisi vaikuttaa turvallisuuden kannalta tärkeisiin laitteisiin. 

c) Pohjapiirroksen tulisi taata turvallinen liike nostolaitteistolle ja kuljetettaville 

esineille 

d) Suunnitellun laitteiston on oltava sellainen, että sitä voidaan käyttää ainoastaan 

tietyissä voimalan tiloissa (nosturin reittien ennaltamäärääminen turvallisuusra-

jakytkinten avulla) 

e) Suunnitellun laitteiston on oltava sellainen, että se on seismisesti luokiteltu, mi-

käli sitä käytetään alueella, jossa on turvallisuuden kannalta tärkeitä esineitä. 

[13] 
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Vaatimus 80 puolestaan koskee polttoaineen käsittely- ja varastointijärjestelmiä. Ydin-

laitoksessa tulee olla sellaiset polttoaineen käsittely- ja varastointijärjestelmät, joilla 

voidaan taata polttoaineen eheyden ja ominaisuuksien säilyminen kaikkina aikoina polt-

toaineen käsittelyn ja varastoinnin aikana. Laitos tulee suunnitella niin, että voidaan 

estää merkittävät vahingot laitteisiin, jotka ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä poltto-

aineen tai säiliön siirron aikana, tai tapahtumat, joissa polttoaine tai säiliö pudotetaan. 

Polttoaineen käsittely- ja varastointijärjestelmissä tuoreelle ja käytetylle polttoaineelle 

tulee suunnitella niin, että: 

a) Estetään kriittisyys määrätyissä marginaaleissa fyysisesti, fyysisten prosessien 

avulla, ja suositeltavasti käyttäen geometrisesti turvallisia konfiguraatioita vaik-

ka käytössä olisikin optimaalinen valvonta. 

b) Mahdollistetaan polttoaineen tarkastaminen 

c) Sallitaan huolto, jaksottaiset tarkastukset ja testaukset turvallisuuden kannalta 

tärkeille osille 

d) Estetään polttoaineen vaurioituminen 

e) Estetään polttoaineen putoaminen siirrossa 

f) Mahdollistetaan yksittäisten polttoainenippujen tunnistaminen 

g) Tarjotaan puitteet, jotka vastaavat olennaisia vaatimuksia säteilysuojelun kannal-

ta 

h) Varmistetaan riittävät toimintatavat polttoaineen käsittelyssä sekä järjestelmä 

polttoaineen kirjanpitoon ja ohjaamiseen. 

[13] 

Reaktorit, jotka käyttävät vesiallasjärjestelmää polttoaineen varastointiin, tulee suunni-

tella sellaiseksi, että ne estävät polttoainenippujen paljastumisen vedestä kaikissa voi-

malaitoksen käyttötiloissa. Polttoaineen tilan muuttuminen sellaiseksi, joka saattaisi 

johtaa ennenaikaiseen radioaktiivisuuden vapautumiseen tai suuriin radioaktiivisuuden 

vapautumisiin, tulee olla vesiallasjärjestelmillä ”käytännössä estetty”. Tämä tarkoittaa, 

että on fyysisesti mahdotonta sallia polttoaineen tilojen kehittyminen päästöjä aiheutta-

vaksi tai jos nämä tilat voidaan ajatella erittäin suurella varmuudella epätodennäköisik-

si. Laitoksen suunnitelman tulee tarjota: 
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a) riittävä polttoaineen jäähdytyskapasiteetti 

b) ominaisuudet, jotka estävät polttoainenippujen paljastumisen jäähdytteestä vuo-

don tai putken halkeamisen yhteydessä 

c) kyky palauttaa vesivarastot. 

Suunnitelman tulee sisältää puitteet veden lämpötilan, tason sekä vesikemian valvontaan 

ja hallintaan kaikissa toiminnan vaiheissa ja onnettomuustilanteissa, jotka liittyvät käy-

tetyn polttoaineen altaaseen. Lisäksi tulee myös valvoa ja hallita sekä veden että ilman 

aktiivisuutta edellä mainituissa tilanteissa. [13] 

SSR-2/2 puolestaan käsittelee ydinlaitoksen turvallisuutta käyttöönoton ja toiminnan 

näkökulmasta. Ohje antaa vaatimuksia huoltoihin ja muutostöihin koko ydinlaitoksen 

elinkaaren ajalle. Se kattaa myös ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskevat vaatimukset. 

Ohjeen luvut 4 ja 5 käsittelevät ydinlaitoksen käyttöä koskevia vaatimuksia. Käytön 

aikana on tärkeää, että johtamisjärjestelmä on tehokas ja organisaatiolla on käytössään 

vakiintuneet menetelmät turvallisuuden hallintaan. Lisäksi on myös tärkeää, että ydin-

turvallisuutta pyritään jatkuvasti optimoimaan, jotta se pysyisi mahdollisimman korke-

alla tasolla. Luvussa 8 puolestaan käsitellään huoltoa, testausta, valvontaa ja tarkastus-

toimintaa koskevat vaatimukset. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on käytännön 

toimenpiteillä estää säteilyonnettomuuksien syntyminen. Luku 9 määrittää vaatimuksia 

ydinlaitoksen käytöstäpoistoa koskien. Käytöstäpoiston aikana tulee olla erityisesti va-

rautunut mahdollisten hätätilanteiden vaatimiin toimenpiteisiin säteilyonnettomuuden 

estämiseksi. [14] 

2.4.2 Turvallisuusohjeet 

IAEA:n turvallisuusstandardien turvallisuusohje NS-G-1.4 käsittelee ydinlaitoksen polt-

toaineenkäsittely- ja -varastointijärjestelmien suunnittelua. Turvallisuusohjeen tarkoi-

tuksena on tarjota ydinlaitoksen polttoaineenkäsittely- ja varastointijärjestelmiin suun-

nittelusuosituksia. Suositukset pohjautuvat IAEA:n SSR-2/1-ohjeen turvallisuusvaati-

muksiin. Ohjeen pääajatuksena on, että polttoaineenkäsittely- ja -

varastointijärjestelmissä suunnittelun kohteena olevina pääominaisuuksina ovat ne, jot-

ka takaavat, että polttoaine ja ytimen komponentit voidaan vastaanottaa, käsitellä, varas-

toida ja palauttaa ilman riskiä terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Nämä omi-
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naisuudet kohdistuvat polttoaineen pitämiseen alikriittisenä, polttoaineen eheyden säi-

lyttämiseen, käytetyn polttoaineen jäähdyttämiseen, säteilysuojaukseen sekä IAEA:n 

”International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for 

the Safety of Radiation Sources” vaatimaan turvallisuustasoon. [12] 

Useimmissa reaktorityypeissä tuore polttoaine ensin vastaanotetaan ja varastoidaan kui-

vavarastoalueelle, jossa se tarkastetaan ja valmistellaan. Tämän jälkeen tuore ydinpolt-

toaine siirretään märkävarastoon ennen sen latausta reaktoriin. Tuoreen polttoaineen 

käsittelyssä on tärkeintä ottaa huomioon sen suuri reaktiivisuus ja huomattavasti pie-

nempi säteilymäärä käytettyyn polttoaineeseen nähden. Säteilysuojausta saatetaan tarvi-

ta myös tuoreelle polttoaineelle, mikäli se on valmistettu uudelleenkäsitellystä uraanista 

tai palautettu fissioitavista materiaaleista, kuten MOX-polttoaineet (mixed oxide fuel). 

[12] 

Turvallisuuden kannalta huomattava huoli on vaurioituneen polttoaineen joutuminen 

reaktoriin, jolla voi olla vakavia seuraamuksia turvallisen käytön kannalta. Tämän 

vuoksi polttoaineen eheys tulisi taata oikeanlaisella varastoinnilla, käsittelyllä ja val-

vonnalla, minimoiden riski ladata rikkoutunut polttoaine reaktoriin. Polttoaineen käsitte-

ly- ja varastointijärjestelmät tulisi suunnitella niin, että polttoaineen eheys ja ominai-

suudet säilyisivät varastoinnin aikana. Seuraavat perustavat turvallisuustoiminnot tulisi 

täyttyä, jotta vältyttäisiin säteilyn terveysvaikutuksilta: 

 polttoaineen alikriittisyyden säilyttäminen 

 käytetyn polttoaineen jälkilämmön poisto 

 radioaktiivisten aineiden eristäminen. 

Säteilysuojelussa tulisi päästöjen suhteen noudattaa IAEA:n Basic Safety Standards –

ohjeen ALARA-periaatetta: niin alhainen säteilyaltistus kuin järkevästi mahdollista. 

Suunnittelussa tulisi käyttää hyväksi havaittuja suunnitteluperiaatteita ja lähtöarvot tulisi 

valita ottaen huomioon sekä normaali toiminta että uskottavat poikkeamat. Vastaavista 

laitoksista saatua palautetta tulisi hyödyntää suunnitteluprosessien ja inhimillisten vir-

heiden huomioon ottamisessa, jotta tapahtumien tekijät ja vahinkotilanteet saataisiin 

minimoitua. Suunnittelu tulisi tehdä syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaises-
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ti. Suunnitteluprosessissa tulisi käyttää ainoastaan varmennettuja menetelmiä, kun arvi-

oidaan toimintakäyttötilojen seurauksia ja polttoainevaraston onnettomuuksien suunnit-

teluperusteita. Polttoaineen varaston suunnittelussa lähtöarvojen tulisi olla konservatii-

visia, mutta realistisia, ja suunnittelun tulisi kattaa sekä käyttötilat että poikkeustilanteet 

onnettomuuksissa. [12] 

Kaikki rakenteet, järjestelmät ja komponentit, mukaan lukien niihin liittyvä välineistö, 

jotka ovat tärkeitä polttoaineen käsittely- ja varastointilaitosten turvallisuuden kannalta, 

tulisi tunnistaa ja luokitella perustuen niiden tarkoitettuun toimintaan ja turvallisuus-

merkittävyyteen. Rakenteet, järjestelmät ja komponentit, jotka ovat tärkeitä turvallisuu-

den kannalta, tulisi suunnitella ja kelpoistaa kestämään alkutapahtumat, joita niiden tur-

vallisuusluokalta edellytetään. Vika tai häiriötoiminta, joka ilmaantuu ei turvallisuuden 

kannalta merkittävässä laitteistossa, ei saa johtaa suoraan tai epäsuorasti turvallisuuden 

kannalta tärkeiden laitteiden vikaantumiseen. Kelpostusprosessin tulisi pitää sisällään 

kohteita, kuten tuoreen polttoaineen varasto, käytetyn polttoaineen allas, polttoaineen 

varastointitelineet, altaan jäähdytysjärjestelmä, nosto- ja käsittelylaitteisto, sähköinen 

instrumentointi ja ohjausjärjestelmät sekä näihin liittyvät rakennukset. Laitoksen suun-

nitelmissa tulisi osoittaa, että kyseiset kohteet on suunniteltu ja rakennettu vaativimpien 

suunnitteluohjeiden ja standardien mukaisesti. [12] 

Kun laitteistoa kuten tarraimia käytetään polttoaineen paikoitusta varten, ne tulisi sijoit-

taa näkyvästi. Kun käyttäjä tarvitsee informaatiota koskien käsittelylaitteiston tilaa, mu-

kaan lukien polttoainenipun sijainti ja tarttujan tila, käyttäjällä tulisi olla käytettävissä 

sopivat, selkeät ja näkyvästi sijoitetut indikaattorit. Polttoainenippujen tai muiden sy-

dämen osien nostoon ja laskuun tarkoitettujen laitteiden tulisi olla suunniteltuna niin, 

etteivät ne voi altistaa kyseisiä osia liian suurille kuormille. Tämän saavuttamiseksi tuli-

si käyttää fyysisiä rajoitteita ja automaattisia suojauslaitteita, joita voivat olla esimerkik-

si seuraavat menetelmät: 

 nostomoottorin tehon erotus 

 liukuvat kytkimet ajomekanismissa 

 automaattiset ja jatkuvat kuormaa tunnistavat ja rekisteröivät laitteet, yhdistetty-

nä nostomoottoriin tai kaapelointiin 
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 määrätyt nopeusrajoitukset. 

Polttoaineen käsittelykoneen tarttuja tulisi suunnitella niin, että se tarttuu varmasti ja 

siirtää polttoaineniput ja muut kokoonpanot turvallisesti. Tämä vaatimus tulisi toteuttaa 

seuraavien suositusten mukaisesti: 

a) Positiivinen indikaattori tarttujan oikeinasettumisesta polttoainenippuun tulee 

saavuttaa ennen noston aloittamista 

b) Tarttujan tulee pysyä ankkuroituna sähkökatkoksen myötä 

c) Tarttuja ei saa irrota polttoaineesta, kun se on kuormituksen alaisena 

d) Tarttuja voi irrota kuormasta ainoastaan tietyssä korkeudessa, kun se ei ole 

kuormituksen alaisena 

e) Tarttujalla tulee olla luontainen turvalaite, joka estää polttoainenipun lukituksen 

avautumisen. 

Suositus (c) tulisi täyttää käyttämällä mekaanisia rajoitteita. Suositukset (a) ja (d) tulisi 

täyttää käyttäen automaattisia lukitsimia, mikäli tällainen toteutustapa on mahdollinen. 

Jos tällaisia menettelyitä ei voida käyttää, tulisi asettaa tarkoin hallitut hallintaproseduu-

rit. [12] 

Sähkömekaanisten ja elektronisten suojalaitteiden tulisi vastata yksittäisvikasietoisuus-

kriteeriä. Laitteistossa tulisi olla manuaaliohjaus hätätilanteita varten, jotta varmistetaan, 

että kaikissa pakottavissa tilanteissa polttoaineniput saatetaan luotettavasti sijoittaa tur-

valliseen sijaintiin käsittelyn aikana. Poikittaisliikkeet noston tai laskun aikana polttoai-

neelle tai ytimen osille tulee estää suojaavilla laitteilla silloin, kun poikittaisliike voisi 

johtaa polttoaineen pakottamisen positioon. Polttoaineen käsittelylaitteiston liikkeille 

tulisi olla käytössä suojaavia laitteita kuten liikerajoittimia, joilla estetään polttoaineen 

vahingoittuminen. [12] 

Käytetyn polttoaineen käsittely- ja varastointilaitteiden kuormien suunnittelun osalta 

tulee täyttää vähintään tuoreen polttoaineen kuormia koskevat vaatimukset. Kuormien 

tulee olla rajoitettu niin, että normaalin toiminnan tai onnettomuustilanteiden aikana ei 

aiheuteta kriittisyyttä tai polttoaineen, varastointialtaan tai laitteiston vaurioitumista. 
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Seuraavat kuormat tulisi ottaa lisäksi huomioon käytetyn polttoaineen käsittely- ja va-

rastointijärjestelmien suunnittelussa: 

 Kuormat, jotka aiheutuvat varastoitujen polttoainenippujen maksimimäärästä, 

reaktiivisuuden hallintalaitteista, säätönipuista, valenipuista sekä muista osista 

 Veden hydrostaattinen paine 

 Kuormat, jotka aiheutuvat täysistä säiliöistä ja muista kuljetettavista tarvikkeista 

 Lämpökuormat 

 Seismiset kuormat 

 Muut staattiset ja dynaamiset kuormat, kuten polttoainealtaaseen pudotetut 

kuormat. 

Rakenteiden, järjestelmien ja osien säteilyhaurastuminen ikääntymisen myötä tulee 

myös ottaa huomioon. [12] 

Käytetyn polttoaineen käsittely- ja varastointilaitteiden tulee tuoreen polttoaineen käsit-

telylaitteille asetettujen vaatimusten lisäksi täyttää säteilyn aiheuttamat vaatimukset. 

Polttoainenippuja tai muita sydämen osia nostavan laitteiston tulisi olla suunniteltu niin, 

että nostot ohjataan pysyvien ja hyväksyttävien rajojen sisällä. Polttoaineen nosto liian 

kauas sille tarkoitetulta käsittelyalueelta tulisi fyysisesti estää. Sähköisten rajakytkinten 

tulisi estää latauskoneen liikkeet silloin, kun polttoaine on väärässä sijainnissa. Suunnit-

telussa tulisi käyttää erityistä harkintaa seuraavilla työvälineillä: 

 Ontot käsittelytyökalut, joita käytetään veden alla, tulisi olla suunniteltu niin, et-

tä ne täyttyvät vedellä upotessaan (pitäen vesisuojauksen) ja tyhjentyvät poistet-

taessa vedestä 

 Käsittelyjärjestelmät tulisi suunnitella niin, etteivät ne synnytä irto-osia käytössä 

 Tilanteissa, joissa työkaluja ja perinteisiä käsittelylaitteita on käytössä suoritta-

maan toimintoja, jotka eivät liity polttoaineen käsittelyyn tai reaktorin kom-

ponentteihin, tulisi olla suunniteltu niin, että ne eivät estä mitään turvallisuus-

toimintoja. 
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Myös polttoainenippujen ja muiden sydämen komponenttien visuaaliselle tarkastamisel-

le (tai muille vaadituille menetelmille) suorasti tai epäsuorasti tulisi olla saatavilla oma 

laitteistonsa. Sopiva purkulaitteisto tulisi olla käytettävissä, jos polttoaineen purkua tar-

vitaan uudelleen käytettävien osien, kuten polttoainekanavien purkuun, ja jos polttoai-

neen purku on välttämätöntä ennen varastointia. Vaurioituneiden polttoainenippujen 

havainnointilaitteiden tulisi kyetä havaitsemaan viat käytetyissä polttoainenipuissa il-

man polttoaineen rakenteen eheyden lisävaurioitumista. Tarkastus, kokoonpano ja pur-

kulaitteiston tulisi olla suunniteltu minimoimaan säteilyvaikutukset ja estämään poltto-

aineen ylikuumeneminen. [12] 

NS-G-2.5 –ohje käsittelee sydämen hallintaa ja polttoaineen käsittelyä ydinlaitoksessa. 

Ohjeen luvussa 3 määritetään käytännöt tuoreen polttoaineen varastoinnille ja käsittelyl-

le ja luku 5 puolestaan antaa ohjeita käytetyn polttoaineen käsittelylle. Tuoreen poltto-

aineen käsittelyssä on tärkeää, että estetään tuoreen polttoaineen tarkoitukseton kriitti-

syys tai vaurioituminen. Tämä voidaan varmistaa suunnitellulla ja organisoidulla käsit-

telyprosessilla. Myös käytetyn polttoaineen käsittelyssä on tärkeää, että varmistetaan 

polttoaineen alikriittisyys kaikkina ajankohtina, eikä polttoainetta vaurioiteta käsittelyn 

aikana. Erityisen tärkeää käytetyllä polttoaineella on huolehtia riittävästä jälkilämmön 

poistosta. Käytetyn polttoaineen käsittelyssä tulee pyrkiä pitämään käsittelystä aiheutu-

va säteilyaltistuminen niin alhaisena kuin mahdollista. Luvussa 6 annetaan ohjeita sy-

dämen komponenttien käsittelylle. Erityisesti säteilypäästöjä aiheuttaville komponen-

teille tulisi olla määritettynä ennalta määritetyt varastointialueet. Säteilevien kompo-

nenttien läheisyyteen pääsyä tulisi rajoittaa ja ne tulisi suojata radiologisella suojauksel-

la. Operaattorit tulisi pyrkiä suojaamaan säteilevien komponenttien aiheuttamalta sätei-

lyltä niin hyvin kuin mahdollista. [15] 

SSG-39 –ohje määrittää suositukset sähkö- ja automaatiolaitteille, jotta ne täyttäisivät 

SSR-2/1 vaatimukset. Ohje kattaa laitteet antureista mekaanisten osien hallintalaittei-

siin. Ohje käsittelee sähkö- ja automaatiolaitteiston kehityskaarta lohkokaavion sekä alla 

olevan V-mallin avulla. V-malli kuvaa erityisen hyvin suhteita järjestelmän kehitysvai-

heiden ja todentamis-/kelpuutusmenettelyiden välillä. Kuvassa 1 esitetyssä V-mallissa 

todentamisella tarkoitetaan objektiiviseen näyttöön perustuvaa varmistumista siitä, että 

määritellyt vaatimukset on täytetty ja kelpuutuksella objektiiviseen näyttöön perustuvaa 
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varmistumista siitä, että tiettyä käyttöä tai soveltamista koskevat vaatimukset on täytet-

ty. 

 

 

Ohjeessa otetaan myös kantaa ihminen-kone –rajapinnan käsittelyyn. [16] 

2.5 NRC:n NUREG -ohjeet 

NUREG:n (Nuclear Regulatory Group) ohjeet ovat USA:n ydinturvallisuusviranomai-

sen NRC:n (Nuclear Regulatory Commission) ydinturvallisuusryhmän laatimia viralli-

sia julkaisuja. Yhdysvaltojen  atomienergiakomission AEC:n (United States Atomic 

Energy Commission) hajotessa 1975 syntyivät NRC ja ERDA (Energy Research and 

Development Administration). NRC:stä tuli yhdysvaltain puolueeton ydinenergian käyt-

töä valvova viranomainen, jonka vastuualueisiin kuuluvat muun muassa reaktoriturval-

Ohjelmisto-

suunnittelu 

Ohjelmiston toteutus 

Laitteiston toteutus 

Todentaminen 

Todentaminen 

Todentaminen 

Laitteisto-

suunnittelu 

Todentaminen 

Ohjelmisto-

vaatimukset 

Todentaminen 

Järjestelmä-

suunnittelu 

Laitteisto-

vaatimukset 

Laitos-

vaatimukset 

Järjestelmä-

vaatimukset 

Järjestelmän yh-

teensovittaminen 

Asennus 

Käyttö 

Järjestelmän kelpuutus 

** Kelpuutus 

* Kelpuutus 

Todentaminen 

Muutokset ja korjaustyöt 

Todentaminen 

Todentaminen 

* Kun yhteensovittaminen on valmis, suoritetaan yleensä osittainen järjestelmän kelpuutus simu-

loiduilla signaaleilla. 

** Asennetun järjestelmän kelpuutus suoritettaan yleensä osana käyttöönottoa 

 
Kuva 1. IAEA:n SSG-39 mukainen ohjelmiston suunnittelun elinkaari sekä 

yhteys todentamiseen ja kelpuutukseen.      
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lisuus, lisensioinnit ja niiden uusinnat, radioaktiivisen materiaalin valvonta, säteilytur-

vallisuus sekä ydinpolttoaineen hallinta, varastointi ja käytöstäpoisto. ERDA puolestaan 

keskittyi energiatutkimukseen sekä ydinaseiden valvontaan. Se yhdistyi 1977 FEA:n 

(Federal Energy Administration) kanssa, ja näistä muodostui DOE (United States De-

partment of Energy), joka toimii edelleen aktiivisesti energiatutkimuksen lisäksi ydin-

materiaalin valvonnassa. [31] 

NRC:n säännökset kattavat kolme pääaluetta: 

 Reaktorit – Kaupalliset reaktorit, joiden tarkoitus on generoida sähkötehoa sekä 

tutkimus- ja testausreaktorit, joita käytetään tutkimukseen, testaukseen ja harjoit-

teluun 

 Materiaalit – Ydinmateriaalin käyttö lääketieteellisissä, teollisissa ja akateemi-

sissa sovellutuksissa sekä laitoksissa, jotka tuottavat ydinpolttoainetta 

 Jäte – Ydinmateriaalin ja –jätteen kuljetus, varastointi ja käytöstäpoisto, ja ydin-

laitosten käytöstäpoisto. 

Päätavoitteena on asettaa säännökset ydinmateriaalin tuottamiselle ja käytölle, jotta saa-

vutetaan riittävä turvallisuustaso yleisen terveyden ja turvallisuuden kannalta. NRC:n 

NUREG-julkaisut pyrkivät toteuttamaan tätä tavoitetta tuomalla esille tietoa NRC:n 

asettamista ydinturvallisuuden päätöksistä, ilmoittamalla merkittävistä tutkimustuloksis-

ta ja tuomalla esille alaan kuuluvaa teknillistä informaatiota. [32, 33] 

2.5.1 Nostolaitteiden yksittäisvikasietoisuus ydinlaitoksissa 

NUREG 0554 -ohje käsittelee ydinteknillisten nostureiden yksittäisvikasietoituutta. Eri-

tyisesti ne osat, jotka vaikuttavat nosturin kykyyn kannatella kuormaa tulisi olla yksit-

täisvikasietoisia. Mikäli yksittäisvikasietoisuuden käyttäminen ei joissain osissa ole 

mahdollista, ohjeen mukaan näissä osissa tulisi käyttää huomattavasti suurempaa suun-

nitteluvarmuuskerrointa. Näissä osissa ei tulisi esiintyä kulumista tai heikentymistä. 

NUREG 0554 antaa seuraavat suunnitteluperiaatteet ydinteknillisille nostureille: 
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1. Sallitut jännitystasot tulisi määrittää riittävän konservatiivisiksi, jotta ne estäisi-

vät plastiset muodonmuutokset yksittäisissä rakenneosissa, kun osat altistuvat 

maksimikuorman nostamisessa aiheutuville jännitystasoille 

2. Nosturin minimi käyttölämpötila tulisi määrittää rakenneaineen lujuusominai-

suuksien perusteella kuormaa kantaville osille 

3. Nosturin tulisi kyetä pysähtymään ja pitelemään kuormaa seismisten tapahtumi-

en aikana, jotka vastaavat laitoksen pikasulkumaanjäristystä (SSE).  

 Pikasulkumaanjäristys on maanjäristys, jossa komponentit, joiden tehtä-

vä on varmistaa reaktorin jäähdytysjärjestelmän painerajan eheys, kyky 

pikasulkuun ja turvallisen pikasulkutilan ylläpitoon sekä kyky ehkäistä 

tai lieventää onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja, pysyvät toiminnalli-

sina 

4. Automaattiset säätimet ja rajoitinlaitteet tulee suunnitella niin, että komponentin 

tai järjestelmän toimintahäiriö ei estä nosturia pysäyttämästä tai kannattelemasta 

kuormaa turvallisesti 

5. Nostokoneiston tulisi sisältää kaksoisköysitys 

6. Nostokoneistossa tulisi olla antureita, jotka havaitsevat ylinopeuden, ylikuorman 

tai ylimatkan, ja jotka pysäyttävät nostotapahtuman rajojen ylittyessä 

7. Nostokoneisto tulisi suunnitella kestämään koukkupesän ja nostokoneiston tör-

mäyksen aiheuttamat voimat 

8. Nostotelat tulee suojata putoamiselta, joka aiheutuu sen akselin tai laakerin pet-

täessä 

9. Nosturissa tulisi olla toimintahäiriöitä vähentäviä turvallisuuslaitteita kuten ra-

joitinkytkimiä niiden laitteiden lisäksi, jotka normaalisti tarjoavat hallinnan toi-

mintahäiriöille ja käyttäjän virheille 

10. Nosturille tulisi tehdä kylmäkestokoe, mikäli materiaalin lujuusominaisuuksia ei 

tunneta. 

[34] 

Ohjeessa annetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja niiden vaatimusten osalta, jotka saattaisivat 

olla epäkäytännöllisiä tai vaikeita toteuttaa. Lisäksi joitain turvallisuusvaatimuksia saa-

tetaan keventää, mikäli voidaan osoittaa, että riittävä turvallisuustaso saavutetaan kuor-

maa kantavien osien korkeammalla suunnitteluvarmuuskertoimella. NUREG 0554 mää-
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rittää maksiminostonopeudeksi kriittisille kuormille CMAA spesifikaation 70 määrittä-

mät nopeudet. [34] 

2.5.2 Raskaiden taakkojen hallinta ydinlaitoksissa 

NUREG 0612 käsittelee ydinlaitos-alueella tehtäviä raskaita nostoja. Pudonnut kuorma 

saattaa iskeytyä varapolttoaineeseen, polttoaineeseen sydämessä tai laitteistoon, jota 

saatetaan tarvita pikasulun yhteydessä ja jatkamaan jälkilämmönpoistoa. Jos riittävästi 

varapolttoainetta tai reaktorissa olevaa polttoainetta vaurioituu, ja jos polttoaine on kor-

kea-aktiivista sen säteilyhistoriasta johtuen, radioaktiivisen aineen vapautuminen saattaa 

johtaa NRC:n määittämien annostusrajojen ylittymiseen. Jos kuorma vaurioittaisi lait-

teistoa, joka vaikuttaa hätäsammutusjärjestelmän jossakin osassa, turvallista pikasulkua 

ei välttämättä pystytä saavuttamaan. Lisäksi, jos polttoaine on riittävän rikastettua, nor-

maali boorikonsentraatio ei välttämättä ole riittävä estämään kuorman pudottamisen 

aiheuttamaa polttoainekonfiguraation murskautumisesta johtuvaa kriittisyyttä. [30, 35] 

NUREG 0612 vaatii nostoreittien tarkkaa suunnittelua etenkin reaktorialtaan ja käytetyn 

polttoaineen varaston läheisyydessä. Nostolaitteilta vaaditaan mekaanisia esteitä tai 

toimintaankytkentälaitteita, jotka estävät kuorman siirtymisen alueille, joista voi syntyä 

radioaktiivisuuden vapautuminen tai pikasulkulaitteiston rikkoontuminen kuorman pu-

toamisen seurauksena. Nämä rajat voidaan ohittaa ainoastaan laitoksen esimiehen tai 

muun vastaavassa asemassa olevan teknillisen vastuuhenkilön toimesta. Lisäksi ohje 

vaatii tekemään putoamisanalyysit kyseisten rajojen sisäpuolella. [35]  

Uusien nosturien suunnittelun osalta NUREG 0612 viittaa seuraamaan NUREG 0554:n 

ohjeita yksittäisvikasietoisista nostolaitteista. NUREG 0612 liitteessä C on määritettynä 

muutokset, joita toiminnassa olevan ydinlaitoksen nostolaitteille tulee suorittaa, jotta ne 

vastaisivat NUREG 0554:n ohjeita. Lisäksi ohjeessa on määriteltynä suuri määrä erilai-

sia onnettomuusskenaarioita sekä PWR että BWR -laitoksissa, ja määritetty näiden on-

nettomuuksien perusteella deterministiset todennäköisyydet. Todennäköisyyksien arvi-

ointi perustuu laivastolta saatuun nostureiden onnettomuustietokantaan. [35] 

NUREG 0612 luku 5 määrittää pääperiaatteet raskaiden kuormien käsittelylle. Luvussa 

määritetyt ohjeet on luotu käyttäen hyväksi laitos- ja käyttötapahtumaraportteja. Luvus-
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sa 5.1 on täsmennetty vaatimukset, joilla saavutetaan hyväksyttävät edellytykset raskai-

den kuormien hallinnalle. Nämä vaatimukset ovat: 

a) Radioaktiivisuuden vapautuminen käytetyn polttoaineen vaurioitumisesta, poh-

jautuen laskelmiin, joihin sisältyy olettama raskaan kuorman pudottamisesta ai-

heutuvat annokset, ovat huomattavasti 10 CFR osa 100 -ohjeen 300 rem (3 Sv) 

kilpirauhaselle tai 25 rem (250 mSv) kokonaiskehoannos rajojen sisällä (ana-

lyyseillä osoitettava, että annokset ovat ≤ ¼ ohjeen rajoista) 

b) Ydinpolttoaineen tai polttoainetelineen varioituminen, perustuen laskelmiin, jot-

ka sisältävät oletuksen raskaan kuorman putoamisesta, ei johda polttoainekonfi-

guraatioihin, joissa tehollinen kasvutekijä (keff) kasvaa yli 0,95 (alikriittisessä re-

aktorissa kasvutekijä pienempi kuin 1) 

c) Reaktorialtaan tai käytetyn polttoaineen altaan vaurioituminen, perustuen las-

kelmiin, jotka ottavat huomioon raskaan kuorman pudottamisen vahingossa, on 

rajoitettu niin, että se ei johda jäähdytysveden vuotoon, joka paljastaisi polttoai-

neen (mikäli vuotava vesi on boorattua, korvausveden tulisi myös olla boorattua 

ja riittävän lähellä samaa konsentraatiota) 

d) Laskelmilla voidaan osoittaa, että laitteiston vaurioituminen rinnakkaisilla tai 

kaksoisvarmistetuilla pikasulkureiteillä on rajoitettu niin, että kuorman putoami-

nen ei johda pikasulkutoimintojen menetykseen. 

[35] 

NUREG 0612 ohjeessa on määritetty alla olevan taulukon 1 mukainen deterministinen 

todennäköisyysanalyysi raskaan kuorman putoamiselle. Todennäköisyydet on määritet-

ty yksikössä onnettomuus / reaktorivuosi. 

Taulukko 1 Yhteenveto onnettomuuksien todennäköisyyksistä raskaille kuormille 

 Alaraja Mediaani Yläraja 

1 Kuormat käytetyn polttoaineen varaston tai reaktorin lähellä  

 P(Seuraukset ylittävät osan 5.1 kriteerit) 2x10
-10 

2x10
-8

 4x10
-6

 

 P(Päästöt ylittävät ohjeissa määritetyt päästörajat) 2x10
-10

 2x10
-8

 4x10
-6

 

 P(Käytetyn polttoaineen kriittisyys) Lähes olematon 

2 Kuormat käytetyn polttoaineen varaston tai reaktorin päällä  

 P(Seuraukset ylittävät osan 5.1 kriteerit) 2x10
-8 

7x10
-7

 3x10
-5

 

 P(Päästöt ylittävät ohjeissa määritetyt päästörajat) 2x10
-8

 7x10
-7

 3x10
-5

 

 P(Käytetyn polttoaineen kriittisyys) Lähes olematon 3x10
-6
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3 Kuorma, jota käsitellään yksittäisvikasietoisella nosturilla  

 P(Seuraukset ylittävät osan 5.1 kriteerit) 3x10
-9 

2x10
-7

 10
-5

 

 P(Päästöt ylittävät ohjeissa määritetyt päästörajat) 3x10
-9

 2x10
-7

 10
-5

 

 P(Käytetyn polttoaineen kriittisyys) Lähes olematon 10
-6

 

 

Ohjeessa on siis ajateltu, että ohjeen luvun 5.1 vaatimuksia noudattamalla saavutetaan 

tila, jolloin päästörajat eivät ylity. Tilanteen, jossa nostolaite aiheuttaisi käytetyn poltto-

aineen kriittisyyden, katsotaan olevan hyvin epätodennäköinen. [35] 

2.6 SSM:n ohjeet 

Ruotsin säteilyviranomaisella (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) on vastaavan laisia 

virallisia julkaisuja kuin STUK:in  YVL-ohjeet. Ohjeet rakentuvat melko vahvasti pe-

rustuen viittauksiin Ruotsin ydinenergialakiin, muihin ohjeisiin sekä standardeihin. 

Ydinpolttoaineen käsittelyn suhteen ohjeessa viitataan IAEA:n NS-G 1.4 -ohjeeseen. 

Yleisten suunnitteluperiaatteiden osalta ohjeessa viitataan NUREG -ohjeisiin, joista 

vaatimuksena on noudattaa NUREG-0554 sekä NUREG-0612 ohjeita. SSM:n ohjeissa 

viitataan myös vanhaan YVL 5.8 -ohjeeseen (Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa) 

nosto- ja siirtolaitteiden vaatimusten ja viranomaisvalvonnan osalta. [57] 

SSM:n nostolaiteohjeen alussa viitataan standardeihin KTA 3902 ja KTA 3903, joiden 

periaatteisiin ohje perustuu. Nostureiden yleisen suunnittelun osalta ohjeessa viitataan 

EN-13001 -nosturistandardiin. Ohjeessa toivotaan käyttämään laitteiden suunnittelussa 

harmonisoituja standardeja. Tämän lisäksi ohjeistetaan hakemaan laajempaa näkökul-

maa riskien arviointiin ohjeista EN ISO 12100 ja SFS-ISO/TR 14121-2. Laitteiston luo-

kituksessa viitataan ANSI/ANS 52.1 -standardiin (Ydinturvallisuuskriteerit  kiehutus-

vesireaktorilaitoksen suunnittelulle). Kuten YVL-ohjeissa, myös SSM-ohjeet vaativat 

perinteisen determinististen riskianalyysien lisäksi käyttämään todennäköisyyspohjaisia 

analyysejä riskien arvioinnissa. [57] 

SSM-ohjeissa nostolaitteet on jaettu neljään turvallisuusluokkaan. Turvallisuusluokkaan 

1 kuuluvat nostolaitteet, jotka käsittelevät käytettyä ydinpolttoaineetta ilman vapaasti 

heiluvaa kuormaa. Tämä vastaa KTA 3902 osiossa 4.4 määritettyä nostolaitetta ja osion 

vaatimukset tulee täyttyä näiden nostolaitteiden osalta. Esimerkkeinä näistä nostolait-
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teista mainitaan käsittelylaitteet ydinlaitoksissa ja polttoaineen käsittelylaitteet käsitte-

levät polttoainetta suojatun polttoaineen kuljetussäiliön ulkopuolella tai varastoivat käy-

tettyä ydinpolttoainetta. Turvallisuusluokkaan 2 kuuluvat ydinteknilliset nosto- ja siirto-

laitteet, jotka rikkoutuessaan voisivat aiheuttaa polttoaineen kriittisyydenhallinnan me-

nettämisen tai ydinonnettomuuden, joka voisi johtaa radioaktiivisten aineiden päästöihin 

ydinlaitoksesta. Nämä laitteet vastaavat KTA 3902 ohjeen osion 4.3 laitteita ja vaati-

muksia. Esimerkkinä näistä nostureista mainitaan reaktorihallin nostolaitteet. Turvalli-

suusluokan 3 nostolaitteet ovat sellaisia, jotka rikkoutuessaan voivat aiheuttaa päästöjä 

ydinlaitoksen sisällä tai voivat rikkoa jonkin turvallisuusominaisuuden koskien reaktii-

visuutta, primääripiirin eheyttä, ytimen hätäjäähdytystä, rinnakkaisia lämmönpoistojär-

jestelmiä tai voivat pudottaa jotain käytetyn polttoaineen varastoon. Tämä ryhmä vas-

taan KTA 3902 osion 4.2 tarkoittamia laitteita. Esimerkkinä näistä nostureista mainitaan 

turbiinihallin nosturit. Turvallisuusluokan 4 nostolaitteita ovat muut nostolaitteet, jotka 

eivät kuulu muihin luokkiin. Nämä nostolaitteet eivät käsittele ydinmateriaalia eivätkä 

voi aiheuttaa kuorman putoamisen seurauksena päästöjä laitoksen sisällä tai sen ulko-

puolelle tai vaarantaa mitään reaktorin turvallisuusjärjestelmää. Turvallisuusluokan 4 

nostolaitteita lähinnä ovat KTA 3902 osion 3 teollisuusnosturit. Turvallisuusluokan 4 

nostolaitteilta vaaditaan konedirektiivin mukaiset teknilliset vaatimukset. [57] 

Turvallisuusluokkien lisäksi on käytössä kvalitatiiviset luokituksen sen mukaan, mihin 

käyttöön nosto- tai siirtolaite on tarkoitettu. Myös seismisille tapahtumille on omat 

seismiset tunnusluokat S1, S2 ja S3. Luokan S1 laitteet säilyttävät aktiivisen toiminnan 

seismisen tapahtuman aikana tai sen jälkeen. S2-luokan laitteet ovat nostolaitteita, jotka 

eivät kuulu S1-luokkaan, mutta säilyttävät passiivisen toiminnan maanjäristyksen aika-

na tai sen jälkeen. S3-luokan laitteet eivät kuulu luokkiin S1 tai S2 ja nostotoimenpiteet 

luokan S3 laitteilla eivät saa vaarantaa osien toimintaa, jotka kuuluvat luokkiin S1 tai 

S2. Sähkö- ja automaatiolaitteiden toiminnallisuusluokittelu perustuu standardeihin 

ANSI/ANS 51.1 (Ydinturvallisuuskriteerit  painevesireaktorilaitoksen suunnittelulle), 

ANSI/ANS 52.1 ja IEEE-standardeihin tai IEC 61226 -standardiin. Lisäksi laitteilla, 

jotka käsittelevät kuormia reaktorialtaan päällä, on omat käsittelyluokkansa, joiden osal-

ta viitataan IAEA:n ohjeeseen NS-G 1.4. [57] 
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3 NOSTOLAITTEIDEN TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

Nosturit on tavaroiden nostamiseen ja lyhyeen siirtämiseen tarkoitettuja laitteita, jota 

käytetään tavallisesti rakennuksilla, tehtailla ja raskaiden laitteiden valmistuksessa [76]. 

Ydinteknilliset nostolaitteet ovat yleensä erikoistuneita tiettyyn käyttötarkoitukseen ja 

toimimaan tietyssä ydinlaitoksen osassa. Esimerkiksi ydinpolttoainesäiliöiden nostami-

seen, ydinpolttoaineen käsittelyyn sekä turbiinisaliin on omat erikoistuneet nosturinsa. 

Tämä johtuu siitä, että ydinteknilliset nostolaitteet joutuvat työskentelemään erikoisolo-

suhteissa, jotka johtuvat muun muassa suurista massoista, herkistä laitteista, vaarallisis-

ta aineista sekä rajoitetusta tilankäytöstä.  

Ydinlaitoksessa nostolaitteiden turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että nostolaitteet 

noudattavat hyväksi havaittuja suunnittelustandardeja sekä ydinteknillisiä suunnittelu-

standardeja. Standardien yläpuolella ovat Euroopan Unionin asettamat direktiivien mää-

räykset, joita standardit pyrkivät jalkauttamaan käytännön sovellutuksiin. Standardien 

lisäksi nosturivalmistajilla on koottuja ohjeita hyväksi havaituista suunnitteluperiaatteis-

ta. 

3.1 Direktiivit 

Direktiivit ovat Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettuja lainsäädäntöohjeita. Jä-

senvaltioiden velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännön kautta. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin itse valita toteuttamismuodon ja -keinot. Koneensuunnitte-

lussa noudatetaan konedirektiiviä 2006/42/EY. Nykypäivän laitteet sisältävät usein 

myös sähkö- ja automaatiolaitteita, jolloin konedirektiivin rinnalla täytyy käyttää pien-

jännitedirektiiviä 2014/35/EU ja EMC-direktiiviä 2014/30/EU. [38] 

3.1.1 Konedirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittämä konedirektiivi 2006/42/EY on määritet-

ty koneturvallisuuteen vaikuttavien sääntöjen yhtenäistämiseksi ja kaupan esteiden pois-

tamiseksi EU-alueella. Se on saatettu Suomen kansalliseen lainsäädäntöön valtioneu-

voston asetuksella koneiden turvallisuudesta (400/2008), jotka kutsutaan myös nimellä 
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koneasetus. Koneasetus sisältää koneen valmistajan velvollisuudet, koneen suunnitte-

luun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä me-

nettelyt koneiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle ja markkinoille saattamiselle. 

Koneasetus koskee myös yksittäin sekä omaan käyttöön valmistettuja koneita. Oma 

lukunsa ovat työtuvallisuuslaki (738/2002, Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi) 

sekä työturvallisuusasetus (403/2008, Vaaran arviointi ja poistaminen), joita työnantajan 

tulee myös noudattaa. [24] 

Koneasetuksen toisessa pykälässä määritetään, että sitä sovelletaan seuraaviin teknilli-

siin laitteisiin: 

1. koneet 

2. vaihdettavat laitteet 

3. turvakomponentit 

4. nostoapuvälineet 

5. nostoketjut, -köydet ja –vyöt 

6. nivelakselit 

7. osittain valmiit koneet. 

Tätä pykälää täsmennetään asetuksen kolmannessa pykälässä, jossa määritetään asetuk-

sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät koneet. Tämän pykälän kolmannessa kohdassa 

määritetään, että koneasetuksen piiriin eivät sisälly ydintekniseen käyttöön erityisesti 

suunnitellut tai otetut koneet, joissa syntyvä vika saattaa aiheuttaa radioaktiivisia pääs-

töjä. YVL E.11 ohje kuitenkin vaatii, että nostolaitteet tulee suunnitella koneasetuksen 

mukaisiksi [58]. [74] 

Direktiivi määrittää erityisesti valmistajaa koskeviksi velvollisuuksiksi koota koneelle 

tekninen tiedosto (liite VII, osa A), kirjoittaa käyttöohjeet, kiinnittää koneeseen CE-

merkinnän ja muut koneeseen kuuluvat merkinnät sekä laatia EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutus (liite II, osa A). Lisäksi suunnittelussa on otettava huo-

mioon riskiarviointia koskevat vaatimukset, olennaiset turvallisuusvaatimukset (liite I), 

turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuus sekä senhetkinen tekniikan taso. Merkintöjä 

koskevia lisävaatimuksia on määritettynä liitteessä I seuraavasti: 
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1. Nostolaitteet (4.3.3) 

2. Nostoapuvälineet (4.3.2) 

3. Ketjut, köydet, vyöt (4.3.1) 

4. Liikkuvat koneet (3.6.2) 

Koneen merkinnöistä on käytävä ilmi valmistajan tiedot, koneen kuvaus, CE-merkintä, 

sarja- tai tyyppimerkintä, mahdollinen sarjanumero sekä rakennusvuosi. Edellä mainit-

tujen lisävaatimusten mukaan nostolaitteisiin on merkittävä selkeästi suurin sallittu työ-

kuorma. Mikäli suurin sallittu kuorma riippuu kokoonpanosta, tulee jokainen käyttö-

paikka varustaa kuormakilvellä, jossa lukee kyseisen kokoonpanon työkuorma. Nosto-

apuvälineisiin tulee lisäksi merkitä materiaalitiedot, mikäli tätä tietoa tarvitaan turvallis-

ta käyttöä varten. [7, 24, 74] 

Direktiivin liitteen I kohta 4.1.2 käsittelee suojautumista mekaanisia vaurioita vastaan. 

Liitteen kohdan 4.1.2.2 mukaan kone on varustettava laitteilla, jotka vaikuttavat kiskoi-

hin tai ratoihin ja estävät niiltä suistumisen. Kohdan 4.1.2.3 mukaan koneen, nostoapu-

välineiden ja niiden komponenttien on kestettävä niihin käytön aikana ja sen ulkopuo-

lella kohdistuvat kuormitukset. Tämän lisäksi tulee estää väsymisestä ja kulumisesta 

aiheutuvat vauriot. Käytetyn materiaalin tulee kestää käyttöympäristön olosuhteita, 

etenkin huomioon ottaen korroosion, kulumisen, iskut, äärilämpötilat, väsymisen, hau-

rastumisen ja vanhenemisen. Lisäksi kone ja nostoapuvälineet on suunniteltava kestä-

mään staattiset ylikuormituskokeet ilman pysyviä vaurioita. Vastaavalla tavalla koneen 

tulee kestää myös dynaamiset testit, kun sitä rasitetaan käyttäen suurinta sallittua kuor-

maa. [7] 

Liitteen I kohta 4.1.2.4 käsittelee köysipyöriä, teloja, pyöriä, köysiä ja ketjuja. Näiden 

komponenttien tulee olla halkaisijaltaan sopivan kokoisia, ja suoraan kuorman nostami-

seen käytettävien komponenttien riittävän käyttökertoimen saavuttaminen tulee todentaa 

asianmukaisin testein. Köyden ja nostopäätteen yhdistelmälle käyttökerroin on yleensä 

5 ja nostoketjuille 4. Lisäksi telat ja pyörät on suunniteltava, rakennettava ja asennettava 

siten, että niissä olevat köydet ja ketjut voidaan kelata niitä irrottamatta. Kohdan 4.1.2.5 

mukaan nostoapuvälineet ja niiden komponentit on mitoitettava kestämään väsymis- ja 
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vanhenemisilmiöt laitteen käyttötaajuuden ja ennakoidun käyttöiän avulla. Tämän lisäk-

si kohdassa annetaan joukko lisämääreitä tietyntyyppisille nostoapulaitteille. [7] 

Liitteen I kohta 4.1.2.6 käsittelee liikkeen ohjausta ja kohta 4.1.2.7 kuormien liikutta-

mista käsittelyn aikana. Kohdan 4.1.2.6 mukaan liikkeenhallintalaitteiden on toimittava 

siten, että kone, johon ne on asennettu, pysyy turvallisessa tilassa. Koneen komponent-

tien liikkeen amplitudi on pystyttävä pitämään määritellyissä rajoissa. Mikäli useita 

kiinteitä tai kiskoilla kulkevia koneita voidaan ohjata samanaikaisesti samassa tilassa ja 

tästä aiheutuu törmäysriski, koneet on suunniteltava ja rakennettava niin, että niihin 

voidaan asentaa järjestelmät tämän riskin välttämiseksi. Kuormat eivät saa valua tai 

pudota vapaasti ja odottamattomasti edes energiansyötön osittaisen tai täydellisen kat-

koksen sattuessa tai kun käyttäjä lopettaa koneen käytön. Tavanomaisissa toiminta-

olosuhteissa kuormaa ei saa olla mahdollista laskea pelkän kitkajarrun varassa, ellei 

koneen toiminta vaadi niiden käyttämistä tällä tarvoin. Lisäksi tartuntalaitteet on suun-

niteltava niin, että kuormien tahaton irtoaminen tartuntatilanteessa vältetään. Kohdan 

4.1.2.7 mukaan koneen ohjaustila on sijoitettava siten, että varmistetaan hyvä näkyvyys 

koneen liikkuvien osien liikeratoihin, jotta vältetään törmäysriskit henkilöihin ja muihin 

koneisiin. Koneet, joissa on ohjattu taakka, tulee suunnitella niin, että vältetään kuor-

man, kuorman kantavan yksikön tai mahdollisen vastapainon tippumisesta aiheutuvat 

henkilövammat. Kohta 4.1.2.8.4 määrää suunnittelemaan ja rakentamaan koneen niin, 

että kuorman putoaminen sitä kantavasta yksiköstä tulee estää. [7] 

Direktiivin luku 4.2 käsittelee muita kuin käsikäyttöisiä koneita koskevia vaatimuksia. 

Kohdassa 4.2.1 määritetään, että liikettä ohjaavien laitteiden tulee olla pakkotoimisia. 

Mikäli osittaisen tai täydellisen liikkeen aikana ei ole kuorman tai koneen törmäysriskiä, 

laitteet voidaan korvata ohjauslaitteilla, joiden avulla automaattiset pysäytykset ennalta 

valittuihin asemiin ovat mahdollisia ilman, että käyttäjä käyttää pakkotoimista ohjaus-

laitetta. Kohdassa 4.2.2 määritetään, että koneet, joiden työkuorma on vähintään 1 000 

kg tai joiden kaatumismomentti on vähintään 40 000 Nm, on varustettava kuljettajaa 

varoittavilla laitteilla, jotka estävät vaaralliset liikkeet ylikuormitustilanteessa tai kaa-

tumismomentin ylittyessä. Kohdan 4.2.3 mukaan nosto-, lasku- tai nosto- ja laskuköydet 

on varustettava vastapainoilla tai laitteilla, joka tekee mahdolliseksi jatkuvan köyden 

jännityksen säädön. [7] 
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Direktiivin liitteen I luvussa 4.4 käsitellään nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden ohjei-

ta. Nostolaitteiden mukana on oltava ohjeet, joista ilmenee koneen teknilliset tiedot (sal-

litut kuormat, kiinnityskohtiin ja tukiin kohdistuvat voimat sekä tarvittavat vastapainot 

ja asennustapa), teknillisen päiväkirjan sisältö (ellei ole toimitettu mukana), ohjeet toi-

menpiteitä varten suoran näköyhteyden puuttuessa, tarvittaessa testausseloste ja tarpeel-

liset ohjeet toimenpiteiden suorittamiseksi ennen käyttöönottoa niille koneille, joita ei 

koota valmistajan tiloissa käyttövalmiiksi. Nostoapuvälineiden ohjeista on käytävä ilmi 

niiden tarkoitettu käyttö, käyttörajoitukset, kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä 

käytetty staattisen testin kerroin. [7] 

3.1.2 Pienjännitedirektiivi 

Pienjännitedirektiiviä sovelletaan sähkölaitteisiin, jotka toimivat vaihtovirralla nimellis-

jännitealueella 50 – 1000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75 – 1500 V. Pienjän-

nitedirektiivi on niin sanottu uuden lähestymistavan mukainen direktiivi, jolloin direk-

tiivissä määritellään vain olennaiset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyksi nou-

dattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Standardien sijaan direktiivin turvallisuus-

vaatimusten täyttyminen on myös mahdollista todistaa myös esimerkiksi erilaisia ris-

kinarviointeja ja osoittamismenettelyitä käyttäen. Erityisesti uusien innovaatioiden ja 

niihin perustuvien laitteiden osalta tämä on usein ainoakin mahdollisuus osoittaa tuot-

teen vaatimustenmukaisuus. [77] 

Direktiivin liitteessä I on lueteltuna sähkölaitteiden turvallisuustavoitteiden pääkohtia. 

Olennaiset ominaisuudet, joilla varmistetaan turvallinen käyttö käyttötarkoituksissa, 

joihin laite on tarkoitettu, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos se ei ole mahdollista, 

laitteen mukana tulevaan asiakirjaan. Sähkölaite on suunniteltava varmistaen, että se 

voidaan koota ja liittää verkkoon turvallisesti ja oikein. Sähkölaitteen on oltava suunni-

teltu ja rakennettu siten, että suojaus edellä mainittujen vaarojen varalta on varmistettu, 

jos sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaises-

ti. Laitteen suojaus on suunniteltava niin, että: 

a) ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta va-

hingolta, joka voisi aiheutua suorasta tai välillisestä kosketuksesta 

b) vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny 
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c) ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteen aiheut-

tamien kokemusperäisesti havaittujen, muiden kuin sähköisten vaarojen varalta 

d) eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa. 

Lisäksi laite on suojattava ulkoisilta tekijöiltä niin, että: 

a) sähkölaite on odotettavissa olevien mekaanisten vaatimusten mukainen siten, 

ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa; 

b) sähkölaite kestää muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ym-

päristöolosuhteissa siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu 

vaaraa 

c) sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, 

kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa. 

[8] 

3.1.3 EMC-direktiivi 

EMC-direktiivillä 2014/30/EU säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopi-

vuutta. Laitteistolla tarkoitetaan mitä tahansa loppukäyttäjälle tarkoitettua laitetta tai 

kiinteää asennusta, joka voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan 

sähkömagneettinen häiriö voi vaikuttaa. EMC-direktiivi ei koske direktiivin 1999/5/EY 

soveltamisalaan kuuluvia radio- ja telepäätelaitteita, ilmailualan tuotteita eikä radioama-

töörien käyttämiä radiolaitteistoja. Direktiiviä ei myöskään sovelleta laitteistoihin, joi-

den vaikutus sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen on vähäinen tai joiden EMC-

vaatimukset on määritetty muissa direktiiveissä. [78] 

Direktiivin liitteessä I on esitetty EMC-laitteistoja koskevat erityisvaatimukset. Laitteis-

to on suunniteltava ja valmistettava kehityksen taso huomioon ottaen niin, että varmiste-

taan, että 

a) laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jonka ylittyessä 

radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla 
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b) laitteiston sille tarkoitetussa käytössä odotettavissa olevan sähkömagneettisen 

häiriön siedon taso on sellainen, että laitteisto toimii tarkoitetun käytön heiken-

tymättä kohtuuttomasti. 

Kiinteän asennuksen asentamisessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja otettava 

huomioon komponenttien käyttötarkoitusta koskevat tiedot, jotta varmistetaan, että edel-

lä esitetyt vaatimukset täyttyvät. Valmistajan on suoritettava laitteen sähkömagneettisen 

yhteensopivuuden arviointi asiaankuuluvien ilmiöiden perusteella direktiivin liitteessä I 

kohdan 1 vahvistettujen olennaisten vaatimusten täyttämiseksi. Sähkömagneettisen yh-

teensopivuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki tavanomaiset tarkoitetut toi-

mintaolosuhteet. Jos laitteella on eri konfiguraatioita, sähkömagneettisen yhteensopi-

vuuden arvioinnin avulla on vahvistettava, että laite täyttää direktiivin liitteessä I ole-

vassa 1 kohdassa vahvistetut olennaiset vaatimukset kaikissa mahdollisissa konfiguraa-

tioissa, jotka valmistaja on yksilöinyt laitteen käyttötarkoituksen kannalta edustaviksi. 

[9] 

3.2 Standardit 

Standardien tarkoituksena on esittää yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten direktiivin 

vaatimuksia voidaan noudattaa yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Standardit ottavat 

huomioon kulloinkin ajankohtaisen tekniikan kykytason. Konedirektiiviin liittyvät stan-

dardit jaotellaan kolmiportaisen hierarkian mukaan A-, B- ja C-tyypin standardeihin. 

Kuitenkin vain direktiivin vaatimuksia on pakko noudattaa ja standardien käyttäminen 

on vapaaehtoista. Kuitenkin koneasetuksen 6§ mukaan, jos kone on valmistettu yhden-

mukaistetun standardin mukaisesti, sen katsotaan täyttävän kyseisen yhdenmukaistetun 

standardin kattamat direktiivin vaatimat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

[22, 74] 

Yhdenmukaistetut standardit ovat sellaisia koneturvallisuuteen liittyviä Euroopan ko-

mission toimeksiannosta laadittuja standardeja, jotka liittyvät yhteen tai useampaan ko-

nedirektiivin liitteen 1 olennaiseen terveys- ja turvallisuusvaatimukseen, ja joiden viite-

tiedot (numerotunnus ja otsikko) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä (EUVL). Kaik-

ki standardit eivät ole yhdenmukaistettuja ja joidenkin standardien sisältämissä turvalli-



58 

 

suusvaatimuksissa voi olla puutteita, minkä takia niiden viitetietoja ei julkaista. Stan-

dardin viitetietojen julkaisu vahvistaa sen, että kyseessä oleva standardi esittää yleisesti 

hyväksytyn teknisen tavan täyttää direktiivin liitteen I vastaavat olennaiset vaatimukset 

(vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukaisesti). Vaikkei standardi olisi yhdenmukais-

tettu, sitä voi silti käyttää, mutta pelkkä standardin noudattaminen ei vielä takaa auto-

maattisesti oletusta direktiivin liitteen I vastaavien vaatimusten täyttymisestä. Koneen 

suunnittelijan on standardin puutteellisten vaatimusten osalta tehtävä oma riskien arvi-

ointi ja toteutettava standardissa erittelemättömiä lisäsuojaustoimenpiteitä. Jos yhden-

mukaistetussa standardissa on määritetty useita suojausratkaisuvaihtoehtoja, muttei rat-

kaisujen valintaperusteita, kyseessä olevalle koneelle sopivan ratkaisun määrittämisen 

on perustuttava riskien arviointiin. [22] 

Yhdenmukaistettujen standardien käyttö helpottaa riskien arviointia. C-tyypin standardit 

ovat konekohtaisia standardeja, joissa käsitellään tietyn koneen tai koneryhmän yksi-

tyiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia. Nämä yksityiskohtaiset vaatimukset on toteutettu 

osittain viittaamalla korkeamman tason A- ja B-tyypin standardeihin. Jos C-tyypin stan-

dardia ei ole, voidaan käyttää A- ja B-tyypin standardeja. C-tyypin standardien etuna 

on, että standardia laadittaessa on jo suoritettu riskien arviointi. C-tyypin standardissa 

tunnistetaan kyseessä olevan koneen yleisesti liittyvät merkittävät vaarat ja määritetään 

niiden osalta toteutettavat suojaustoimenpiteet. Yhdenmukaistetun C-tyypin standardin 

käyttö ei kuitenkaan vapauta valmistajaa velvollisuudesta suorittaa riskienarviointi. Ris-

kien arvioinnin laajuus on kuitenkin suppeampi kuin ilman C-tyypin standardin noudat-

tamista. C-tyypin standardia käytettäessä on varmistettava, että kyseinen C-tyypin stan-

dardi soveltuu kyseessä olevaan koneeseen (kone kuuluu C-tyypin standardin sovelta-

misalaan), ja että kyseinen standardi kattaa kaikki koneeseen liittyvät vaarat ja konedi-

rektiivin mukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Jos koneesta aiheutuu sellaisia 

vaaroja, joita standardi ei kata, näiden vaarojen osalta on tehtävä täydellinen riskien 

arviointi ja toteutettava tarvittavat suojaustoimenpiteet. [22] 

3.2.1 Koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit 

A-tyypin standardit ovat turvallisuuden perusstandardit. Ne esittävät perusteet, suunnit-

teluperiaatteet ja yleiset näkökohdat, joita voidaan soveltaa kaikkiin koneisiin. A-tyypin 

riskienarviointi standardi SFS-EN ISO 12100 (Koneturvallisuus. Yleiset suunnittelupe-
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riaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen, 2010) on yhdenmukaistettu standardi, 

joka on tehty riskien arviointia koskevien konedirektiivin vaatimusten noudattamisen 

helpottamiseksi. Standardissa kuvataan riskien arvioinnin ja hallinnan prosessi. Stan-

dardi sisältää yleiset suunnitteluperiaatteet, joilla koneet ja laitteet tulee suunnitella. Se 

kuvaa turvallistamistoimenpiteiden ensisijaisuusjärjestyksen ja valinnan sekä sisältää 

luettelon koneen yleisimmin aiheuttamista vaaroista. Standardia oikein soveltamalla 

tulee todennäköisesti tunnistettua kaikki merkittävimmät vaarat ja vaaratilanteet, ja 

standardia noudattamalla riskien arviointi tulee suoritettua konedirektiivin liitteen I 

yleisten periaatteiden numero 1 vaatimusten mukaisesti. Standardin noudattaminen ei 

kuitenkaan riitä osoittamaan, että valmistajan toteuttamat suojaustoimenpiteet vaarojen 

pienentämiseksi tai poistamiseksi täyttyisivät konedirektiivin liitteessä I esitetyt sitä 

koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. [22] 

B-tyypin standardit käsittelevät yhtä turvallisuusnäkökohtaa tai yhtä/useampaa moneen 

erilaiseen koneeseen soveltuvaa suojausteknillistä laitetta. B-tyypin standardit jaetaan 

edelleen kahteen luokkaan, joista B1-tyypin standardit koskevat tiettyjä yksittäisiä tur-

vallisuusnäkökohtia (esim. turvaetäisyydet, pintalämpötilat tai melu) ja B2-tyypin stan-

dardit koskevat suojausteknisiä laitteita (esim. kaksinkäsinhallintalaitteet, koneen toi-

mintaankytkentälaitteet, kosketuksen tunnistavat laitteet tai suojukset). Näihin luokkiin 

kuuluvat esimerkiksi suojukset (SFS-EN ISO 14119 ja 14120), turvalaitteet (SFS-EN 

ISO 13856), kulkutiet (SFS-EN 14122), turvaetäisyydet (SFS-EN 349), melu ja tärinä 

(SFS-EN 1032, 1299 ja 4871), sähköiskut (SFS-EN 60204-1 ja 60529), ergonomia 

(SFS-EN 1005), sähkömagneettinen säteily (SFS-EN 12198) ja valaistus (SFS-EN 

12464-1). [22, 40, 41] 

3.2.2 Sähkö- ja automaatiotekniikan standardit ja ohjeet 

Konedirektiivissä on joukko koneiden ohjausjärjestelmiä (hallintajärjestelmiä) koskevia 

vaatimuksia. Pääasiassa vaatimukset koskevat ohjauslaitteiston vikatilanteita ja logiik-

kavirheitä. Myös ihminen-ohjausjärjestelmä –rajapinnasta syntyy hyvin usein vaarati-

lanteita erehdysten ja käyttövirheiden kautta, joita voi olla vaikeaa huomata riskienarvi-

ointitilanteessa. Lisäksi tulisi kiinnittää myös huomiota, että ohjausjärjestelmien käyt-

täminen on turvallista myös käyttäjälle itselleen muun muassa ergonomisten ja sähköis-
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ten vaarojen kannalta. Tärkeä seikka turvallisuuden kannalta ovat myös erilaiset hätä-

kytkimet, joita ohjausjärjestelmässä tulee olla yksi tai useampia kappaleita. [75] 

Ohjelmistot ovat laadullisesti uusi asia perinteisiin sähkömekaanisiin ja ohjelmoimat-

tomiin elektronisiin järjestelmiin verrattuna, sillä ne eivät esimerkiksi vanhene tai vi-

kaannu samalla tavoin kuin laitteet. Toisaalta pienetkin muutokset syötteissä tai ohjel-

makoodissa voivat aiheuttaa arvaamattomia muutoksia ohjelmistojen ja sitä kautta myös 

koneen käyttäytymisessä. Yleisimpiä virhetilanteisiin johtavia syitä ovat erilaiset huol-

to- ja muutostyöt. Tyypillisiä ohjelmistovikoja ovat puuttuva koodi, virheelliset operaat-

torit tai operandit sekä vakioiden käyttö muuttujien tilalla. Viat ilmenevät usein väärän-

laisena toimintana tai toimintojen vääränlaisena ajoittumisena. Sähkö- ja automaatiolait-

teiden arvioinnissa lähtökohtana on, että sekä komponenteissa että ohjelmistoissa on 

vikoja ja tärkeää on, että järjestelmä suunnitellaan niin, että se on turvallinen vioista 

huolimatta. [75] 

Sähkö- ja automaatiolaitteille on omat ohjeensa ja standardinsa, jotka ovat usein B-

tyypin standardeja tai näihin rinnastettavissa olevia ohjeita. Koneturvallisuuden stan-

dardeissa käytetään usein SFS-standardeja, kun taas sähkö- ja automaatiopuolella on 

tämän lisäksi yleisesti käytössä myös kansainvälisen sähköalan standardointiorganisaa-

tion (IEC) laatimat standardit. Useat standardit ovat kuitenkin sekä SFS- että IEC-

stardardointijärjestöjen alla. 

Kattostandardi IEC 61508 käsittelee sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektro-

nisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallista turvallisuutta. Standardi 

määrittää toiminnallisen turvallisuuden olevan kokonaisuuden turvallisuuden osa, joka 

riippuu järjestelmän tai laitteiston oikeasta toiminnasta, vasteena sen tulojen tiloihin. 

Standardi esittää riskinarviointimenetelmän ja sen tulosten perusteella määritellään jo-

kaisen turvallisuustoiminnon turvallisuuden eheystaso. Tasot määritellään vaarallisten 

vikojen todennäköisyyksinä aikayksikköä kohti. Tämän perusteella määritetään eheysta-

so (SIL) siten, että taso 4 on korkein ja taso 1 matalin. Standardin ensimmäinen osa esit-

tää turvallisuusvaatimusten kohdentamisen ja turvallisuusvaatimusten määrittelyn sekä 

vaatimusten kelpuutuksen. Standardissa esitetään vaatimuksia kelpoistussuunnitelmalle, 

testauslaitteistolle ja dokumentoinnille. Kaikki turvallisuusvaatimusten määrittelyssä 
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esitettävät toiminnot on kelpoistettava. Testauksissa tulee ottaa huomioon myös ympä-

ristöolosuhteiden vaikutukset järjestelmän turvallisuuden eheystasosta riippuen. [42] 

Standardi SFS-EN 60204 käsittelee koneiden sähkölaitteistoa. Standardia sovelletaan 

koneiden sähkö-, elektroniikka- ja ohjelmoitavien elektroniikkalaitteiden ja järjestelmi-

en sovelluksiin sekä koneryhmiin, jotka toimivat yhdessä koordinoidusti. Sen ensim-

mäisessä osassa käsitellään sähkölaitteiden yleisvaatimukset ja osassa 32 nostokoneiden 

sähkölaitteistovaatimuksia. Standardin tarkoituksena on edistää henkilöiden ja omaisuu-

den turvallisuutta, ohjauksen sekä sen aiheuttaman toiminnan yhdenmukaisuutta sekä 

huollon helppoutta. Standardi määrittää tyypillisen nostokoneen alla olevan lohkokaavi-

on mukaiseksi. Kuvan 2 mukaisesti hätäpysäytystoiminnot voivat vaikuttaa joko suo-

raan nostokoneen tehon syöttöön tai tehonjakelujärjestelmiin. Hätäpysäytystoiminnoilla 

on myös yhteys käyttäjän ohjauspaikalle. 
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Kuva 2. SFS-EN 60204 määrittämä esimerkki nosturin sähkölaitteistosta. 

Sähkölaitteiston vaaroista aiheutuvat riskit arvioidaan osana koneelta edellytettyä yleistä 

riskin arviointia. Sähkökomponenttien ja –laitteiden on oltava sopivia niiden tarkoitet-

tuun käyttöön, niiden on oltava olemassa olevan IEC-standardin mukaisia ja niiden käy-

tön on oltava valmistajan ohjeiden mukaista. [43, 44] 

SFS-EN 60204 mukaan sähkölaitteiston vaaroista aiheutuva riski on arvioitava osana 

koneen riskien arviointia. Sähkölaitteiston laite ei saa synnyttää sähkömagneettisia häi-

riöitä, jotka ylittävät käyttöympäristöön nähden sopivan tason ja sen on vastaavasti sie-

dettävä käyttöympäristön sähkömagneettista säteilyä. Koneen jokaisessa syötössä ja 

jokaisessa koneeseen sijoitetulla tehonlähteellä toteutetuissa syötöissä on oltava syö-

tönerotuskytkin, jolla voidaan tarvittaessa erottaa koneen sähkölaitteisto syöttöverkosta. 

Syötönerotus- ja/tai kytkentätoiminto voidaan suorittaa syötönerotuskytkimellä, erotus-
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kytkimellä tai katkaisijalla. Kytkinten tulee olla SFS-EN 60947 (Low-voltage switch-

gear and controlgear) mukaisia kuormanerottomia, sulakkeellisia tai sulakkeettomia 

erottimia, katkaisijoita, muita myös tuotekohtaisen IEC-standardin vaatimukset täyttäviä 

kytkentälaitteita tai taipuisa syöttökaapelin pistokytkin. Alla olevassa kuvassa 3 on esi-

tetty standardin mukainen esimerkki tehonjakelusta taipuisan kaapelin sekä laahausjoh-

don tai –kiskon avulla. 

 

Kuva 3. SFS-EN 60204 mukainen esimerkki nosturin sähkösyötöstä. 

Syötönerotuskytkimille, erotuskytkimille ja katkaisijoille on määritetty standardissa 

täsmennetyt vaatimuksensa. [43, 44] 

SFS-EN 60204 vaatii, että sähkölaitteisto on suojattava niin, että estetään suorasta tai 

epäsuorasta kosketuksesta henkilölle aiheutuva sähköiskun vaara. Kussakin virtapiirissä 

tai laitteiston osassa on käytettävä suojausta koteloimalla tai eristämällä jännitteelliset 

osat. Laitteistossa voidaan lisäksi käyttää suojausta kosketussuojuksilla tai sijoittamalla 

jännitteelliset osat kosketusetäisyyden ulkopuolelle tai käyttämällä esteitä. Jännitteiset 
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osat on sijoitettava koteloiden sisälle. Koteloiden on annettava vähintään standardin IEC 

60529 mukainen IP2X tai IPXXB suojaus. Koteloiden vaakatasossa oleville yläpinnoil-

le, joihin on helppo pääsy, on annettava vähintään suojaus IP4X tai IPXXD. Kotelon 

avaaminen saa olla mahdollista ainoastaan kun käytetään työkaluja tai kun jännitteelliset 

osat on suojattu kosketukselta vähintään IP2X tai IPXXB mukaisesti. Avaaminen on 

myös sallittua, kun kotelon sisällä olevat osat ovat jännitteettömiä, mutta tällöin on 

varmistuttava, että erotuslaitteen luvaton sulkeminen on estetty, lukitus palautuu auto-

maattisesti ovea suljettaessa, sisällä olevat tahattomasti kosketeltavissa olevat osat ovat 

IP2X tai IPXXB suojattuja ja muut jännitteelliset osat IP1X tai IPXXA suojattuja ja 

sähkölaitteistossa on asianmukaiset tiedot. Käytössä oleva laitteisto tulee suojata: 

 oikosulusta aiheutuvalta ylivirralta 

 moottorin ylikuormittumiselta ja/tai moottorin jäähdytyksen menettämiseltä 

 epätavallisilta lämpötiloilta 

 koneiden ja niiden osien ylinopeudelta 

 maasulku/vuotovirralta 

 virheelliseltä vaihejärjestykseltä 

 ukkoselta tai kytkennän aiheuttamalta ylijännitteeltä. 

[43, 44] 

SFS-EN 60204 mukaan koneen virtapiirit, joissa virta voi ylittää joko komponentin mi-

toitusvirran tai johtimen kuormitettavuuden, on varustettava ylivirtasuojauksella. Ali-

jännitesuojausta tulee käyttää, jos verkkokatkos tai jännitteen aleneminen voi aiheuttaa 

vaaratilanteen, vaurion koneelle tai meneillään olevalle työlle. Jos konetta käytettäessä 

saattaa esiintyä ylinopeustilanne, joka mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen, on asen-

nettava ylinopeussuojaus ottaen huomioon, että jos rajat voivat ylittyä, on käytettävä 

ennalta määritettyjen rajojen ylittämisen tunnistus, joka käynnistää tarkoituksenmukai-

set ohjaustoimenpiteet. [43, 44] 

SFS-EN 60204 vaatimusten mukaan turvallisen toiminnan kannalta välttämättömät tur-

vatoiminnot ja suojaustoimenpiteet on toteutettava. Koneen jokaisen pysähtymisen jäl-

keen on koneen tarkoittamattomien ja tahattomien liikkeiden oltava estetty. Kun koneel-

la on enemmän kuin yksi ohjauspaikka, on varmistettava, etteivät eri ohjauspaikoilta 
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annetut ohjauskäskyt johda vaaralliseen tilanteeseen. Toiminnan käynnistyminen on 

oltava mahdollista vain, kun kaikki turvatoiminnot ja suojaukset ovat paikoillaan ja toi-

minnassa, paitsi asettelu ja sääntötilanteissa. Käynnistämiselle vaaditut ehdot ovat: 

 kaikkien koneen toiminnan vaatimien ehtojen on oltava täytetty 

 kaikkien käynnistyslaitteiden on oltava vapautettuina (auki-asennossa) 

 kaikkiin käynnistyslaitteisiin on vaikutettava samanaikaisesti. 

Pysähtymistoiminnot jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat: 

 luokka 0: pysäyttäminen poistamalla välittömästi teho koneen toimilaitteilta (ts. 

valvomaton pysähtyminen) 

 luokka 1: valvottu pysähtyminen, jossa koneen toimilaitteilla on teho pysähty-

misen aikaan saamiseksi. Pysähtymisen jälkeen teho poistetaan toimilaitteilta 

 luokka 2: valvottu pysähtyminen, jossa toimilaitteilla säilytetään teho. 

[43, 44] 

SFS-EN 60204 vaatii, että jos sähkölaitteen vikaantuminen tai toimintahäiriö voi aiheut-

taa vaarallisen tilanteen tai vaurioittaa konetta tai meneillään olevaa työtä, on tällaisten 

vikaantumisten ja toimintahäiriöitten esiintymisen todennäköisyys sopivin toimenpitein 

minimoitava. Riskiä alentaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa: 

 koneen turvalaitteet (esim. toimintaan lukitut suojukset tai laukaisulaitteet) 

 sähköisten piirien lukitukset turvatoimintaan 

 hyvin koeteltujen piiritekniikoiden ja komponenttien käyttö 

 osittaisen tai täydellisen varmennuksen tai erilaisuuden käyttäminen 

 toimenpiteet toiminnallisia testejä varten. 

Piirin yksittäisen vian aiheuttaman vaarallisen tilanteen todennäköisyys voidaan mini-

moida suorittamalla osittainen tai täydellinen varmennus. Sähköisten ja ei-sähköisten 

(esim. mekaanisten, hydraulisten tai pneumaattisten) järjestelmien yhdistelmä voi toimia 

varmennuksena ja saada aikaan erilaisuuden. [43, 44] 
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SFS-EN 60204 standardissa on annettu myös vaatimukset asennetuille ohjauslaitteille, 

jotka vaikuttava käyttäjärajapinnassa. Mikäli käytännössä on mahdollista, laitteet on 

valittava, asennettava ja tunnistettava tai merkittävä standardin IEC 61310 (Koneturval-

lisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen) mukaisesti. Tahattoman 

toiminnan mahdollisuus on minimoitava ja erityistä huomiota tulee kiinnittää koneen 

vaaraa aiheuttavien toimintojen ohjauksen valintaan, asetteluun, ohjelmointiin ja käyttä-

jän syöttölaitteiden käyttöön, kuten kosketusnäyttöön sekä valinta- ja kirjoitusnäp-

päimistöön. Koneeseen asennettujen ohjauslaitteiden oltava: 

 helposti tavoitettavissa kunnossapitoa ja käyttöä varten 

 asennettava niin, että materiaalin käsittelyyn verrattavista toimenpiteistä aiheu-

tuva vaurioitumisen mahdollisuus on mahdollisimman vähäinen. 

Ohjauslaitteistot on sijoitettava ja asennettava niin, että niiden luoksepäästävyys on 

huomioitu ja niitä voidaan käyttää ja huoltaa, sekä ne ovat suojattuna ympäristön vaiku-

tuksilta. Siirrettävät ja riippuvat ohjausyksiköt sekä niiden ohjauslaitteet on valittava ja 

sijoitettava niin, että iskujen ja tärinän aiheuttama koneen tarkoittamattoman toiminnan 

mahdollisuus on mahdollisimman vähäinen. Standardissa on määritetty ohjainten toi-

mintoja vastaavat värit. Lisäksi tietyille käynnistys- ja pysäytystoiminnoille on esitetty 

suositellut kuviot. Käynnistystoiminnon tai koneen osien liikkeen aikaansaavat ohjaimet 

on rakennettava ja asennettava niin, että niihin vahingossa vaikuttamisen mahdollisuus 

on mahdollisimman vähäinen. [43, 44] 

SFS-EN 60204 mukaan tiettyihin käyttösovellutuksiin on tarvittaessa asennettava hätä-

poislaitteet. Tavallisesti ne sijaitsevat erillään koneen ohjauspaikoista. Standardissa on 

asetettu yleiset vaatimukset hätäpysäytys- ja hätäpoislaitteille. Näissä vaatimuksissa 

otetaan kantaa muun muassa väriin, tyyppiin ja toimintatapaan. Syötön erotuskytkintä 

voidaan paikallisesti käyttää hätäpysäytys- tai hätäpoislaitteena, kun se on koneen käyt-

täjän helposti tavoitettavissa, täyttää standardin määrittämät erotuskytkimen vaatimuk-

set ja väri on standardin määrittämien vaatimusten mukainen. Standardissa on myös 

määritetty vaatimukset sallintalaitteiden toiminnalle. [43, 44] 
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SFS-EN 60204 Standardissa asetetaan myös joitakin vaatimuksia mekaanisille laitteille, 

kuten moottoreille ja jarruille. Moottorin mittojen on, aina kun mahdollista, oltava stan-

dardisarjan IEC 60072 (Dimensions and output series for rotating electrical machines) 

mukaisia. Kaikkien moottoreiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP23. Moottorien 

ja sen laitteiden ominaisuudet on valittava ennakoitua käyttöä ja fyysisiä ympäristöolo-

suhteita vastaavasti. Mekaanisten jarrujen toimilaitteiden ylikuorma- ja ylivirtasuojien 

toimiessa on koneen vastaavien toimilaitteiden teho samanaikaisesti poistettava. Jarru-

jen kanssa samaan liikkeeseen kuuluvat koneen toimilaitteet, esimerkiksi kaapelikelat ja 

siirtoliikkeen moottorit, ovat koneen vastaavia toimilaitteita. [43, 44] 

Standardi SFS-EN 60529 käsittelee sähkölaitteiden kotelointiluokkia (IP-luokitus). Ko-

telointiluokan tunnuksessa oleva ensimmäinen tunnusnumero ilmaisee, että  

 kotelointi suojaa ihmisiä koskettamasta vaarallisia osia, estäen tai rajoittaen ih-

miskehon osan tai ihmisen pitämän esineen sisääntunkeutumisen 

 kotelointi suojaa laitetta vieraiden esineiden sisääntunkeutumiselta. 

Kotelointi on varustettava vain yhdellä ensimmäisen tunnusnumeron ilmaisemalla kote-

lointiluokalla, jos se täyttää myös alempiin kotelointiluokkiin kuuluvat vaatimukset. 

Toinen tunnusnumero ilmaisee kotelointiluokan, jonka mukainen kotelointi estää veden 

haitallisen sisääntunkeutumisen. Kotelointiluokan lisäkirjain ilmaisee henkilöiden suo-

jauksen vaarallisien osien koskettamiselta. Lisäkirjainta käytetään vain,: 

 jos todellinen suojaus koskettamiselta on parempi kuin ensimmäisellä tunnus-

numerolla esitetty tai 

 jos vain vaarallisten osien suojaus koskettamiselta ilmoitetaan ja ensimmäinen 

tunnusnumero on korvattu kirjaimella X. 

Tällainen parempi suojaus voidaan toteuttaa esim. suojuksilla, sopivilla aukkojen muo-

doilla tai etäisyyksillä koteloinnin sisällä. Koteloinnin saa varustaa määrätyllä lisäkir-

jaimella ainoastaan, jos se täyttää myös kaikkien alempien kotelointiluokkien vaatimuk-

set. Alempien kotelointiluokkien vaatimia testauksia ei tarvitse suorittaa, jos laite itses-

tään selvästi täyttää kyseiset vaatimukset. IP-merkintöjen osat ja niiden merkitykset on 

määritetty tämän työn liitteessä 10. [45] 
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Standardi SFS-EN 62061 käsittelee ohjausjärjestelmien toiminnallista turvallisuutta. 

Kattostandardin IEC 61508 osan 3 vaatimuksia sovelletaan rajoittamattoman käskykan-

nan ohjelmointikieliin, kun taas SFS-EN 62061 määrittää vaatimukset rajoitetun käsky-

kannan ohjelmointikieliin. Rajoitetunkäskykannan ohjelmointikielellä toteutetut ohjel-

mat, jotka ovat toteutettu esimerkiksi lohko- tai tikapuukaavioilla. Standardissa esite-

tään vaatimuksia ja suosituksia koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektro-

nisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien (SRECS) suunnittelulle, yh-

distämiselle koneeseen ja kelpuutukselle. Standardissa esitetään ainoastaan toiminnalli-

sen turvallisuuden vaatimukset, jotka on tarkoitettu pienentämään koneen välittömässä 

läheisyydessä oleville tai suoranaisesti konetta käyttäville henkilöille aiheutuvaa tapa-

turman tai terveydellisen haitan riskiä. Standardi rajoittuu riskeihin, jotka johtuvat suo-

raan koneessa tai yhtenä kokonaisuutena toimivassa koneyhdistelmässä olevista vaarois-

ta. Standardissa on esitetty taulukko SFS-EN ISO 13849-1 (Turvallisuuteen liittyvät 

ohjausjärjestelmien osat, Yleiset suunnitteluperiaatteet) ja SFS-EN 62061 (Turvallisuu-

teen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestel-

mien toiminnallinen turvallisuus) välisistä eroista. SFS-EN ISO 13849 käsitellään tule-

vissa kappaleissa. [46] 

SFS-EN 62061 mukaan turvallisuuteen liittyvien ohjaustoimintojen toiminnallisten vaa-

timusten erittelyssä on kuvattava jokaisen toteutettavaksi tarkoitetun turvallisuuteen 

liittyvän ohjaustoiminnon yksityiskohdat mukaan lukien tarvittaessa: 

 koneen olosuhteet, jossa turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon on oltava ak-

tivoituna tai pois toiminnasta 

 niiden toimintojen ensisijaisuus, joka voivat olla samanaikaisesti aktiivisena ja 

jotka voivat johtaa ristiriitaiseen toimintatilaan 

 jokaisen turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon toimintojen taajuus 

 vaadittava vasteaika jokaiselle turvallisuuteen liittyvälle ohjaustoiminnolle 

 turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon ja muiden koneen toimintojen väliset 

rajapinnat 

 vaadittavat vasteajat  

 jokaisen turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon kuvaus 
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 kuvaus vikaan reagoivista toiminnoista ja kaikki niiden rajoitukset, esimerkiksi 

uudelleen käynnistys tai koneen jatkuva toiminta niissä tapauksissa, joissa alku-

peräinen reagointi vikaan on koneen pysäyttäminen 

 kuvaus käyttöympäristöstä  

 testaukset ja kaikki niihin liittyvät laitteet 

 toimintajaksojen taajuus, käyttöjakso ja käyttöluokka sähkömekaanisille laitteil-

le, joita on tarkoitus käyttää turvallisuuteen liittyvissä ohjaustoiminnoissa. 

[46] 

SFS-EN 62061 mukaan jokaisen turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon turvallisuu-

den eheyden vaatimukset on johdettava riskin arvioinnista jotta varmistetaan, että tarvit-

tava riskin pienentäminen voidaan saavuttaa. Standardissa turvallisuuden eheyden vaa-

timukset ilmaistaan tavoitearvoina, joita minkään turvallisuuteen liittyvän ohjaustoi-

minnon vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys tunnissa ei saa ylittää. 

Taulukko 2. SFS-EN 62061 tuntemat turvallisuuden eheyden tasot (SIL). 

Turvallisuuden eheyden taso (SIL) Vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys PFHD 

3 ≥ 10
-8

 … < 10
-7

 

2 ≥ 10
-7

 … < 10
-6

 

1 ≥ 10
-6

 … < 10
-5

 

 

Kuten taulukosta 2 huomataan, konespesifiset standardit jättävät pois SIL 4 tason (PFHD 

≥ 10
-9

 … < 10
-8

), jonka käyttöä myöskään kattostandardit IEC 61508 ei suosittele. Mi-

käli arvioidaan, että turvallisuuteen liittyvän laitteen tulisi olla SIL 4 tasoa, IEC 61508 

suosittelee ensisijaisesti lisäämään rinnalle muita turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä ja 

riskin pienentämiskeinoja. [42, 46] 

Turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän valinnassa ja suunnittelussa tulee 

täyttää seuraavat vaatimukset: 

a) Laitteiston turvallisuuden eheyden vaatimukset käsittäen: 

 rakenteelliset rajoitukset laitteiston turvallisuuden eheydelle ja 

 vaatimukset vaarallisen satunnaisen laitevikaantumisen todennäköisyydelle  

b) Systemaattisen eheyden vaatimukset käsittäen 
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 vaatimukset vaarojen välttämiseksi ja 

 vaatimukset systemaattisten vikojen hallitsemiseksi 

c) Turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän toiminnan vaatimukset 

vian paljastuessa  

d) Turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston suunnittelun ja kehittämisen vaatimukset. 

Turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän suunnittelussa on otettava lisäksi 

huomioon inhimilliset kyvyt ja rajoitukset. Toteutuksen on oltava sopiva niille toimin-

noille, jotka osoitetaan niiden käyttäjien, huoltohenkilöstön ja muiden henkilöiden teh-

täväksi, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjaus-

järjestelmän kanssa. Käyttäjäliittymien suunnittelussa on noudatettava inhimilliset teki-

jät huomioon ottavaa käytäntöä ja niiden on vastattava käyttäjien todennäköistä harjaan-

tumistasoa ja tietoisuutta. Turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän toteu-

tus on dokumentoitava standardissa määritellyllä tavalla. SFS-EN 62061 esittää yleiset 

periaatteet koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien ohjelmistojen suunnit-

teluun, mutta täsmällisemmät suositukset SIL –luokiteltujen järjestelmien ohjelmisto-

suunnittelulle on esitetty kattostandardissa IEC 61508 -standardissa. [42, 46] 

Standardin SFS-EN ISO 13849 tarkoituksena on luoda selkeä perusta, jonka avulla 

minkä tahansa sovelluksen ja koneen turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien 

rakenne ja toiminta voidaan arvioida. Sellaisia koneiden ohjausjärjestelmien osia, joiden 

tehtävänä on turvatoimintojen toteuttaminen, kutsutaan turvallisuuteen liittyviksi ohja-

usjärjestelmän osiksi, ja niihin voi kuulua laitteistoja ja ohjelmistoja, ja ne voivat olla 

koneen ohjausjärjestelmästä erillään tai sen rakenteellisia osia. Turvatoimintojen ohella 

turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat voivat toteuttaa myös käyttötoimintoja, 

esimerkiksi kaksinkäsinhallintalaitteet toiminnon käynnistäjänä. [47] 

SFS-EN ISO 13849 määrittää viisi suoritustasoa (PL), joiden perusteella turvallisuuteen 

liittyvien ohjausjärjestelmän osien kyky suorittaa turvatoiminto ennakoitavissa olosuh-

teissa osoitetaan. Nämä suoritustasot määritellään vaarallisen vian todennäköisyydellä 

tuntia kohden alla olevan taulukon 3 mukaisesti.  
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Taulukko 3. SFS-EN ISO 13849 mukaiset suoritustasot (PL). 

PL 
Vaarallisen keskimääräisen vikaantumisajan todennäköisyys tuntia kohden (PFHD) 

1/h 

a ≥ 10
-5

 - < 10
-4

 

b ≥ 3 × 10
-6

 - < 10
-5

 

c ≥ 10
-6

 - < 3 × 10
-6

 

d ≥ 10
-7

 - < 10
-6

 

e ≥ 10
-8

 - < 10
-7

 

 

Standardiin IEC 61508 perustuvissa standardeissa esitetään turvallisuuteen liittyvien 

ohjausjärjestelmien kyky suorittaa turvatoiminto turvallisuuden eheyden tasojen avulla 

(SIL). Alla olevassa taulukossa 4 näytetään PL ja SIL -tasojen suhde. 

Taulukko 4. SFS-EN ISO 13849 määrittämä PL ja SIL -tasojen suhde. 

PL 
SIL 

(IEC 61508-1) tiheiden vaateiden ja jatkuvan toiminnan tapa 

a Ei vastaavuutta 

b 1 

c 1 

d 2 

e 3 

 

Suoritustasolla PL a ei ole vastaavuutta turvallisuuden eheyden tasojen asteikon kanssa 

ja kyseistä tasoa käytetään pääasiassa lieviin ja tavallisesti palautuviin vammoihin joh-

tavien riskien pienentämiseen. Koska turvallisuuden eheyden taso SIL 4 on tarkoitettu 

katastrofaalisiin tapahtumiin, jotka ovat mahdollisia prosessiteollisuudessa, tämä alue ei 

ole merkityksellinen yksittäisten koneiden riskeille. Siten turvallisuuden eheyden tasoa 

SIL 3 vastaava suoritustaso PL e määritellään korkeimmaksi tasoksi. [47] 

Jokaiselle turvatoiminnolle on eriteltävä sen ominaisuudet ja turvatoiminnolta vaaditta-

va suoritustaso ja ne on dokumentoitava turvallisuusvaatimusten erittelyssä. Jokaiselle 

valitulle turvatoiminnolle, joka on tarkoitus toteuttaa ohjausjärjestelmän turvallisuuteen 

liittyvillä osilla, on määritettävä vaadittava suoritustaso (PLr) ja se on dokumentoitava. 

Vaadittavan suoritustason määrittäminen on riskin arvioinnin tulos ja se viittaa siihen 

riskin pienentämisen määrään, jonka turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien 
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on tarkoitus toteuttaa. Mitä suurempi on vaadittava turvallisuuteen liittyvien ohjausjär-

jestelmän osien aikaan saama riskin pienentäminen, sitä korkeamman on vaadittavan 

suoritustason (PLr) oltava. [47] 

PLr arvon määrittämiseksi SFS-EN ISO 13849 käyttää seuraavia merkintöjä: 

 vamman vakavuus (S) 

 vaaralle altistumisen taajuus ja kesto (F) 

 mahdollisuus välttää vaaraa tai rajoittaa vahinkoa (P). 

Päätettäessä muuttujien S1 ja S2 valinnasta olisi otettava huomioon tapaturmien tavan-

omaiset seuraukset ja niiden tavanomaiset paranemisprosessit. Esimerkiksi ruhjeet ja/tai 

haavautumat ilman komplikaatioita voitaisiin luokitella S1 avulla, kun taas irtileikkau-

tuminen tai kuolema olisi S2. Vaaralle altistumisen taajuuden ja/tai keston F1 tai F2 

määrittämiseen standardi antaa vain viitteellisiä arvoja ja todellisuudessa käytetyt arvot 

tulisi määrittää ja perustella tapauskohtaisesti. F1 voidaan valita, jos kertyvä altistusaika 

ei ylitä määrää 1/20 kokonaiskäyttöajasta ja taajuus ei ole suurempi kuin kerran 15 mi-

nuutissa. Jos ei ole muita perusteluja ja jos taajuus on suurempi kuin kerran 15 minuu-

tissa, olisi valittava F2. Vaaratilanteen esiintyessä olisi valittava muuttuja P1 ainoastaan, 

jos on todella mahdollista välttää vaara tai vähentää merkittävästi sen vaikutusta; muu-

toin olisi valittava muuttuja P2. Näiden parametrien avulla voidaan määrittää koneen 

PLr taso käyttämällä standardin liitteen A kuvaajaa. 

 

Kuva 4. SFS-EN ISO 13849 mukainen PLr -tason määrittäminen. 
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Vaikuttavimpana tekijä arvon PLr valinnassa on siis mahdollisen vamman vakavuus. 

Tämän jälkeen arvoa säätää vaaralle altistumisen taajuus ja/tai kesto, minkä jälkeen lo-

pullisen PLr -arvon määrää mahdollisuus välttää tai rajoittaa vaaraa. Riskin määrällises-

sä arvioinnissa kukin vaaratekijä voidaan arvioida erikseen. Jos on ilmeistä, että on 

olemassa aina samanaikaisesti tapahtuvien, suoraan toisiinsa liittyvien riskien yhdistel-

miä, ne olisi yhdistettävä riskin suuruuden arvioinnissa. Jokaiseen yksittäiseen turva-

toimintoon kuuluvan turvallisuuteen liittyvän osan suoritustason (PL) on vastattava 

vaadittavaa suoritustasoa (PLr). Turvatoimintoihin kuuluvien erilaisten turvallisuuteen 

liittyvien ohjausjärjestelmän osien suoritustasojen (PL) on oltava vähintään yhtä suuria 

kuin tälle turvatoiminnolle vaadittava suoritustaso (PLr). [47] 

Suunnittelijan avuksi ja helpottamaan saavutetun turvatoiminnon suoritustason (PL) 

arvioimista standardi käyttää menetelmää, joka perustuu arkkitehtuurien luokitteluun 

tiettyjen suunnittelukriteerien mukaisesti ja määrättyihin käyttäytymistapoihin vikatilan-

teessa. Nämä luokat jaetaan viiteen tasoon, joita kutsutaan luokiksi B, 1, 2, 3 ja 4. Lait-

teen luokkaan pääasiassa vaikuttavia tekijöitä ovat sen vikaantumistaajuus sekä keski-

määräinen diagnostiikan kattavuus. Luokka B on perusluokka, jossa vian esiintyminen 

voi johtaa turvatoiminnon menettämiseen. Luokassa 1 vikakestoisuutta pyritään paran-

tamaan pääasiassa komponenttien valinnalla ja soveltamistavalla. Luokissa 2, 3 ja 4 

parempi suorituskyky saavutetaan turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osan ra-

kenteellisen parantamisen avulla. Luokassa 2 suorituskykyä pyritään parantamaan te-

kemällä määräaikaisia tarkastuksia. Luokissa 3 ja 4 tulee varmistaa, että yksittäinen vika 

ei johda turvatoiminnon menettämiseen. Luokassa 4 tulee myös määrittää, miten järjes-

telmä kestää vikojen kertymistä. [47] 

Standardin SFS-EN ISO 13849 toisessa osassa on esitetty kelpuutusta koskevia yksi-

tyiskohtia. Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien toteutus on kelpuutettava. 

Kelpuutuksella on osoitettava, että kunkin turvatoiminnon toteuttava turvallisuuteen 

liittyvien ohjausjärjestelmän osien yhdistelmä täyttää standardin ISO 13849 osan 1 

kaikki asiaan kuuluvat vaatimukset. Standardissa on esitetty alla olevan kuvan 5 mukai-

nen lohkokaavio kelpuutusprosessia.  
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Kuva 5. SFS-EN ISO 13849 mukainen lohkokaavio kelpuutusprosessista. 

Kelpuutusprosessin tarkoituksena on vahvistaa, että ohjausjärjestelmän turvallisuuteen 

liittyvien osien toteutus tukee konekokonaisuuden turvallisuuden vaatimusmäärittelyä. 

Kelpuutuksella on osoitettava, että kukin turvallisuuteen liittyvä osa vastaa standardin 

osan 1 vaatimuksia. Kelpuutuksen tekijöiden olisi oltava henkilöitä, jotka ovat riippu-

mattomia turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelusta. Kelpuutuk-

seen kuuluu kelpuutussuunnitelman mukaisen analyysin soveltaminen ja toiminnallisten 

testausten suorittaminen ennakoitavissa olevissa olosuhteissa. Analyysin ja testauksen 

suhteen tasapaino riippuu turvallisuuteen liittyviin osiin käytettävästä teknologiasta sekä 

vaadittavasta suoritustasosta. Luokissa 2, 3 ja 4 turvatoiminnon kelpuutukseen kuuluu 

myös testaus vikaantumisolosuhteissa. Järjestelmän koon, monimutkaisuuden tai sen 
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liittämisen ohjausjärjestelmään aiheuttamien vaikutusten vuoksi voi olla tarpeen tehdä 

erityisjärjestelyjä, jotka on täsmennetty standardissa. [47] 

Standardissa SFS-EN ISO 13850 esitetään koneen hätäpysäytystoimintoa koskevat toi-

minnalliset vaatimukset ja suunnitteluperiaatteet. Hätäpysäytystoiminnon tarkoituksena 

on torjua henkilöiden käyttäytymisestä tai odottamattomasta vaarallisesta tapahtumasta 

johtuvat todelliset tai uhkaavat hätätilanteet. Hätäpysäytystoiminto on voitava käynnis-

tää yhdellä ihmisen suorittamalla toimenpiteellä ja se on oltava saatavilla ja toiminta-

kunnossa koko ajan. Sen on oltava koneen kaikkien toimintatapojen aikana ensisijainen 

muihin toimintoihin ja käyttötoimenpiteisiin nähden heikentämättä muita suojaavia toi-

mintoja. Kun hätäpysäytystoiminto käynnistetään: 

 sen on pysyttävä käynnissä kunnes se kuitataan käsikäyttöisesti 

 mikään hätäpysäytystoiminnon pysäyttämien toimintojen käynnistyskäsky ei saa 

aiheuttaa käynnistymistä. 

Hätäpysäytystoiminto on palautettava toimintavalmiiksi ihmisen suorittamalla tarkoi-

tuksellisella toimenpiteellä. Hätäpysäytystoiminnon toimintavalmiiksi palauttamisen on 

tapahduttava vapauttamalla hätäpysäytyslaite lukinnasta. Toimintavalmiiksi palauttami-

nen ei saa käynnistää konetta. Hätäpysäytystoiminto on täydentävä suojaustoimenpide 

eikä sitä saa käyttää suojausteknisten toimenpiteiden ja muiden toimintojen tai turva-

toimintojen korvaajana. Hätäpysäytystoiminto on suunniteltava siten, että hätäpysäytys-

laitteeseen vaikuttamisen jälkeen koneen vaaralliset liikkeet ja toiminnot pysäytetään 

asianmukaisella tavalla aiheuttamatta lisävaaroja ja ilman muuta toimintaan puuttumis-

ta. [48] 

Hätäpysäytystoiminnon suorittavien turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän tai 

alajärjestelmän osien on oltava standardien ISO 13849‑1 ja/tai IEC 62061 olennaisten 

vaatimusten mukaisia. Vaadittavan suoritustason (PL) tai turvallisuuden eheyden tason 

(SIL) määrittämisessä olisi otettava huomioon hätäpysäytystoiminnon tarkoitus, mutta 

vähimmäisvaatimus on PLr c tai SIL 1. Riippuen laitteiston tyypistä hätäpysäytystoi-

minnon vaaditaan toteuttamaan tälle laitteistolle standardeissa määritetyt olennaiset vaa-

timukset: 
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 sähkölaitteistolle IEC 60204-1 

 hydrauliselle laitteistolle ISO 4413 

 pneumaattiselle laitteistolle ISO 4414. 

Hätäpysäytystoiminnon aikaansaamisessa käytettävät komponentit, laitteet ja osat on 

valittava, koottava, yhdistettävä, kiinnitettävä ja suojattava siten, että ne kykenevät toi-

mimaan oikein odotettavissa olevissa toimintaolosuhteissa ja odotettavissa olevien ym-

päristön vaikutusten alaisuudessa, sekä ottamalla huomioon käytön taajuus ja tarve mää-

räaikaiseen testaukseen sekä ympäristön olosuhteet. [48] 

Ydinlaitoksen automaatiojärjestelmiä suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota 

myös kommunikoinnin turvallisuuteen. SFS-EN 50159 käsittelee rautatiesovellusten 

kommunikaatiota, viestintää ja prosessointijärjestelmiä, mutta esimerkiksi aiemmin 

mainittu SFS-EN 62061 koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallisesta turvallisuudesta 

viittaa kyseiseen standardiin tietoliikenneprosessien osalta. SFS EN-50159 kattaa tur-

vallisuuteen liittyvän kommunikaation sekä suljetun että avoimen epäluotetun tiedon-

siirtojärjestelmän päällä. Alla olevan kuvan 6 lohkokaavio selventää standardin käsitte-

lemää järjestelmämallia. Ydinvoimalaitoksessa tällainen turvallisuuteen liittyvä tiedon-

siirto voisi tapahtua esimerkiksi välitettäessä latauskoneelle tieto polttoaineen lataus-

kaaviosta. 
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Kuva 6. SFS-EN 50159 mukainen kommunikointimalli käytettäessä epäluotettua 

suljettua tiedonsiirtojärjestelmää. 

Standardi ei määritä vaatimuksia alla olevalle tiedonsiirtojärjestelmälle, mutta määrittää 

lisäturvallisuuskerroksen siirtojärjestelmän päälle, jonka tulee huolehtia järjestelmälle 

rakennetuista puolustavista toimenpiteistä. Koneautomaation kannalta SFS-EN 50159 

asettaa yleiset vikaantumishypoteesit laitteiston väliselle kommunikaatiolle, mitkä tulee 

ottaa huomioon riski- ja vikasietoisuusanalyyseissä. SFS-EN 50159 standardin sijaan on 

mahdollista käyttää IEC 61784-3 standardia, jossa on lähes vastaava analyysimalli [28]. 

Standardin SFS-EN 50159 lisäksi ohjeita turvallisuuteen liittyvän automaation kommu-

nikaation testaukseen ja todentamiseen on määritetty Saksalaisen organisaation BIA 

(Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsicherheit, Institute for Occupational 

Safety of Accident Insurance Institutions) julkaisuissa. Toinen tärkeä järjestö on 

EWICS TC7 (European Workshop of Industrial Computer Systems Technical Commit-

tee 7), jonka työalueeseen kuuluu ohjelmoitavien elektroniikkajärjestelmien turvalli-

suus. Sen pyrkimyksenä on määrittää tekniikan taso (state-of-the-art) menetelmille ja 

työkaluille, joita käytetään kriittisten ohjelmien kehityksessä ja huollossa teollisessa 

ympäristössä. [21] 

Turvallisuuteen liit-

tyvät siirtofunktiot 

Turvallisuuteen 

liittyvä viesti 

Ei turvallisuuteen 

liittyvä viesti 

Turvallisuuteen liittyvä 

tiedonsiirtojärjestelmä 

Tiedonsiirtoväylä 

Ylemmät protokol-

latasot 

Loogiset ja fyysiset 

yhteyskerrokset 

Ylemmät protokol-

latasot 

Loogiset ja fyysiset 

yhteyskerrokset 

Ylemmät protokol-

latasot 

Loogiset ja fyysiset 

yhteyskerrokset 

Epäluotettava 

tiedonsiirto-

järjesltemä 

EN 50159-1 
Turvallisuuteen liit-

tyvät siirtofunktiot 

Turvallisuuteen 

liittyvä prosessi 

Turvallisuuteen 

liittyvä laitteisto 

Turvallisuuteen 

liittyvä prosessi 

Turvallisuuteen 

liittyvä laitteisto 

Ei turvallisuuteen 

liittyvä prosessi 

Ei turvallisuuteen 

liittyvä laitteisto 

EN 62061 
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3.2.3 Nostureiden C-tyypin standardit 

Standardin SFS-EN 13001 osat 1 - 3 käsittelevät nostureiden mekaaniseen suunnitte-

luun ja teoreettiseen todentamiseen liittyvät vaatimukset. Standardin osissa määritellään 

suunnittelua koskevat ehdot ja vaatimukset nostureissa esiintyvien mekaanisten vaaro-

jen välttämiseksi sekä menetelmät mainittujen vaatimusten toteuttamiseen ja suunnitte-

lun todentamiseen. Standardin ensimmäinen osa käsittelee nostureiden yleisiä suunnitte-

luperiaatteita ja se kattaa olennaiset vaaratilanteet, jotka saattavat johtaa henkilövahin-

koon tavallisessa käytössä ja ennakoitavissa väärinkäyttötilanteissa. Standardin toisessa 

osassa käsitellään nosturiin kohdistuvia kuormituksia ja kolmannessa osassa nosturin 

teräsrakenteiden rajatiloja ja kelpoisuuden osoittamista. Koska standardi on yleisluon-

toinen, sen ensimmäisen osan liitteessä A esitetään opastava taulukko sopivan yksityis-

kohtaisemman nosturistandardin valinnalle. [48] 

SFS-EN 13001 standardin ensimmäisen osan kohta 4 on välttämätön seuraavien vaara-

tekijöiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi:  

a) nosturin tai sen osien epätasapaino (kaatuminen)  

b) lujuuden rajojen ylittäminen (myötäminen, murtuminen, väsyminen)  

c) nosturin tai sen osien elastinen epätasapaino (nurjahdus, lommahdus)  

d) materiaalin tai komponenttien lämpötilarajojen ylittäminen  

e) muodonmuutoksen rajojen ylittäminen. 

Näiden laskelmien tavoitteena on osoittaa teoreettisesti, että nosturi on suunniteltu niin, 

että se täyttää turvallisuusvaatimukset mekaanisten vaarojen estämiseksi. Standardisar-

jan mukainen kelpoisuusnäyttö on tehtävä käyttäen tarkoitukseen soveltuvia yleisiä pe-

riaatteita ja menetelmiä, jotka vastaavat nosturisuunnittelussa hyväksyttyä tekniikan 

tasoa. Vaihtoehtoisesti voidaan yleensä käyttää kehittyneempiä, tunnustettuja teoreetti-

sia tai kokeellisia menetelmiä edellyttäen, että ne ovat tämän standardin periaatteiden 

mukaisia. [48] 

SFS-EN 13001 standardin toisessa osassa on määritetty kuormia ja kuormitusyhdistel-

miä, joita tulee soveltaa ainoastaan kyseeseen tulevan nosturin määritellyille kokoon-

panoille ja käyttöolosuhteille. Kuormitusvaikutukset on otettava huomioon todistettaes-
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sa laskelmin hallitsemattomia liikkeitä, myötämistä, rakenteiden kimmoista stabiliteettia 

ja väsymiskestävyyttä. Luvussa 4.3.2 kuvataan korkean riskin tilanteissa käytettävä 

kuormitusvaikutuksen suunnitteluarvo, jonka määritykseen tarvitaan standardin määrit-

tämien kuormituskertoimien lisäksi riskikerroin, joka on määritetty standardin liitteessä 

D. [48] 

SFS-EN 13001 kolmannessa osassa on puolestaan määritetty tarkemmat vaatimukset: 

 dokumentaatiolle 

 rakenneosien materiaaleille 

 ruuviliitoksille 

 niveltappiliitoksille 

 hitsausliitoksille 

 rakenneosien ja liitosten kelpoisuuden osoittamiselle. 

Kolmas osa on jaettu viiteen kokonaisuuteen, joissa määritetään komponenttien rajatilat 

ja kelpoisuuden osoittaminen. Osassa kolme määritetyt vaatimukset on tärkeä ottaa 

huomioon, jotta nosturin mekaaniset osat olisivat mahdollisimman laadukkaita. [48] 

SFS-EN 13135 määrittää sähköteknisten, mekaanisten, hydraulisten ja pneumaattisten 

laitteiden suunnittelua ja valintaa koskevat vaatimukset kaiken tyyppisille nostureille ja 

niihin liittyville nostoapuvälineille, tavoitteina suojata henkilöstöä vaaratekijöiltä, jotka 

vaikuttavat heidän terveyteensä ja turvallisuuteen sekä toimintojen luotettavuuden var-

mistaminen. Standardi koskee sähkölaitteistoa verkkoliitäntäkohdasta (syötönerotuskyt-

kin) lähtien sisältäen nosturin ulkopuolella olevat tehon syöttö- ja ohjausjärjestelmät, 

esim. taipuisat kaapelit, laahausjohdot ja -kiskot, langattomat ohjauslaitteet. Standardis-

sa esitetään periaatteet, joita on sovellettava vaarallisia kuormia siirtäviin nostureihin. 

[49] 

SFS-EN 13135 mukaisen nosturin sähkölaitteiden on oltava standardin EN 60204-32, 

kuitenkin SFS-EN 13135 mukaisin muutoksin. Turvatoimintojen tai suojaustoimenpi-

teiden käytöstä poistamisen on myös rajoitettava koneen suorituskykyä tai on oltava 

muita keinoja liian pitkän käytöstä poistamisen estämiseksi. Painikkeita ja vastaavia 
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ohjauslaitteita, jotka vuoroin käynnistävät ja pysäyttävät toiminnon, ei saa käyttää liike-

käytöissä. Jokaisen ohjauslaitteen toiminto on esitettävä laitteessa tai sen vieressä. Stan-

dardissa määritetään suositeltavat värit eri painikkeille. [49] 

Jarrujen on kyettävä pysäyttämään täysin kuormitettu nosturi ilman liiallisia iskuja suu-

rimmasta nopeudesta, jonka nosturi voi saavuttaa. Työjarrujen on toimittava automaatti-

sesti seuraavissa tapauksissa: 

 hallintalaite palautuu 0-asentoon; jarrut voivat toimia viiveellä, jos moottorikäyt-

tö pysäyttää liikkeen 

 voimansyöttö jarruun tai liittyvään moottoriin katkeaa 

 hätäpysäytys käynnistetään; hätäpysäytysluokassa 0 jarrujen on toimittava välit-

tömästi, luokassa 1 sen jälkeen, kun sähköinen jarrutus on pysäyttänyt liikkeen 

 langattoman ohjauksen pysäytystoiminto on käynnistetty 

 turvallisuuteen liittyvä ohjausjärjestelmä on käynnistänyt pysäytystoiminnon. 

Jos useita työjarruja käytetään yksittäisessä käyttöliikkeessä, minkä tahansa yksittäisen 

jarrun käynnistymisen on käynnistettävä kaikki jarrut. Itselukkiutuvia jarruja voidaan 

käyttää ainoastaan seisontajarruina. Varmistusjarrujen on toimittava välittömästi käyttö-

jarrujärjestelmän vikaantumisen jälkeen tai kuormaa kantavan rakenneketjun vikaantu-

misen jälkeen, joka voisi aiheuttaa kuorman laskeutumisen hallitsemattomalla tavalla. 

Hätäpysäytyksessä varmistusjarrua on käytettävä viiveellä, joka sallii käyttöjarrujärjes-

telmän pysäyttää nostoliikkeen, jollei hätäpysäytyksen suunnittelussa ole otettu huomi-

oon perässä toistettavaa varmistusjarrutusta. Kun varmistusjarrutus on käynnistetty vas-

teena järjestelmän vikaantumiseen, sen vapauttamisen on oltava mahdollista ainoastaan 

erityiskeinoin. [49] 

SFS-EN 13135 antaa vaatimuksia kuormankantoketjun komponenteille, kuten vaihteis-

tolle, telalle, köysille ja koukulle. Köydet on valittava kyseessä olevan sovelluksen mu-

kaan ja ne on valmistettava soveltuvista materiaaleista, jotta ne kestävät köyden suunni-

tellun käyttöiän mukaiset suunnitteluvoimat. Köysi ei saa taipua tai puristua terävien 

reunojen yli, eikä köyden kiinnitys saa irrota vaikka se ei ole jännitettynä. Jos kaksi tai 

useampia köysiä kulkee telalta yksittäiseen liikkuvaan osaan, on oltava keinot tasata 
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köysien pituuserot. Köysitelan vaipan paksuus on määritettävä kelpoisuuslaskelmilla tai 

kokeilla. Köysitelojen on oltava uritettuja tai köyden oikea kelautuminen telalle on var-

mistettava muulla tavoin. Tela on suunniteltava niin, että ääriasennossa kiinnittämätöntä 

köyttä jää telalle vähintään kaksi kierrosta. Köysitelassa on oltava rakenteet, jotka estä-

vät köyden pääsyn pois telan päästä. Usean köysikerroksen telat on varustettava oh-

jaimella kaikissa niissä kohdissa, joissa köysi siirtyy seuraavaan kerrokseen. Vaihteiston 

käytön ja käyttökoneiston välisen liitostyypin on oltava sellainen, että vaihteille tai laa-

kereille ei aiheudu liiallisia tai hallitsemattomia jännityksiä tai muodonmuutoksia. Jos 

vaihteistossa voi esiintyä itselukkiutumista, syntyvät dynaamiset iskuvoimat on otettava 

huomioon käyttökoneiston suunnittelussa. Tietyissä sovelluksissa saattaa olla tarpeen 

kytkeä moottorin akseli irti kuormituksen alaisesta vaihteesta, mikä saa olla mahdollista 

vain silloin, kun kuorman puolella oleva akseli on lukittu. Nosturien koukut on valmis-

tettava takomalla, valamalla tai ne on tehtävä valssatusta teräslevystä. Nosturissa on 

oltava laitteet estämään kuorman tarkoitukseton irtoaminen, ellei tämä toteudu luontai-

sesti. Vähintään neljästä levyelementistä koostuvan monilevykoukun katsotaan olevan 

yksittäisvikasietoinen rakenne. Levykoukun nostokyky on määritettävä standardin EN 

13001-3-1 mukaan. Jännitysten arviointi on tehtävä joko analyyttisesti tai kokeellisesti 

mittaamalla. [49] 

SFS-EN 13135 vaatii, että turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän toiminnot on ylei-

sesti täytettävä standardin SFS-EN ISO 13849-1 suoritustason c mukaiset vaatimukset, 

ellei muuta suoritustasoa ole määritetty asiaankuuluvissa tuotestandardeissa tai saatu 

riskianalyysin avulla. Ainakin seuraavat turvallisuuteen liittyvät toiminnot on katettava, 

ellei vaaratekijöitä ole poistettu muilla tavoin: 

 ylikuormasuojaus 

 asiaankuuluvien liikkeiden rajoitus 

 hätäpysäytys 

 nopeussäätöisten käyttöjen ylinopeuden hallinta. 

On huomattava, että ohjausjärjestelmä määritellään standardin SFS-EN ISO 12100 liit-

teessä A loppuvaksi tehonohjauselimien lähtöihin. Tämän määritelmän mukaan esim. 

mekaanisten jarrujen, kuormanpitoventtiilien, vaihteiden ja muiden vastaavien element-
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tien katsotaan kuuluvan järjestelmän toiminnalliseen osaan eikä turvallisuuteen liitty-

vään ohjausjärjestelmään. Varoitus- ja merkinantolaitteiden ei katsota olevan turvalli-

suuteen liittyviä ohjausjärjestelmän toimintoja. Jos on kohtuudella ennakoitavissa, että 

käyttövoiman menetys johtaa vaaralliseen tilanteeseen riippuvan kuorman vuoksi, on 

oltava keinot kuorman tuomiseksi turvalliseen asemaan. [49] 

SFS-EN 13135 mukaan kaikki liikkeet, joiden liikealue on rajattu, on keskeytettävä ja 

pysäytettävä rajoittimien avulla määritellyn hidastusrampin puitteissa. Suunnittelussa on 

otettava huomioon keinot estää nosturia tai vaunua putoamasta radalta tai kaatumasta, 

jos yksi pyöristä pettää. Tämä voidaan toteuttaa luontaisilla suunnittelutoimenpiteillä tai 

käyttämällä turvalaitteita. Nostokoneiston kahdennetut komponentit on laskettava sekä 

tavallisille että poikkeuksellisille kuormitusolosuhteille. Materiaalit on valittava nostu-

rin ympäristölämpötilan vaihteluvälin mukaisesti. Osat, jotka voivat tulla kuumiksi ym-

päristöolosuhteista johtuen ja edellyttävät tarkoituksellista koskettamista, on valmistet-

tava matalan lämmönjohtavuuden omaavista materiaaleista, kuten muovi tai puu. [49] 

Standardi SFS-EN 13155 määrittelee turvallisuusvaatimukset seuraaville nostureissa, 

nostimissa ja käsikäyttöisissä kuormankäsittelylaitteissa käytettäville irrotettaville nos-

toapuvälineille:  

  levytarraimet  

  alipainetarttujat  

  itsetoimiset  

  ei-itsetoimiset  

 sähkötoimiset nostomagneetit 

  kestomagneetit  

  sähköiset kestomagneetit  

  nostopuomit  

  C-koukut  

  nostohaarukat  

  tarraimet 

 

Standardissa käsitellään yleisimpiä apuvälinesuunnittelun näkökohtia, mutta siinä edel-

leen viitataan SFS-EN ISO 12100 standardiin vaaratekijöiden osalta, joita SFS-EN 

13155 ei käsittele. Kohdan 5.1.1.1 mukaan nostoapuvälineen tulee kestää kolminkertai-

nen nostokykyä vastaava staattinen kuorma ilman kuorman irrottamista vaikka tapahtui-

si plastisia muodonmuutoksia, eikä kaksinkertainen kuorma saa aiheuttaa plastista muo-
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donmuutosta. Jos nostoapuvälineessä on enemmän kuin yksi tarrain, kunkin tarraimen 

nostokyvyssä on otettava huomioon kuorman jakautuma. Nosturin tai välittävän laitteen 

kytkentätavan on varmistettava, että voimat siirtyvät tarraimeen oikeassa suunnassa. 

Standardin liitteissä on määritetty todentamismenetelmät nostoapuvälineiden osalta. 

[50] 

Standardissa SFS-EN 13557 esitetään suunnitteluvaatimukset nostureiden ohjauslaitteil-

le ja ohjauspaikoille. Ohjausjärjestelmiä käsitellään aiemmin esitetyissä standardeissa 

SFS-EN 60204-32 ja SFS-EN 13135. Standardi kattaa erityiset vaaratilanteet, joita saat-

taa esiintyä ohjauslaitteiden ja ohjauspaikkojen käytön yhteydessä, mutta ei vaaratilan-

teita, joita voi esiintyä esimerkiksi kuljetuksen, valmistuksen, käyttöönoton tai muutos-

töiden yhteydessä. Standardissa esitetään vaatimukset ohjaamon mitoitukselle, joissa 

esimerkiksi mainitaan, ettei ohjauspaikassa saa olla ulkonevia osia ja reunojen on oltava 

joko pyöristettyjä tai viistettyjä. Suojauksen suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta joh-

tuvaa sähköiskua vastaan on oltava standardin SFS-EN 60204 mukainen. [51] 

SFS-EN 13557 vaatii, että siirrettävät ohjaimet on sijoitettava siten, että nosturinkuljet-

taja voi sijoittua vaaravyöhykkeen ulkopuolelle. Ohjaimien kytkentään käytettäviin tai-

puisiin kaapeleihin ja asennustarvikkeisiin kohdistuvien vetovoimien on oltava standar-

din SFS-EN 60204-32 vaatimusten mukaisia. Langattomat ohjauslaitteet on suunnitelta-

va standardin SFS-EN 60204-32 mukaisesti seuraavilla lisäyksillä:  

 Lähettimeltä ei saa lähteä signaaleja, kun luvattoman käytön esto on kytketty 

 Lähettimen kytkemisestä päälle on oltava ilmaisu lähettimessä, eikä päällekyt-

kemisellä saa olla vaikutusta nosturin liikkeisiin 

 Vastaanotin saa välittää käyttökomennot ohjausjärjestelmälle vain, kun sen vas-

taanottamissa viesteissä on oikea osoite ja virheetön komento.  

Standardin liite C sisältää lisätietoja langattomien ohjausjärjestelmien vaatimuksista, 

jotka on esitetty standardissa EN 60204-32. Pysäytystoiminnon suorittava langattoman 

ohjausjärjestelmän osa on standardin EN 954-1 tarkoittama turvallisuuteen liittyvä nos-

turin ohjausjärjestelmän osa. Tämä langattoman ohjausjärjestelmän osa on suunniteltava 

turvatoimintatasoltaan vastaamaan vähintään standardin EN 954-1 mukaisen luokan 3 
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vaatimuksia. Hätäpysäytystoiminnon tulee vastata standardin EN 60204-32 luokan 0 

hätäpysäytystoimintoa, mutta mikäli tämä voi aiheuttaa jonkin ylimääräisen riskin, py-

säytystoiminto voi olla luokan 1 mukainen. [51] 

Standardissa SFS-EN 13586 esitetään suunnitteluvaatimukset nostureihin asennetuille 

kulkuteille, joita ei käytetä konevoimalla. Muuntyyppisten kulkuteiden käyttäminen 

vaaditaan esitettäväksi käyttöohjeissa. Standardi kattaa kulkutiet ohjauspaikoille ja 

kaikki kunnossapitotehtävissä, määrätyissä asennus- ja purkutöissä sekä hätätilanteissa 

vaadittavat kulkutiet. Nostureille, jotka on tarkoitus asentaa ja purkaa paikoissa, joissa 

niillä työskennellään, asennukseen ja purkuun tarvittavia kulkuteitä koskevat erityisvaa-

timukset on otettava huomioon asianmukaisten standardien menetelmin. [52] 

Standardia SFS-EN 15011 sovelletaan silta- ja pukkinostureihin, jotka liikkuvat pyörillä 

kiskoja, ajoratoja tai ajoteitä pitkin, ja kiinteästi paikalleen asennettuihin pukkinosturei-

hin. Standardi määrittelee vaatimukset kaikkien silta- ja pukkinostureille ominaisten 

merkittävien vaarojen, vaaratilanteiden ja vaarallisten tapahtumien varalta. Standardissa 

otetaan kantaa nosturin kuormitusten ja erilaisten kontaktien määrittämiseen. Sekä staat-

tiset että dynaamiset kuormitukset on tärkeää ottaa huomioon nostokoneistoa ja tukira-

kenteita suunniteltaessa. Nosturin vinoonajamisesta voi aiheutua yllättäviä kuormia, 

joiden huomioonottaminen on käsitelty standardissa. SFS-EN 15011 viittaa sähkö- ja 

automaatiolaitteiston osalta aiemmin mainittuihin  standardeihin SFS-EN 60204 ja SFS-

EN ISO 13849. Kaikkien turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien osien on täytet-

tävä vähintään standardin SFS-EN ISO 13849-1 suoritustaso c. Sammutuslaitteet on 

sijoitettava paikkoihin, joissa on olemassa tulipalovaara, mukaan lukien ohjaamo, kone-

huone ja sähköhuone. Uloskäyntien edellä mainituissa tiloissa on täytettävä standardin 

EN 60204-32 vaatimukset. [53] 

Nosturit, joiden nostokyky on vähintään 1 000 kg tai nimelliskuorman aiheuttama kaa-

tomomentti on vähintään 40 000 Nm, on varustettava nostokyvyn rajoittimella, joka on 

standardin SFS-EN 12077-2 (Rajoittavat ja ilmaisevat laitteet) mukainen standardin 

SFS-EN 15011 mukaisin muutoksin. Nostureissa tulee olla standardin SFS-EN 12077-2 

mukaiset rajoittimet jokaisessa liikesuunnassa. Kun käytetään sähköisiä rajoittimia, nii-

den on käynnistettävä kategorian 0 tai 1 pysäytys standardin EN 60204-32 mukaisesti, 
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mutta sallia liike vastakkaiseen suuntaan turvalliseen tilaan. Standardin EN 12077-2 

mukaista varmistusylärajoitinta, joka aktivoituu ensimmäisestä rajoittimesta riippumat-

ta, on käytettävä standardin SFS-EN 13135 kuvaamissa korkean riskin sovelluksissa. 

Standardin EN 12077-2 mukaista ensimmäisen rajoittimen vian osoitinta ei vaadita. [53] 

Ohjaimien ja ohjauspaikkojen on oltava standardin SFS-EN 13557 mukaisia, mutta kui-

tenkin ottaen huomioon SFS-EN 15011 määrittämät muutokset. Ohjaimien sijoittelun 

ohjaamoilla varustetuissa nostureissa on oltava standardin SFS-EN ISO 7752-5 mukai-

sia. Ohjaimien sijoittelun logiikan on oltava sama kaikissa ohjauspaikoissa, joista nostu-

ria ohjataan. Lisäksi ohjaimien ja ohjauspaikkojen ergonomisen suunnittelun osalta vii-

tataan kumottuun SFS-EN 614-1. Ohjaamon rakenteen olisi oltava standardin SFS-EN 

ISO 8566-5 mukainen. Ohjaamo on sijoitettava siten, että estetään törmäys siirrettyyn 

kuormaan. Jos tämä ei ole mahdollista sijoittelulla, ohjaamo on suojattava kaiteilla. Jos 

melu on merkittävä vaaratekijä, tulee noudattaa standardin SFS-EN ISO 11688 ensim-

mäisen osan vähämeluisuuden suunnittelun käytäntöjä sekä tutustuttava standardin toi-

sen osan melunsyntymekanismeihin. [53] 

SFS-standardien lisäksi etenkin ydinteknillisissä sovellutuksissa on käytössä CMAA:n 

(Crane Manufacturers Association of America, Inc.) spesifikaatioita, jotka ovat standar-

deja vastaavia suunnitteluoppaita, mutta ne eivät kuitenkaan ole minkään standardeja 

kehittävän organisaation hyväksymiä ohjeita. CMAA on riippumaton teollisuuden am-

mattijärjestö Amerikassa. Sen 34 jäsenyhtiötä edustavat siltanostureiden markkinajohtoa 

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Järjestö on alun perin lähtöisin 1927 peruste-

tusta sähköisten siltanostureiden instituutista (Electric Overhead Crane Institute, EOCI), 

joka pyrki standardoimaan sekä nostureiden laatua että suorituskykyä. EOCI julkaisi 

spesifikaatioita 1949 ja 1961, jotka myöhemmin korvattiin 1971 spesifikaatiolla 70 

CMAA:n insinöörikomitean jatkaessa kehitystä. Merkittävimpiä CMAA:n julkaisuja 

ovat 

 #70 Moniraiteiset nosturit 

 #74 Yksiraiteiset nosturit 

 #78 Asiantuntijapalvelut 

 Nosturin käyttäjän ohjekirja. 



86 

 

Tässä työssä käsitellään yllämainituista julkaisuista spesifikaatiota #70. [4, 6] 

CMAA:n Spesifikaatio 70 sisältää nostureiden yleiset vaatimukset, ohjeet nosturin 

komponenttien suunnitteluun sekä suositukset nosturin datalehden tiedoista ja suositel-

lut nopeudet nosturin sillalle, vaunulle ja nostimelle. Spesifikaation alussa määritetään 

yleisiä lähtökohtia nosturin asettelulle tilassa, johon se aiotaan sijoittaa. Lisäksi määri-

tellään peruslähtökohta raiteiden mitoille sekä nostokapasiteetille ja -kuormituksille. 

Myös maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen, testauksen, piirustusten, asennuksen, 

voitelun sekä tarkastusten ja huoltojen suhteen on nostettu esille muutamia huomioon 

otettavia seikkoja. [5] 

Spesifikaatiossa nosturit on jaettu käyttötarkoituksensa mukaisiin luokkiin. Luokitus 

alkaa nosturin kuormaspektrin määrittelyllä, joka on eräänlainen diskreetti todennä-

köisyysjakauma nosturilla nostettavista kuormista. Tämän jälkeen määritetään nosturin 

kuormitusluokka neljästä vaihtoehdosta sen mukaan, miten useasti nosturilla nostettavat 

kuormat ovat lähellä nimelliskuormaa. Nosturille tulee myös määrittää kuormitussykli-

en määrä, jolle on vastaavasti neljä vaihtoehtoa. Näiden arvojen perusteella nosturille 

voidaan määrittää käyttöluokka väliltä A-F, joista A vastaa pienintä vaatimustasoa ja F 

korkeinta. [5] 

Spesifikaation 70 luku kolme kuvaa runkorakenteiden suunnittelua, jossa spesifikaatio 

on keskitytty erityisesti erilaisten kuormitusten määrittämiseen. Näihin kuormiin lukeu-

tuvat nosturin peruskuormat (nosturin massat ja nostettavat kuormat), lisäkuormat (tuu-

li, rakenteiden epäsymmetrisyys) ja epätavalliset kuormat (maksimituulikuorma, tör-

mäyskuormat). Näiden lisäksi on huomioitu vääntövoimat ja momentit (moottoreiden 

käynnistyminen ja pysähtyminen, vertikaaliset ja horisontaaliset kuormat sekä pyörä-

kuormien pitkittäissuuntainen jakautuminen) sekä kuormayhdistelmät. Kuormien mää-

rittämisen jälkeen rakenteille voidaan tehdä jännitys- ja stabiilisuusanalyysit. Luvussa 

otetaan huomioon myös kulkutiet sekä kuljettajan ohjaamo. Luvussa neljä puolestaan 

tarkastellaan mekaanisten komponenttien suunnittelua ja mitoitusta. Mitoitus perustuu 

suurilta osin erilaisten kertoimien käyttöön, johon vaikuttavat muun muassa nostettavat 

minimi- ja maksimikuormat, komponenttien massat sekä aiemmin määritelty käyttö-

luokka. Luvussa on myös määritelty akselistolle sekä staattiset että murtumismekaaniset 
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lujuusanalyysit. Luvun lopussa on määritetty ohjeet erilaisten puskureiden ja pysäytti-

mien käytölle. [5] 

Sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelun osalta spesifikaatio 70 lähtee liikkeelle 

moottoreiden sekä vaihteiston välityssuhteiden määrittämisestä. Vaadittavan moottori-

tehon määrittämiseksi nosturille tulee ottaa huomioon muun muassa mekaaninen hyö-

tysuhde, vaadittu nostonopeus sekä erilaiset ulkoiset kuormat, kuten tuulikuormat. Oh-

jeessa määritellään moottorille suositellut toiminta-ajat eri käyttöluokan nostureille pe-

rustuen valittuun tehonlähteeseen sekä käytössä olevaan jarrutusmekanismiin. Luvussa 

on määritetty ohjeita moottoreiden ohjaukselle sekä suoja- ja turvaominaisuuksille. Lu-

vun lopussa on keskitytty nosturin ohjainten sijoitteluun nosturin ympäristössä sekä 

painikkeiden sijainteihin ja väreihin. [5] 

3.2.4 Ydintekniset suunnittelustandardit 

Ydinteknillisille nostolaitteille on suunniteltu omat standardinsa, jotka ottavat huomioon 

näiden nostolaitteiden erikoissuunnittelun. Ydinteknillisiä standardeja ovat julkaisseet 

muun muassa Ydinturvallisuusstandardien ydinturvallisuusstandardikomissio (KTA) 

sekä Amerikan koneinsinöörien järjestö (ASME). KTA:n tehtävä on tarkentaa ne turval-

lisuuteen liittyvät vaatimukset, jotka on täytyttävä, ottaen huomioon nykytieteen ja tek-

nologien tason, jotta vältettäisiin laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta syntyvät vaa-

rat. Ohjeilla pyritään saavuttamaan kansainvälisten järjestöjen asettamat yleiset turvalli-

suustavoitteet ydinvoiman käytölle. Tässä työssä käsiteltäviä KTA-ohjeita ovat 3902, 

3903 sekä 3905, joista pääpaino on 3902 -ohjeella. ASME on puolestaan valmistanut 

NOG-1 -standardin ydinvoimaloiden silta- ja pukkinostureille, jonka ensimmäinen ver-

sio hyväksyttiin 1983 ja viimeisin painos on vuodelta 2015. Tämän lisäksi ASME on 

julkaissut NUM-1 -standardin, jonka aiheena ovat nostureiden rakentaminen, yksiraitei-

set nostolaitteet sekä nostimet. Myös Amerikan ydinenergiajärjestö (ANS) ja sekä Ame-

rikan standardoimisjärjestö (ANSI) ovat laatineet ydinteknillisiä standardeja. 

KTA 3902 -standardi tarkentaa nostolaitteiden suunnitteluvaatimukset, jotka perustuvat 

Saksan liittotasavallan sisäasiainministeriön (Federal Ministry of the Interior) ydinvoi-

malaturvallisuuskriteereihin. Ottaen huomioon ydinlaitoksen nostolaitteiden aiheutta-

man potentiaalisen vaaran suunnitelman on perustuttava: 
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a) lisävaatimuksiin tai 

b) korotettuihin vaatimuksiin nostolaitteille, jotka ylittävät yleiset säännökset kuin 

myös 

c) vaatimuksiin reaktorihallin hisseille ja 

d) vaatimuksiin latauskoneille, niin kuin standardissa yksityiskohtaisemmin täs-

mennetään. 

KTA 3902 -standardia sovelletaan hisseihin, nostureihin, vinsseihin, vaunuihin, kuor-

man ripustuslaitteisiin ja polttoaineen latauskoneisiin kevytvesireaktoreille. [22] 

KTA 3902 -standardi jakaa kuormat toiminnallisiin kuormiin ja asennuskuormiin. Toi-

minnalliset kuormat aiheutuvat kuormien liikuttamisesta nostolaitteiston normaalin käy-

tön aikana. Asennuskuormat syntyvät laitteistoon kuormien liikuttamisesta rakennus-

vaiheen aikana siihen saakka, kunnes laitos on saatettu tilaan, joka siltä lisensioinnissa 

on vaadittu ydinvoimalatoimintaa varten. Nostolaitteiston nostokapasiteetti muodostuu 

summasta, johon otetaan huomioon asennuskuormat tai toiminnalliset kuormat ja kuol-

lut kuorma, joka syntyy komponenteista, jotka kuormaa kannattelevat, kuten koukkupe-

sä, nostopalkki, ja siirtämiseen tarkoitetun laitteiston kuormasta, kuten köydestä. [25] 

KTA 3902 standardi jakaa nostolaitteet kolmeen luokkaan, joita ovat yleiset vaatimuk-

set, lisävaatimukset ja korotetut vaatimukset. Yleisiin vaatimuksiin kuuluu, että nosto-

laitteita kuormitetaan yleisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti, erityisesti ottaen 

huomioon työturvallisuusmääräykset ja tapaturmavakuutusohjeet. Nostolaitteet tulee 

toteuttaa yleisesti hyväksyttyjen suunnittelustandardien mukaisesti. Nostolaite luetaan 

lisävaatimuksia vaativiin laitteisiin, jos se kuljettaa ydinpolttoainetta, muita radioaktiivi-

sia aineita, radioaktiivisia rakenneosia tai muita kuormia, kun nostolaitteiston vikaan-

tumisen odotetaan johtavan: 

a) suoraan radioaktiivisten aineiden vapautumisen vaaraan, johtaen voima-

lan työntekijöiden altistumiseen radioaktiivisuudelle, jonka aiheuttama 

tehollinen arvo sisäiselle annokselle ylittää 1 mSv tai ulkoiselle altistuk-

selle ylittää 5 mSv 

b) reaktorin jäähdytysaineen vuotoon, jota ei voida eristää, tai haitalliseen 

vaikutukseen ja vaikuttaen laitteiden rinnakkaisuudesta huolimatta tur-
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vallisuusjärjestelmässä, joka on välttämätön reaktorin pikasulkuun minä 

tahansa ajankohtana, jotta säilytettäisiin reaktorin sammuttamisolosuh-

teet tai jälkilämmönpoisto eikä korotettujen vaatimusten vaaroja ylitetä. 

Nostolaite luetaan korotettuja vaatimuksia vaativiin laitteisiin, jos se kuljettaa ydinpolt-

toainetta, muita radioaktiivisia aineita, radioaktiivisia rakenneosia tai muita kuormia, 

kun nostolaitteiston pettäminen odotetaan johtavan: 

a) kriittisyysonnettomuuteen 

b) radioaktiivisten aineiden vapautumisen vaaraan, jossa laitoksen lisensi-

oinnissa mainittu päästöraja ilmakehään saattaa ylittyä tai yksilön saama 

radioaktiivisuus annos voimalaitoksen ympäristössä ylittää säteilysuoje-

luasetuksen (StrlSchV) rajat. 

Muut nostolaitteet kuuluvat yleisen suunnittelun piiriin ja ne on suunniteltava hyväksi 

havaittujen yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. Nostolaitteiston luokitus 

tulee tarkentaa voimalaitoksen lisensoinnissa ja valvontamenettelyissä. Esimerkkejä 

luokittelusta ja menettelyvaiheista on annettu KTA 3902 -standardin liitteessä A. [25] 

Ulkoisten tapahtumien suhteen KTA 3902 vaatii, että suunnitelmassa tulee olla analyyt-

tiset todisteet riittävästä nostolaitteiden suojauksesta ulkoisilta vaaroilta, jotka vastaavat 

rakennuksen vaatimuksia. Tästä voidaan poiketa, jos osoitetaan, etteivät ulkoisten ta-

pahtumien vaikutukset ja nostolaitteistosta aiheutuva rikkoontuminen voi vaikuttaa 

minkään muun osan toimintakykyyn, joka on suunniteltu ulkoisia tapahtumia vastaan. 

Riittävä suojaus ulkoisilta tapahtumilta tulee analyyttisesti osoittaa kuormittamattomalle 

nostolaitteistolle. Jos nostolaitteisto on suunniteltu määrättyyn pysäköintiasemaan, ana-

lyyttiset todisteet vaaditaan vain tässä sijainnissa. Ulkoisten tapahtumien analysoinnissa 

tulee noudattaa KTA 2201.4 standardia ja lujuuden varmentamisessa KTA 3205.1 osio-

ta 7. Epätavalliset olosuhteet kuten epätavallinen paine, lämpötila, aine tai radioaktiivi-

nen altistuminen tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Rakenteiden suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon dekontominaatiomahdollisuus esimerkiksi kuormaa tukevissa rakenteis-

sa. [25] 
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KTA 3902 mukaisille nostolaitteille, joille on asetettu lisävaatimuksia tai korotettuja 

vaatimuksia, sekä latauskoneille tulee ottaa huomioon DIN EN 894-1 periaatteet, jotka 

johtavat esimerkiksi seuraaviin ergonomisiin vaatimuksiin: 

a) Laitteisto, johon kuormat asennetaan tai niiden irrotettavissa olevat yksittäiset 

esineet tulee rakentaa ja tunnistaa niin, ettei esineitä voida sekoittaa keskenään. 

b) Komennot, ohjaus ja laitteiden valvonta kuin myös tunnistus, merkkaus, toimin-

not, yhdistäminen ja turvallisuuselementit tulee suunnitella niin, että: 

1) ne ovat yhteensopivia sekä tavallisten poikkeamien että senhetkisten käy-

täntöjen kanssa (vaatimustenmukaisuusodotus). 

2) käyttöhenkilökunta kykenee turvallisesti suorittamaan ja valvomaan kä-

sittelyprosessia. 

c) Signaalit ja indikaatiot tulee käsitellä niiden turvallisuuden kannalta olennaista 

prioriteettia noudattaen. 

d) Kuormien turvallinen käsittely, kuin myös turvallinen kiinnittäminen ja irrotta-

minen, tulee tukea teknillisin toimenpitein. 

[25] 

Kuorman tukirakenteiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon erikseen sekä asennus-

kuormat että käyttökuormat mukaan lukien vastaavat kuormasyklit kyseisen kuormalle 

altistamisen aikana. Sekä ulkoisten tapahtumien että epätavallisten tilojen aiheuttamat 

kuormat tulee ottaa tukirakenteiden mitoituksessa huomioon. Tukirakenteet tulee luoki-

tella kumotun DIN 15018-1 -standardin mukaisesti: 

a) Maksimi asennuskuorma: nostoluokka H1 ja kuormitustasoryhmä B2 

b) Maksimi käyttökuorma: lisävaatimuksilla nostoluokka H3 ja kuormitustasoryh-

mä B3 ja korotetuilla vaatimuksilla nostoluokka H4 ja kuormitustasoryhmä B4. 

Jos kuorman elämiskerroin on vähemmän kuin mitä yllä mainituissa kohdissa annetaan, 

maksimi dynaaminen kuormituskerroin, joka ilmentyy yhdellä kuormituskerralla, tulee 

määrittää perustuen laskelmiin tai kokeisiin jokaiselle yksittäiselle tapaukselle. Kuten 

elämiskertoinnoin on määritelty, myös dynaaminen kuormakerroin tulee kertoa turvalli-

suuskertoimella 1,12. Vastaava kerroin korotettuja vaatimuksia vaativissa nostolaitteissa 

on 1,25. [25] 
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Standardin liitteessä B on määritetty kuormitustapaukset ja analyyttiset todisteet, jotka 

nostolaitteistolle on tehtävä. Laskelmat käsittävät muun muassa asennuksen, kuorman 

noston kiihdytyksen ja hidastuksen, kuorman laskemisen sekä sykliset rasitukset. Sykli-

siä rasituksia ei tarvitse esittää, mikäli voidaan osoittaa, että rasitussyklien määrä on alle 

2 ∙ 10
4
. Syklisten rasituskertojen määrä tulee arvioida liitteen B mukaisesti. [25] 

Rakenteet tulee suunnitella kumotun DIN 15018-2 mukaisesti. Dynaamisesti kuormitet-

tujen hitsien tulee vastata DIN EN ISO 5817 määrittämää tasoa B ja staattisesti kuormi-

tetut hitsit tasoa C. Ontot tilat kuormatuissa tulee varustaa paineentasausavaumilla sel-

laisia tapauksia varten, joissa ulkoinen paine kohoaa tai tulee mitoittaa kestämään näitä 

painetiloja. Nostokoneiston suunnittelua varteen tulee tarkentaa seuraavat asiat: 

a) asennuskuormat mukaan lukien vastaavat kuormasyklit kyseisen kuormalle altis-

tamisen aikana 

b) käyttökuormat mukaan lukien vastaavat kuormasyklit kyseisen kuormalle altis-

tamisen aikana 

c) kuolleet kuormat kuormaa kantavista kiinnikkeistä ja kuormaa kantavista väli-

neistä 

d) erityiskuormat, kuten testauksesta ja tarkastuksesta syntyvät kuormat, kun suori-

tetaan testiajoja vaihteistolle, jarrujen toiminnalle, mukaan lukien vastaavat syk-

liset kuormitukset kyseisen kuormalle altistumisen aikana. (Tarkemmin ilman 

kuormaa tehtävistä jarrutesteistä KTA 3903 liitteessä D osassa D 3.1) 

e) nostolaitteiston ajoaika asennuskuormien, käyttökuormien ja kuolleiden kuormi-

en vaikutusten alaisena, kuin myös keskimääräiset nostonopeudet ja keskimää-

räiset siirtomatkat 

f) epätavalliset olosuhteet. 

Lisäksi korotetuilla vaatimuksilla ja latauskoneilla tulee ottaa huomioon käyttöaika nos-

tolaitteen kaksoisajomekanismin ketjulle, joka tulee suunnitella käsittelemään kuorma 

toisen ajomekanismiketjun rikkouduttua. Molemmat mekanismiketjut tulee suunnitella 

yksinään käsittelemään kuormaa. Lisäksi korotettuja vaatimuksia käytettäessä ja lataus-

konetta suunniteltaessa hätäjarrun tulee kyetä pysäyttämään kuorma tilanteessa, missä 

ajomekanismissa on pahin mahdollinen rikkoontuminen. Suunnittelussa käytetyn mo-
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mentin tulee olla vähintään 1,4 -kertainen staattisen kuorman momenttiin nähden. Jarru-

tusetäisyys turvallisuusjarrussa pahimmassa mahdollisessa rikkoontumistilanteessa ei 

saa olla yli kolme kertaa suurempi kuin jarrutusetäisyys käyttöjarrulla. Suurien jarru-

tusetäisyyksien hyväksyttävyys tulee demonstroida jokaiselle tapauksessa yksilöllisesti. 

[25] 

Jarrujen, jarrulevyjen ja liitosten mitoitus tulee perustua standardin KTA 3903 liitteen C 

lomakkeiden tietoihin. Rullalaakerit tulee mitoittaa perustuen rullalaakerivalmistajan 

määrittämiin laskentaperiaatteisiin. Rullalaakereiden dynaamisille kuormille voidaan 

käyttää neliöllistä keskiarvoistamista, joka perustuu 3 % vikaantumistodennäköisyyteen, 

missä a1 = 0,44 (SFS-ISO 281 Rolling bearings – Dynamic load ratings and rating mu-

kainen luotettavuuskerroin). Maksimi testauskuorma tulee arvioida staattisena jatkuvana 

kuormana. Vastaava vikaantumistodennäköisyys korotetuilla vaatimuksilla ja latausko-

neilla on 1 % kertoimella a1 = 0,21. [25] 

Standardissa annetaan taulukoiden 5 ja 6 mukaisia esimerkkejä PWR- ja BWR -

laitosten nostolaitteiden luokittelusta: 

Taulukko 5. KTA 3902 määrittämät esimerkit PWR-laitoksen nostolaitteen luokit-

telusta. 

Viite-

numero 
Nostolaite (PWR) 

Lisävaa-

timukset 

Korotetut 

vaatimukset 

1 Reaktorirakennukset nosturit paitsi huoltonostimet  X 

2 Puolipukkinosturit  X 

3 Konsolinosturi reaktorirakennuksessa X  

4 Nosturi tuoreen polttoaineen varastossa X  

5 Latauskoneen lisänostin  X 

6 Nostopalkki säteilysuojalaatalle reaktorialtaan ja purkualtaan päällä  X 

7 Nostopalkki reaktorin painesäiliön kannelle  X 

8 Nostopalkki käytetyn polttoaineen siirtosäiliöille  X 

9 Nostopalkki tuoreiden UO2 polttoainenippujen kuljetuspakkaukselle X  

10 Nostopalkki metalliselle säteilysuojalle X  

11 
Nostopalkki reaktorin painesäiliön sisäosille (sydämen ylärakenne)  X 

Nostopalkki reaktorin painesäiliön sisäosille (sydämen alarakenne) X  

12 Nostopalkki altaiden väliselle polttoaineensiirtoportille  X 
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13 Nostopalkki reaktorin paineastian kansipulttien kiristyslaitteelle X  

 

Taulukko 6. KTA 3902 määrittämät esimerkit BWR-laitoksen nostolaitteen luokit-

telusta. 

Viite-

numero 
Nostolaite (BWR) 

Lisävaa-

timukset 

Korotetut 

vaatimukset 

1 Reaktorirakennuksen nosturit paitsi huoltonostimet  X 

2 Nosturi tuoreen polttoaineen varastossa X  

3 Latauskoneen lisänostin  X 

4 
Vinssi käytetyn polttoaineen käsittelyyn käytetyn polttoaineen al-

taassa 
 X 

5 
Nostopalkki reaktorin painesäiliön suojalle ja sumpille ja tulvitus-

kompensaattorille 
 X 

6 Nostopalkki säteilysuojalaatalle reaktorialtaan ja purkualtaan päällä  X 

7 Nostopalkki altaiden väliselle polttoaineensiirtoportille  X 

8 Nostopalkki höyrystimille ja höyrynkuivaimille  X 

9 
Nostopalkki käytetyn polttoaineen siirtosäiliölle reaktorirakennuk-

sen sisällä 
 X 

10 Nostopalkki tuoreiden UO2 polttoainenippujen kuljetuspakkaukselle X  

11 Nostopalkki metalliselle kontaminaatiosuojaus suojukselle X  

12 Nostopalkki reaktorin painesäiliön kannen kiristyslaitteelle X  

 

Kuten taulukoista 5 ja 6 huomataan, nostolaitteet tuoreen polttoaineen varastossa sekä 

tietyt nosturit ja nostoapuvälineet reaktorihallissa voidaan suunnitella pelkillä lisävaati-

muksilla. Standardissa annetaan alla oleva lohkokaavio nostolaitteiden luokittelun avuk-

si. 
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Kuva 7. KTA 3902 määrittämä nostolaitteiden luokittelutaulukko. 

Kuten kuvasta 7 huomataan, reaktorirakennuksen sisäpuolella tapahtuvassa käsittelyssä 

radioaktiivisten päästöjen syntyminen oletetaan suoraan mahdolliseksi ja sen sijaan 

kiinnitetään huomiota noston luonteeseen. Mikäli laitteiston vikaantumisella on mahdol-

lisuus aiheuttaa kriittisyysonnettomuus tai onnettomuus, joka ylittäisi sallitut rajat, tulee 

käyttää korotettuja vaatimuksia. Jos nämä riskit voidaan pois sulkea, voidaan siirtyä 

korotetuista vaatimuksista alemmille vaatimustasoille, joissa tarkastellaan kriittisten 

onnettomuuksien sijaan mahdollisia henkilökontaminaatioita sekä turvallisuuden kan-

nalta olennaisten komponenttien eheyden säilyttämistä. [25] 

Sähkö- ja automaatiolaitteiden osalta KTA 3902:n liitteeseen E on määritetty turvalli-

suuden kannalta merkittävien osien ohjausjärjestelmien vaaditut ISO 13849-1 mukaiset 

E K 

K E E 

K 

K 
E 

K 

K 

K E 

E 
E K 

Onko tehty lisätoimenpiteitä, joiden 

myötä voidaan turvallisesti pois-

sulkea nostolaitevian, polttoaine-

vaurion tai muu vaurion aiheuttama 

kriittisyysonnettomuus? 

Nostolaitteen vikaantuminen ei aiheuta 

päästöjä, jotka ylittäisivät ydinvoimalan 

luvassa määritetyt rajat ja yksittäisen 

henkilön saama altistus ei ylitä sallittuja 

rajoja (StrlSchV § 46 ja 47) 

Radiologinen altistumi-

nen henkilöä kohden 

nostolaitteen vikaantu-

misen myötä 

- ulkopuolinen < 5 mSv 

- sisäpuolinen < 1 mSv 

Voidaanko turvallisuuden kannalta 

olennaisten komponenttien vajaa-

toiminta ja eristämätön LOCA –

vuoto poissulkea? 

KTA 3902 Osan 4.3 

Korotetut vaatimukset 

KTA 3902 Osan 4.2 

Lisävaatimukset 

 

KTA 3902 Osan 3 

Yleiset vaatimukset 

 

Käsittely 

reaktoripaine-

astiassa tai sen 

päällä 

Käsittely 

polttoaine-

altaassa tai 

sen päällä 

Käsittely poltto-

aineen varastoin-

tialtaan lähei-

syydessä 

Käsittely 

muilla alueilla 

reaktoriraken-

nuksen sisällä 

Käsittely muilla alueilla 

reaktorirakennuksen 

ulkopuolella, mutta laito-

sportin sisäpuolella 

Komponentin 

massa > 80 kg 

Komponentin 

massa > 200 kg 

Nostolaitteiden 

kulkureitti on 

rajoittunut tai 

nostokorkeus  

< 1,2 m 

Voidaanko olettaa synty-

vän radioaktiivisia pääs-

töjä nostolaitteiden 

vikaantuessa? 

E 

E 
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suoritustasovaatimukset (PL). Vaikka KTA 3902 käyttääkin ISO 13849 määrittämää 

luokittelua, se määrittää, mikä suoritustaso millekin turvallisuuteen liittyvälle kom-

ponentille vaaditaan. Liitteessä on taulukoituna yleisimpien turvallisuuteen liittyvien 

komponenttien vaaditut PL-tasot. Lisäksi liitteessä on annettu esimerkkikuvia, joissa 

realisoidaan taulukon vaatimuksia. [25] 

KTA 3903 -standardia sovelletaan hisseihin, nostureihin, vinsseihin, vaunuihin, kuor-

man ripustuslaitteisiin ja polttoaineen latauskoneisiin kevytvesireaktoreille tarkastuksen, 

testauksen ja käytön osalta. Nostolaitteet on jaoteltu KTA 3902 standardin mukaisesti. 

KTA 3903 arvioi nostolaitetta dokumentaation pohjalta, jonka tulee osoittaa, että laitteet 

ja rakenteet täyttävät KTA 1401 laatuvaatimukset. KTA 3903 vaatii dokumentaatioksi: 

 kansilehti, jossa on  

o lista yksittäisistä suunnitteluhyväksynnöistä sekä osat, alijärjestelmät ja 

komponentit, joita suunnitteluhyväksyntä koskee 

o taulukko edellisistä revisioista  

o lista käytetyistä KTA-standardeista ja spesifikaatioista 

 rakennepiirustukset 

 osalistat, mukaan lukien niissä käytetyt materiaalit 

 lujuus- ja stabiilisuuslaskelmat 

 materiaalitestit 

 testiohjeet (mekaaniset ja sähköiset komponentit sekä ohjelmistotestit) 

 hitsaussuunnitelmat 

 sähkölaitteiden dokumentaation 

 hydrauliikka- ja pneumatiikkadokumentaation 

 ergonomian dokumentaation 

 testaus- ja tarkastusjaksojen suunnitelmat lopullista tarkastusta varten 

 testaus- ja tarkastusjaksojen suunnitelmat hyväksyttävyystestejä varten. 

Näiden lisäksi standardissa täsmennetään materiaalivaatimuksia nostolaitteille, jotka 

ovat KTA 3902 mukaisia. Standardi täsmentää ohjeet, mitä lopullisessa tarkastuksessa 

ja hyväksyttävyystesteissä tulee vaatia. KTA 3903:ssa määritetään vaatimukset käytölle, 

huollolle ja korjaukselle. Sarjavalmisteisille komponenteille on määritetty standardissa 
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omat erityisvaatimuksensa. Käytännön toteutus materiaali- ja komponenttitestaukselle 

sekä jarrujen testaukselle ja tarkastukselle on määritetty standardin liitteissä. [26] 

KTA 3905 -standardi määrittää kuormankiinnityspisteille vaatimukset, jotka toteuttavat 

ydinturvallisuusmääräysten vaatimukset. Ottaen huomioon potentiaalisen vaaran suun-

nitelman on perustuttava: 

a) lisävaatimuksiin tai 

b) korotettuihin vaatimuksiin kuormankiinnityspisteille, jotka ylittävät yleiset 

säännökset kuin myös 

c) erikoisvaatimuksiin kuormankiinnityspisteille sydämen osissa tulee ottaa huo-

mioon. 

Standardi käsittelee suunnittelua ja analyysejä materiaaleille, testeille, tarkastukselle, 

toiminnalle ja huollolle, mukaan lukien dokumentaation kuormankiinnityspisteiden 

toiminnalle, kun ne yhdistävät kuormaa kantavan laitteen ja kuorman. Standardi ei ota 

kantaa yksittäisten komponenttien erityisvaatimuksiin. Kuormankiinnityspisteiden tulee 

noudattaa KTA 1401 laatustandardia ja ne on suunniteltava vähintään yleisesti hyväk-

syttyjen suunnittelustandardien mukaisesti. Standardia sovelletaan kuormankiinnityspis-

teisiin, jotka käsittelevät kuormia ydinvoimalassa määrätyissä normaalitoimissa ja suu-

rimmalta osin standardin määrittämien erityisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi standardia 

sovelletaan sydämen osiin, PWR-laitoksessa polttoaine-elementtien, säätösauvojen ja 

sydämen sisäisen intrumentoinin osalta ja BWR-laitoksessa polttoaine-elementtien, sää-

tösauvojen ja polttoainenippukanavien osalta. Reaktoripainesäiliön sisäosien kuorman-

kiinnityspisteet on käsitelty standardissa KTA 3204 ja varastointi- ja kuljetussäiliöiden 

kuormankiinnityspisteiden vaatimukset on määritetty standardissa KTA 3604. [27] 

Standardi luokittelee kuormankiinnityspisteet ottaen huomioon lisävaatimukset ja koro-

tetut vaatimukset, jotka on täsmennetty ydinvoimalan lisensioinnissa ja valvontamenet-

telyissä. Standardin liitteessä D on annettu alla olevien taulukoiden 7 ja 8 mukaisia esi-

merkkejä PWR ja BWR laitosten kuormankiinnityspisteiden luokittelusta. 



97 

 

Taulukko 7 KTA 3905 mukaiset esimerkit PWR-laitoksen nostolaitteen kuorman-

kiinnityspisteen luokittelulle. 

PWR -laitoksen komponentti 
Lisä-

vaatimukset 

Korotetut 

vaatimukset 

Reaktorin painesäiliön kansi  x 

Kiristyslaite reaktorin painesäiliön kannen pulteille x  

Sulkuportti säiliöaltaan erottamiseen, sulkuportti reaktorialtaan ja purku-

alueen välissä kuin myös sulkuportti polttoaine-elementtialtaan ja purku-

alueen välissä 

 x 

Horisontaalinen laatta reaktorialtaan päällä ja laskualueella  x 

Käytetyn polttoaineen siirtosäiliön  x 

 

Taulukko 8 KTA 3905 mukaiset esimerkit BWR-laitoksen nostolaitteen kuorman-

kiinnityspisteen luokittelulle. 

BWR -laitoksen komponentti 
Lisä-

vaatimukset 

Korotetut 

vaatimukset 

Reaktorin painesäiliön kansi  x 

Kiristyslaite reaktorin painesäiliön kannen pulteille x  

Suojalaatta reaktorikaivossa  x 

Sulkuportti polttoaine-elementtialtaan ja purkualueen välissä  x 

Käytetyn polttoaineen siirtosäiliö  x 

Radioaktiivisen jätteen säiliö, jos käsitellään varastointialtaan alueella 

(esimerkiksi mosaic tai SAB -säiliö) 
 x 

 

Myös KTA 3905 määrittämät luokitukset mukailevat KTA 3902 määrittämiä luokituk-

sia. Kiinnityspisteet, jotka PWR -laitoksessa käsittelevät polttoaine-elementtejä, säätö-

sauvoja tai sydämen sisäisiä instrumentointilaitteita tai BWR -laitoksessa polttoaine-

elementtejä, säätösauvoja ja polttoainenippukanavia, tulee yleisesti hyväksyttyjen suun-

nittelustandardien lisäksi täyttää turvallisuusstandardin määrittämät asianmukaiset vaa-

timukset. Standardin liitteessä on esitetty kuvalliset esimerkit kuormankiinnityspistei-

den suunnittelusta sekä kuormien ja kuormankiinnityspisteiden välisestä vuorovaikutuk-

sesta. [27] 

KTA 3905 -standardissa on määritetty kuormien suhteen olettamuksia, joita standardin 

nojalla voidaan noudattaa. Staattisesti määräämättömissä järjestelmissä, missä laskettu 
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kuorman jakaantuminen kaikkien kuormankiinnityspisteiden kesken ei ole varmennettu 

laitteilla, johon kuorma asennetaan, maksimaalinen sallittu kuorma (vähintään puolet 

kokonaiskuormasta), tulee todistaa jokaiselle kuormankiinnityspisteelle. Lisävaatimuk-

silla kuormankantopisteillä tulee käyttää kuormakerrointa 1,35. Vastaava kuormaker-

roin korotetuilla vaatimuksilla kahdennetussa järjestelmässä on 1,45 ja kahdentamatto-

massa järjestelmässä käytetään lisäkerrointa 1,25, jolloin kuormakerroin on 1,8. Sellai-

sissa kohdissa, joissa esiintyy esimerkiksi jarrujen löysäämisestä, staattisesta kitkasta tai 

kääntymisestä aiheutuvia lisäkuormia, jotka ovat suunnitteluperustein ennustamattomis-

sa, tulee ottaa huomioon kyseisissä kohdissa. Epätavalliset olosuhteet, kuten epätavalli-

nen paine, lämpötila, neste tai säteilylle altistuminen tulee myös ottaa suunnittelussa 

huomioon. Komponenttikohtaiset vaatimukset tulee ottaa huomioon analyyttisessä ja 

rakenteellisessa suunnittelussa, laskennassa, materiaaleissa, testauksessa, tarkastuksissa, 

käytössä ja huollossa. Kuormat, jotka aiheutuvat kuljetuksesta voimalan sisällä tai ulko-

na ja jotka kohdistuvat kuormankiinnityspisteisiin, joita käytetään tukemiseen ja kiinnit-

tämiseen kuljetuksessa voimalan ulkopuolelle, tulee ottaa mukaan syklisen käytön ana-

lyyseihin. Kuormankiinnityspisteiltä, joilla ei ole riittävää varmennusta, vaaditaan riit-

tävä suojaus ulkoisilta iskuilta. [27] 

Ydinvoimalan silta- ja pukkinostureita käsittelevästä ASME NOG-1 standardista on 

nykyisissä YVL -ohjeissa käytetty versiota vuodelta 2010. Standardia sovelletaan säh-

kökäyttöisiin monikannatinpalkkisiin silta- ja pukkinostureihin, joissa on yllä kulkeva 

silta ja vaunu, ja joita käytetään ydinlaitoksissa, sekä nosturikomponentteihin ydinlai-

toksissa. Standardi käsittää nostureiden suunnittelun, valmistuksen, testauksen, tarkas-

tuksen, toimittamisen, varastoinnin ja asennuksen. Standardi jakaa nostolaitteet kolmeen 

luokkaan: 

1. Tyypin I nosturit ovat nostureita, joita käytetään kriittisten kuormien käsittelyyn. 

Ne tulee suunnitella ja valmistaa niin, että ne voivat pysyä paikallaan ja tukea 

kriittistä kuormaa maanjäristyksen aikana, mutta niiden ei tarvitse olla toiminta-

kuntoisia tällaisen tapahtuman jälkeen. Niiden tulee olla yksittäisvikasietoisia 

niin, että mikään uskottavissa oleva yksittäisen osan vika ei johda nostolaitteen 

kykyyn pysäyttää tai kannatella kuormaa. 
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2. Tyypin II nostolaitteita ei käytetä kriittisten kuormien käsittelyyn. Ne tulee 

suunnitella ja rakentaa niin, että ne pysyvät paikallaan seismisen tapahtuman ai-

kana kuormattuna tai ilman kuormaa, kuitenkin niin että nosturin ei tarvitse tu-

kea kuormaa tai olla toiminnassa tällaisen tapahtuman aikana tai sen jälkeen. 

Yksittäisvikasietoisuusominaisuutta ei vaadita. 

3. Tyypin III nostolaitteita ei käytetä kriittisten kuormien käsittelyyn, eivätkä seis-

miset tilat ole välttämättömiä ja yksittäisvikasietoisuutta ei vaadita. 

Nostolaitteen omistaja on vastuussa määrittämään nosturin tyypin. Omistaja on myös 

vastuussa määrittämään ja tarkentamaan ympäristöolosuhteet, suorituskykyvaatimukset, 

suojakerrosten ja viimeistelyn tyypin ja vaatimustason sekä laatuvaatimuksen tason. [2] 

Standardin osa 4000 määrittää vaatimukset nosturin runkorakenteille. Tämä käsittää 

suunnittelukriteerien määrittämisen, suunnittelun, materiaalivalinnan sekä valmistusme-

netelmät. Kappaleen alussa kuvataan erilaisten staattisten ja dynaamisten kuormien sekä 

seismisten että tuulesta aiheutuvien kuormien määrittäminen. Luvussa 4150 määritetään 

ohjeet seismisten analyysien toteutukselle, jonka jälkeen  määritellään reunaehtoja ja 

kriteerejä muun muassa vaunun ja raiteiden suhteen. Luvussa 4200 määritetään soveltu-

vat menetelmät materiaalien valinnalle sekä kappaleiden välisten liitosten suunnittelulle. 

Luvussa 4300 käydään läpi varsinaiset suunnittelukriteerit, joihin standardi määrittää 

omat lujuuslaskentayhtälönsä. Osan viimeinen luku 4400 kuvaa nosturin komponenttien 

suunnittelun viitaten edellä mainittuihin lukuihin. [2] 

Standardin osa 5000 määrittää suunnittelun ja mitoituksen mekaanisille komponenteille. 

Luvussa määritetään aluksi erilaisia kuormitustapauksia sekä komponenteissa käytettä-

viä materiaaleja. Tämän jälkeen annetaan ohjeet mekaanisten komponenttien suunnitte-

lu- ja suorituskykykriteerien määrittämiselle. Luvussa käydään läpi mekaanisten kom-

ponenttien suunnittelua standardin määrittämien kolmen eri nosturityypin avulla. Muu-

tamia poikkeuksia lukuun ottamatta luvussa on määritetty tarkemmat ohjeet tyypin I 

nostolaitteiden mekaanisten komponenttien suunnittelulle, mutta tyypin II ja III nosto-

laitteilla on viitattu CMAA 70 mukaiseen suunnitteluun. [2] 

Standardissa on annettu ympäristöolosuhteiden suhteen vaatimukset säteilyn, lämpöti-

lan, paineen, kosteuden, kemian ja esteettömyyden suhteen. Nosturin runkorakenteet ja 
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komponentit tulee suunnitella niin, että tarjotaan vapaata tilaa nosturin osien ja raken-

nuksen ja ympäröivien esteiden välille. Nosturin tulee selvitä esteistä, kun maksimi pyö-

rien kellunta, nosturin vinous, raiteiden suoruus, asennuksen toleranssit ja lämpölaaje-

neminen otetaan huomioon. Sellaisessa tilanteessa, jossa nykytekniikan taso ei ole riit-

tävä tarjoamaan tietoa komponentin vaihtovälin määrittämiseksi, ostajan tulee määrittää 

vaihtoväli säännöllisten tarkastusten avulla. Nosturin ostospesifikaatioissa täytyy tar-

kentaa säteilyannos, joka nosturille tulee kertymään sen eliniän aikana ydinlaitoksessa. 

Osat, joiden normaali elinikä voisi säteilyn vaikutusten myötä pienentyä, tulee taulukoi-

da ja ilmoittaa nosturin ostajalle. Komponentit, joiden rikkoontuminen säteilyn vuoksi 

voisi johtaa yhden kuormaa kannattelevan yksittäisvikasietoisuusominaisuuden menet-

tämiseen, tulee suunnitella kestämään määritettyä säteilyä tai sillä tulee olla tarkennet-

tuna tietyt vaihtovälit. [2] 

Jos nosturi saattaa altistua ruiskutusjärjestelmälle, ruiskun kemiallinen koostumus on 

täsmennettävä ostospesifikaatioissa. Nosturi tulee suunnitella kestämään määriteltyjen 

ruiskujen vaikutukset ja ruiskun vaikutuksesta heikentyviä materiaaleja ei tule käyttää. 

Jos nosturin koukkupesä tai köydet upotetaan, tällöin nesteen kemiallinen koostumus 

tulee vastaavasti täsmentää ja ilmoittaa ostospesifikaatioissa. Materiaalivaatimukset 

sekä koukkupesän ja köysien voitelu tulee myös täsmentää, jotta varmistetaan kemialli-

nen yhteensopivuus nesteen kanssa. Reaktorissa ja polttoainealtaissa voiteluaineen ei 

tule olla veteen liukenevaa ja siinä ei saa olla halogenisoituja ainesosia, halogeeneja, 

elohopeaa tai muita vahingollisia aineita. Koukkupesä ja köydet, jotka upotetaan, tulee 

olla voideltu voiteluaineella, joka vastaa määriteltyjä voiteluainevaatimuksia. [2] 

Nostureiden spesifikaatioista tulisi käydä ilmi jokaisen komponentin osalta seuraavat 

ominaisuudet: 

1. alumiinin, sinkin, elohopean ja muiden erityismateriaalien rajoitukset 

2. maalaus/pinnoitus 

3. käyttöaika määritellyillä säteilymäärillä 

4. ympäristöolosuhteet 

5. laatuvakuutus. 
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Nostolaitteissa tulee käyttää yleisesti käytettävissä olevaa laitteistoa, joka nojautuu teol-

lisiin standardeihin, ellei erikoissuunnittelu ole tarpeen. Sähkölaitteistoa ei tarvitse kel-

poistaa IEEE 323 luokan 1E mukaisesti. Tyypin III nostureiden spesifikaatioissa tulee 

määrittää, noudatetaanko elektronisten komponenttien suhteen NOG-1 osan 6000 vai 

CMAA spesifikaation 70 mukaisia suunnitteluperiaatteita. [2] 

Tyypin I nostureilla (yksittäisvikasietoisilla) sähköiset järjestelmät tulee suunnitella 

niin, että operaattorilla on mahdollista pysäyttää ja pidätellä kriittinen kuorma huolimat-

ta minkään yksittäisen normaaliin toimintaan käytettävän komponentin vikaantumisesta. 

Lisäksi hätäpysäyttimiltä vaaditaan, että vähintään yksi analogitekniikalla toteutettu 

hätäpysäytys on maatasossa (tai sopivassa sijainnissa, esimerkiksi nosturin toimintata-

solla), joka poistaa sähkönsyötön nosturilta. Analogitekniikalla toteutettu hätäpysäytys-

painike tulee sijaita alueella, jonne voivat päästä nosturin toiminnan tukihenkilöstö, joka 

on muu kuin nosturin operaattori. Mikä tahansa tahaton oikosulku tai maadoitus voidaan 

katsoa yksittäisen osan vikaantumiseksi. Koukkupesän ja nostokoneiston törmäämisen 

estäminen tulee saavuttaa yksittäisvikasietoisten ominaisuuksien avulla ja törmäyksen 

estäminen ei saa nojautua mihinkään operaattorin toimeen. Normaali nostorajakytkin 

tulee täydentää riippumattomalla lopullisella nostorajakytkimellä, joka reagoi koukku-

pesään poistaen sähkön nostomoottorilta ja jarruilta. [2] 

Seismisen tapahtuman, joko pikasulkumaanjäristyksen (SSE) tai toimintaperusteisen 

maanjäristyksen (OBE), aikana tyypin I nostolaitteen käyttäjällä tulee olla käytössään 

laitteisto, jolla nostolaitteen virransyöttö voidaan kytkeä pois. OBE on sellainen maanjä-

ristys, jossa tietyt ydinlaitoksen jatkuvan toiminnan kannalta tärkeät ominaisuudet jat-

kavat toimintaansa ilman kohtuutonta terveys- tai turvallisuusriskiä. Tällainen järistys 

johtaa voimalan sammuttamiseen ja tarkastuksiin ainoastaan mikäli se on valittu suun-

nitteluperusteeksi. Nostolaitteen jarrujen tulee kyetä pitämään uskottava kriittinen 

kuorma SSE- ja OBE-tapahtumien aikana kyseisille tapahtumille määriteltyjen maksi-

mikiihtyvyyksien vallitessa. Kaikkien sähköisten järjestelmien tulee pysyä nosturissa 

seismisen tapahtuman ajan. Tyypin II nosturille vaatimukset ovat muutoin samat, mutta 

jarrujen ei tarvitse kyetä pitämään kuormaa seismisen tapahtuman aikana. Tyypin III 

nostureille ei ole asetettu seismisiä vaatimuksia. [2] 
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Sähkölaitteistolle tulee spesifikaatioissa määrittää maksimi säteilytaso sekä eliniän ai-

kana kumuloituva altistuminen nosturin korkeudessa, mikäli nosturi sijaitsee sijainnissa, 

jossa säteilytaso on todennäköisesti vaikuttava tekijä sähkölaitteiston eliniän odotuksel-

le. Sähkölaitteiston tulee kestää spesifikaatioissa määritettyjä ympäristöolosuhteita, joil-

le ne tulevat altistumaan: 

1) Korkea kosteus tai korkea tai matala lämpötila pitkittyneiden jaksojen aikana, 

kun nosturi on varastoituna tai ei ole käytössä  

2) Toiminnan ulkopuolella 

a. väliaikaisesti – vain rakennusvaiheessa 

b. jatkuvasti 

3) Paine 

a. maksimi paine 

b. paineen vaihtelutaajuudet 

4) Suihku (kemialliset aineet) 

5) Ympäröivä lämpötila 

a. nimellinen 

b. lyhyt altistuminen nimellislämpötilojen ulkopuolisille lämpötiloille 

6) Kosteus. 

Mikäli sähkölaitteiston hankinta-asiakirjoissa on määritetty erityiskomponentteja, niiden 

tulee täyttää NOG-1 osiossa 6000 määrittämät laatusuunnitelmavaatimukset. [2] 

Nosturin spesifikaatiot pätevät kaikille vaadituille toistuville toiminnasta aiheutuville 

käyttösykleille ja pitkittyneille käyttötapahtumille kuormien, etäisyyksien, nopeuden, 

ajan ja taajuuden suhteen. Kaikki ohjauskomponentit (mukaan lukien jarrujen hallinta) 

tulee tarkistaa tarjoajan toimesta, jotta vakuutetaan, että ohjauskomponentit ovat riittä-

viä määritellyille spesifikaatioille. Standardi esittää menetelmät, joilla komponenteilla 

vaadittu toimintasyklien määrä voidaan määrittää. Jos nosturia käytetään rakennustar-

koituksissa, käyttösyklit ja luokitusvaatimukset tälle palvelulle tulee spesifioida. Lisäksi 

mikä tahansa vaatimus pitkittyneelle toiminnalle alennetulla nopeudella tulee spesifioi-

da. [2] 
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Toinen merkittävä ASME:n ohje nosto- ja siirtolaitteiden kannalta on NUM-1. NOG-1 

rajoittuu sähkökäyttöisiin moniraiteisiin silta- ja pukkinostureihin, joissa on yllä kulke-

va silta ja vaunu, kun taas NUM-1 on yleisempi standardi muille ydinvoimalan nosti-

mille. Se käsittää muun muassa katosta ripustetut nosturit, silta- ja pukkinosturit, joissa 

vaunu on sillan alapuolella, seinällä kulkevat nosturit, puominosturit, yksiraiteiset jär-

jestelmät sekä siltanostimet ja nostimet, joissa on integroitu vaunu. [3] 

Koska ASME:lla ei ole omaa standardia latauskoneille, latauskoneiden suunnitteluvaa-

timukset tulee määrittää ANSI/ANS-57.1 mukaisesti. Standardin luku 3 määrittää vaa-

timukset turvallisuustoiminnoille, jotka estävät polttoaineen kriittisyyden ja käytetyn 

polttoaineen suojakuoren vaurioitumisen sekä rajoittavat säteilyannoksia. Neljäs luku 

määrittää järjestelmäkuvaukset muun muassa käsittelylaitteistolle sekä erilaisille käsitte-

lytyökaluille. Standardin viides luku käsittää laitteiston toiminnallisen kuvauksen. Kuu-

dennessa luvussa määritetään varsinaiset suunnitteluvaatimukset, joissa täsmennetään 

turvallisuusluokittelu ja muut suunnittelussa käytettävät standardit sekä järjestelmä-, 

huolto- ja testausvaatimukset. Järjestelmävaatimuksiin lukeutuvat turvallisuusvaatimuk-

set, analyysivaatimukset, suunnitteluominaisuudet sekä komponenttikohtaiset vaatimuk-

set. [1] 

Sähkö- ja automaatiojärjestelmille on määritettynä IAEA:n, IEEE:n ja IEC:n toimesta 

useita ohjeita ja standardeja, joilla ydinteknillisiltä järjestelmiltä vaadittava korkea tur-

vallisuus- ja luotettavuustaso pyritään saavuttamaan. IEC 61226 määrittää ydinvoima-

loiden turvallisuuden kannalta olennaisten automaatiojärjestelmien automaatiotoiminto-

jen luokittelun. Sähkö- ja automaatio funktioiden kategoriat ovat turvallisuuden kannal-

ta merkittävämmästä vähemmän merkittävään: A,B,C ja ei turvallisuuden kannalta mer-

kittävä. Vastaavat turvallisuusluokat järjestelmätasolla ovat luokka 1, luokka 2 ja luokka 

3 sekä ei turvallisuuden kannalta merkittävä.  IEC 61513 puolestaan käsittelee ydinvoi-

malan automaatiojärjestelmiä järjestelmätasolla edellä mainitun IEC 61226 määrittämän 

luokituksen mukaisesti. IEC 61513 -standardin määrittämän järjestelmätason alla järjes-

telmä voidaan ajatella jakautuvan ohjelmisto- ja laitteisto-osiin. IEC 60987 käsittelee 

ydinvoimalan tietokonepohjaisten järjestelmien laitteiston suunnitteluvaatimuksia. 

Standardissa määritetään vaatimukset, millainen tietokonelaitteiston tulisi olla. Ohjel-

mistonäkökulmasta järjestelmät on edelleen jaettu kahteen standardiin, joista IEC 60880 
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käsittelee A-kategorian funktioita suorittavia tietokonepohjaisia järjestelmiä ja IEC 

62138 puolestaan B- ja C-kategorioiden funktioita suorittavia järjestelmiä. A-kategorian 

funktiot vastaavat Suomessa turvallisuusluokan 2 automaatiojärjestelmiä eivätkä näin 

ollen kosketa nosto- ja siirtolaitteita. B-kategorian funktiot puolestaan vastaavat turval-

lisuusluokan 3 automaatiojärjestelmiä ja C-kategorian funktiot vastaavat STUK/EYT 

tasoisia automaatiojärjestelmiä. Standardissa IEC 61500 määritetään A-kategorian funk-

tioita suorittaville järjestelmille kommunikoinnin turvallisuuden vaatimukset, joissa on 

huomioitu myös kommunikointi B- ja C- sekä ei turvallisuuden kannalta merkittävien 

järjestelmien kanssa. [23, 78] 

Järjestelmätasoa käsittelevä IEC 61513 –standardi sisällyttää yleiseen järjestelmän elin-

kaareen seuraavat vaiheet: 

a) Ydinvoimalan suunnitteluperusteiden tarkastelu 

 Toiminnallisuus-, tehokkuus- ja riippumattomuusvaatimukset 

 Toiminnallinen kategoriointi 

 Vakiot ydinlaitoksen suunnittelukehyksestä 

b) Turvallisuuden kannalta olennaisten sähkö- ja automaatiofunktioiden, järjestel-

mien ja laitteiden vaatimusmäärittely 

c) Yleinen sähkö- ja automaatiolaitteiden arkkitehtuurin suunnittelu ja sähkö- ja 

automaatiofunktioiden osoittaminen yksittäisiin järjestelmiin ja laitteisiin 

d) Kokonaissuunnitelman määrittäminen 

e) Yksittäisten järjestelmien realisointi 

f) Yleinen ohjelmiston ja laitteiston yhteensovittaminen sekä käyttöönotto 

g) Yleinen käyttö ja huolto. 

Vaatimukset yllä mainituille kehitysvaiheille on määritetty standardin luvuissa 5 – 8. 

Vaiheet voidaan kiteyttää alla olevassa kuvassa 8 esitetyn lohkokaavion avulla. 
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Kuva 8. IEC 61513 mukainen järjestelmän kehityselinkaari. 

Yleinen elinkaari voidaan katsoa iteratiiviseksi prosessiksi, jossa jokaisen vaiheen lop-

putulos todennetaan vertaamalla vastaaviin lähtöarvoihin, kuten aiemmin AIEA:n SSG-

39 –ohjetta kuvattaessa esitettiin. [18] 

IEC 61513 -standardin liitteessä A annetaan lyhyesti yleisiä ohjeita turvallisuusana-

lyyseihin ja syvyyssuuntaiseen turvallisuusperiaatteeseen liittyen. Liitteessä B kuvataan 

laitteiston luokittelua, jossa laitteisto jaetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmiin (laitok-

sen normaali käyttö ja ohjaus), käyttäjää viestittäviin järjestelmiin (ihminen-

konerajapinta), suojaus- ja turvajärjestelmiin sekä varavirtajärjestelmiin. Liitteessä  C 

puolestaan annetaan esimerkkejä tavoista, joilla puolustautua yhteisvikoja vastaan. [18] 

IEC 60987 määrittää laitteistovaatimukset erityisesti IEC 61226 määrittämien turvalli-

suusluokkien 1 ja 2 järjestelmille. Vaikka standardin soveltamisalaan kuuluvat pääasias-

sa uudet laitteistot, sitä voidaan käyttää ohjeena myös esikehitettyjen laitteistojen arvi-

oinnissa (esimerkiksi COTS tuotteet). Olennaista laitteiston vaatimusten määrittämises-

sä on, että järjestelmä kuvataan IEC 61513 luvun 6 mukaisesti. Laitteiston vaatimukset 

tulee olla helposti luettavia, yksikäsitteisiä sekä testattavissa, todennettavissa ja saavu-

tettavissa olevia. Vaatimuksissa tulee esittää yleiskatsaus laitteistovaatimuksista, tunnis-

taa turvallisuuden kannalta olennaiset toiminnot (mikäli yhdistelmä ohjelmistoa ja lait-

teistoa, tulee tunnistaa järjestelmän spesifikaatioissa), tunnistaa laitteiston suunnittelu-

Ydinlaitoksen suunnitteluperusteet 

Arkkitehtuurin suunnittelu Toimintojen osoittaminen järjestelmille 

1. järjestelmän elinkaari 

- Järjestelmän vaati-

musmäärittelyt 

- …. 

- Järjestelmän asennus 

 

n. järjestelmän elinkaari 

- Järjestelmän vaati-

musmäärittelyt 

 

- …. 

- Järjestelmän asennus 

 

Yleinen yhteensovittaminen ja käyttöönotto 

Yleinen käyttö ja huolto 
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vaatimukset, luotettavuusvaatimukset sekä ympäristön vaikutuksen asettamat vaatimuk-

set. Vaatimukset voidaan jakaa yleisiin vaatimuksiin ja laitteistokohtaisiin tarkennettui-

hin vaatimuksiin. Laitteiston toiminnallisissa vaatimuksissa tulee kuvata, mitä laitteis-

ton tulee tehdä (ei kuinka tulee tehdä). [17] 

Yllä mainittujen yleisten vaatimusten lisäksi IEC 60987 –standardi määrittää luvussa 

5.2 täsmällisemmät vaatimukset toiminto- ja suorituskykyvaatimuksia. Laitteiston kai-

kille osille tulee täsmentää laitteiston tarkoitus, antureiden ja toimilaitteiden määrä sekä 

ihminen-konerajapinnan laitteiden määrä. Jokaiselle komponentille tai alijärjestelmälle 

vaaditaan valmistajan laatima spesifikaatio suorituskyvystä kaikista turvallisuuteen liit-

tyvistä näkökohdista, ja mikäli tällaista ei ole saataville, tulee tehdä riittävä määrä teste-

jä komponentin soveltuvuuden varmistamiseksi. Laitteiston suorituskykyspesifikaation 

tulee pitää sisällään: 

1) vaadittu tiedonkeruutaajuus 

2) vaadittu tiedonkäsittelykyky 

3) vaadittu laskentakyky 

4) vaadittu luotettavuus/saatavuus 

5) vaaditut kommunikointirajapinnat (protokollat, siirtonopeudet) 

6) vaadittu laskenta- ja muuntotarkkuus 

7) vaadittu signaalin kohinanvaimennus 

8) vaadittu vasteaika 

9) fyysiset kokorajoitteet 

10) maantieteelliset vaatimukset (esimerkiksi tiedonsiirtoväylän pituus) 

11) vaadittu varakapasiteetin taso (mikäli vaaditaan) 

12) ympäristöolosuhteiden sietämisen kelpoisuusvaatimukset 

13) virtalähteen vaatimukset. 

Erityisesti luotettavuuden/saatavuuden, ympäristöolosuhteiden kestämisen sekä doku-

mentaation vaatimuksia on täsmennetty luvun 5 muissa osissa. Laitteiston suunnittelua 

koskevat järjestelmä- tai ohjelmistosuunnittelun asettamat vakiot tulee kirjata. Standar-

dit luku 6 kuvaa suunnittelumenetelmät, joilla vaatimusten asettama taso voidaan saa-

vuttaa. Todentamis- ja kelpuutusmenettelyt on kuvattu standardit luvussa 7. Kelpois-
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tusmenettelyiden osalta standardissa viitataan IEC 60780 –standardiin, jossa erityisesti 

liitteessä B on kuvattu kelpoistusprosessin vaihteet. Standardissa käsitellään lyhyesti 

myös asennusta ja käyttöönottoa, huoltoa sekä muutostöitä koskevat vaatimukset. [17] 

B- ja C-kategorioiden funktioita käsittelevä IEC 62138 –standardi jakaa ohjelmat IEC 

61513 liitteen B tapaisesti, mutta se käyttää kolmea kategoriaa, jotka on esitetty alla 

olevassa lohkokaaviossa. 

 

Kuva 9. IEC 62138 mukaiset tyypilliset ohjelmaosat tietokonepohjaisissa sähkö- ja 

automaatiojärjestelmissä. 

Ohjelman osat voidaan usein määrittää kuuluvaksi koko järjestelmäohjelmaan tai sovel-

lusohjelmaan. Järjestelmäohjelma voidaan edelleen jakaa toimintajärjestelmän ohjel-

maan sekä tukijärjestelmien ohjelmaan. Lisäksi standardi jakaa ohjelmat esikehitettyihin 

ohjelmiin ja uusiin ohjelmiin. Esikehitetyt ohjelmat yleisluontoisia ohjelmia, jotka tar-

joavat funktioita, jotka ovat käytännöllisiä suurelle joukolle sähkö- ja automaatiolaittei-

ta. Uudet ohjelmat ovat tietyn sähkö- ja automaatiojärjestelmän tarkoitukseen kehitetty-

jä ohjelmia. Hyvin usein järjestelmän ohjelma on esikehitetty ja sovellusohjelma on uusi 

Ohjelma palvelujärjes-

telmille 
Ohjelma automaatio- ja 

ohjausjärjestelmille 

Ohjelma ihminen-

konerajapinnalle 

Sovellusohjelma, joka on 

kirjoitettu sovellus-

orientoidulla kielellä 

Toimintajärjestelmän oh-

jelma 

- Toimintajärjestelmä 

- Toimintolohkokirjasto 

- Grafiikkakirjasto 

- Kommunikointiohjelma 

- Ohjelmakäyttöliittymät 

Sovellusohjelma, joka on 

kirjoitettu yleiskäyttöisellä 

kielellä 

Sovellusohjelma, joka on 

kirjoitettu sovellus-

orientoidulla kielellä 

Toimintajärjestelmän 

ohjelma 

- Toimintajärjestelmä 

- Toimintolohkokirjasto 

- Kommunikointiohjelma 

- Ohjelmakäyttöliittymät: 

IO-laitteet 

sisään-

rakennetulla 

ohjelmalla 

Kenttälaitteet 

sisään-

rakennetulla 

ohjelmalla 

Tukijärjestelmän ohjelma 

- Toimintajärjestelmä 

- Teknillisen tiedon  pe-

rushallintajärjestelmä 

- Teknilliset työkalut 

- Diagnostiikan työkalut 

Teknilliset tiedot laitteis-

tolle ja ohjelmille 

Graafinen näyttölaite sisään-

rakennetulla ohjelmalla 

Ulkoiset prosessointiyksiköt 

Oheis-

laitteille 
Kenttä-

laitteille 
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ohjelma. Modernit työkalut tarjoavat mahdollisuuden kehittää ohjelma sovellusorien-

toidulla kehitystyökalulla, jossa graafisesti luotu ohjelma voidaan automaattisesti kään-

tää suoritettavaksi ohjelmaksi. Mikäli tällaiset työkalut voidaan osoittaa riittävän laa-

dukkaiksi, niiden katsotaan vähentävän vikaantumisriskiä. [19] 

Useat toimintajärjestelmän ohjelmat ja sovellusohjelmat hyödyntävät konfiguraatiotieto-

ja, jotka ovat peräisin ydinlaitoksen suunnitelmasta. IEC 62138 jakaa konfiguraatiotie-

dot kahteen ryhmään: 

 Tietoalkiot, joita laitoksen operaattorin ei ole tarkoitus muuttaa, ja joita koskevat 

samat vaatimukset kuin muuta ohjelmaa 

 Parametrit, esimerkiksi tietoalkiot, joita laitokset operaattori voi muuttaa (esi-

merkiksi hälytysrajat tai asetusarvot), ja joita koskevat erityisvaatimukset. 

[19] 

IEC 61226 –standardin mukaisen turvallisuusluokan 3 sovellukselta (Suomessa 

EYT/STUK) IEC 62138 vaatii noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 luottamus laatutakuuseen 

 kiinnitetään erityistä huomiota vakuuteen siitä, että ohjelma 

o osallistuu tarvittaessa eikä vaikuta haitallisesti tuvallisuuden kannalta 

olennaisten funktioiden toimintaan 

o toteuttaa ohjelmiston vaatimusmäärittelyt, jotka määrittävät turvallisuu-

den kannalta tärkeitä raja-arvoja 

 vakuus siitä, että kyseisen järjestelmän operaattoreita informoidaan mahdolli-

simman aikaisin mahdollisista ohjelmavioista, jotka saattavat vaikuttaa tunnistet-

tuihin turvallisuuden kannalta olennaisiin toimintoihin, niin että soveltuvat vas-

tatoimenpiteet voidaan suorittaa 

 dokumentoidaan ohjelmiston vaatimus-, suunnittelu-, yhteensovittamis-, toden-

tamis- ja modifiointispesifikaatiot. 

Yllämainittujen periaatteiden lisäksi turvallisuusluokan 2 (Suomessa TL3) järjestelmiltä 

vaaditaan seuraavia periaatteita: 
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 suunnitteluun ja testeihin pohjautuvat perustelut, että vaadittu turvallisuuteen 

liittyvä suoritustaso (esimerkiksi vasteaika) saavutetaan määritellyissä tiloissa 

 turvallisuusdokumentaatio esikehitetyille ohjelmille ja sulautetulla ohjelmistolla 

oleville esikehitetyille laitteille; tavoitteena tarjota kaikki informaatio, joka on 

välttämätöntä laitteen turvalliselle käytölle; erityisesti tulee tarjota suunnittupe-

rusteinen yhteenveto, joka koskee turvallisuuteen liittyvää suoritustehoa pie-

nemmällä mahdollisella informaatiomäärällä 

 tulee käyttää esikehitettyjä ohjelmia tai sulautetulla ohjelmalla olevia laitteita, 

joissa on turvallisuusdokumentaatioon pohjautuvien sääntöjen mukainen ohjel-

ma 

 sääntöjen mukaisilla konfiguraatioilla ja esikehitettyjen ”mustien laatikoiden” 

käytöllä pyritään lieventämään tunnettuja tai ennakoituja vikatiloja 

 perustelut virheettömyydestä ja toiminnallisesta sopivuudesta esikehitetyille oh-

jelmille tai sulatetulla ohjelmistolla oleville esikehitetyille laitteille  

 yksityiskohtaisen suunnitelman ja uuden ohjelman toteutuksen laajennettu ja 

dokumentoitu todentaminen; saattaa sisältää manuaaliset tarkastukset, työkaluil-

la tehtävät analyysit ja testit 

 tiukemmat vaatimukset todentamiselle, konfiguraation hallinnalle, ohjelmatyö-

kalujen ja -kielien valinnalle ja käytölle sekä turvallisuus- ja vikatoleransseille 

 täsmälliset vaatimukset yksinkertaisuudelle, selkeydelle, tarkkuudelle, todennet-

tavuudelle, testattavuudelle sekä muutettavuudelle. 

Täsmällisemmät vaatimukset ja suositukset turvallisuusluokan 3 järjestelmille on esitet-

ty standardin luvussa 5 ja turvallisuusluokan 2 järjestelmille luvussa 6. Standardi ei 

määritä tarkkaa dokumentaatiota järjestelmille, vaan pyrkii määrittämään informaation, 

joka dokumentaatiosta tulisi löytyä. [19] 
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4 TURVALLISUUSVAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN 

Riskinhallinta käsittää riskien arvioinnin ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pie-

nentämiseksi. Se on iteratiivinen prosessi, jota toistetaan kunnes riskit ovat riittävän 

pienellä tasolla. Riskien pienentäminen suoritetaan suojaustoimenpiteillä ensisijaisuus-

järjestyksen mukaisesti. Riskit tulee minimoida niin pieniksi kuin käytännössä on mah-

dollista saavuttaa kohtuullisin kustannuksin. Koneelta vaadittavaa turvallisuustasoa ver-

rataan koneasetuksen 400/2008 liitteen 1 vaatimuksiin, kun kyseessä on konedirektiivin 

voimassaoloaikana (vuoden 1994 jälkeen) käyttöön otettu kone. [22] 

Mikäli kyseessä on vanhempi Suomessa käyttöönotettu kone, käytetään käyttöasetuksen 

403/2008 yleisiä vaatimuksia. Lisäksi tulee aina ottaa huomioon käyttöolosuhteiden 

aiheuttamat lisävaatimukset sekä tekniikan nykytaso standardien avulla. Mikäli konetta 

muutetaan niin, että sen toiminta muuttuu, tulee VNa 400/2008 mukaisessa riskienarvi-

oinnissa ottaa huomioon: yksikköjen soveltuvuus koko koneyhdistelmän turvallisuuden 

kannalta, yksiköiden välisistä liitännöistä aiheutuvat vaarat, vyöhykejako ja viereisen 

vyöhykkeen aiheuttamat vaarat, eri vyöhykkeille johtaviin kulkuteihin liittyvät vaarati-

lanteet sekä kaikki mahdolliset yhdistelmästä aiheutuvat riskit, joita yksiköiden valmis-

tajien toimittamat vaatimustenmukaisuusvaatimukset tai liittämisvaatimukset ja ko-

koonpano-ohjeet eivät kata. [22] 

4.1 Riskien arviointi 

Riski määritellään vahingon tai haitallisen tapahtuman esiintymislodennäköisyyden ja 

sen vakavuuden yhdistelmänä. Vahinko on fyysinen tai terveydellinen haitta, joka syn-

tyy vaaratilanteen johdosta. Vaaratilanteessa henkilö tai turvallisuuden kannalta tärkeä 

laite altistuu vähintään yhdelle vaaralle, kuten altistuminen sinkoutuville osille, mikä 

voi aiheuttaa henkilölle tai laitteelle vahingon. Vaaravyöhykkeellä kuvataan henkilön tai 

turvallisuuden kannalta tärkeän laitteen alueosuutta, jossa henkilö tai laite voi altistua 

kyseessä olevalle vaaralle. Ydinteknillisiä riskejä arvioitaessa tulee työntekijöiden vaa-

rojen lisäksi arvioida ydinteknilliset vaarat, jotka voisivat johtaa radioaktiivisiin pääs-

töihin tai turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden vahingoittumiseen. Riskejä pyri-
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tään ehkäisemään suojaustoimenpiteillä, ja jäljelle jäävää riskiä kutsutaan jäännösriskik-

si. [22] 

Riskin arviointi on riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioinnin käsittävä kokonais-

prosessi. Riskianalyysi käsittää koneen raja-arvojen määrittämisen, mahdollisten vaaro-

jen tunnistamisen ja riskien suuruuden arvioinnin. Riskien suuruuden arviointi perustuu 

vahingon todennäköisen vakavuuden ja sen esiintymislodennäköisyyden määrittämi-

seen. [22] 

Koneen raja-arvoja määritettäessä on otettava huomioon elinkaaren kaikki vaiheet (kul-

jetus, kokoonpano, käyttöönotto/käytöstä poisto sekä huolto- ja vikatilanteet). Koneen 

käyttörajoja määritettäessä on otettava huomioon koneen tarkoitetun käytön ja sille tar-

koitettujen käyttäjien lisäksi koneen väärinkäyttö, erilaiset toimintatavat sekä muut altis-

tuvat henkilöt. Koneen tilarajat määräävät koneen mitat ja suoritusarvot, käyttäjien vaa-

timan tilan, käyttäjä-kone –rajapinnan sekä kone-tehonsyöttö –rajapinnan. Aikarajat 

määräävät koneen ennakoidun käyttöiän sekä huolto-, puhdistus- ja tarkastusvälit. Muita 

määritettäviä raja-arvoja ovat esimerkiksi käsiteltävän materiaalin ominaisuudet, vaadit-

tava puhtaustaso sekä ympäristölle asetettavat raja-arvot. [22] 

Vaarojen tunnistaminen on riskien arvioinnin tärkein vaihe, sillä vain tunnistetut vaarat 

ja niihin liittyvät riskit voidaan hallita. Vaarojen tunnistaminen on kattava ja järjestel-

mällinen tarkastelu, jonka myötä saadaan luettelo kohteen vaaroista, kohteessa työsken-

telyyn liittyvistä vaaratilanteista sekä vaarallisista tapahtumista sekä näiden seurauksis-

ta. Suunnitteilla tai rakenteilla olevaa konetta arvioitaessa tarkastelu suoritetaan niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä: Lähdetään järjestelmän perusrakenteesta eli ajatellaan, että 

järjestelmässä ei vielä ole suojuksia, turvalaitteita tai ohjausjärjestelmän kautta toteutet-

tavia turvatoimintoja. Tunnistuksessa on tärkeää ottaa huomioon kaikki koneen elinkaa-

ren aikana suoritettavat käyttötoiminnot, joita koneen käyttäjien on tarkoitus suorittaa. 

Lisäksi on huomioitava käyttöön liittyvät materiaalit ja aineet, koneen mekanismit, osat 

ja toiminnot, käyttöympäristö sekä kohtuudella ennakoitavissa olevat muut vaarat ja 

vaaratilanteet, jotka eivät liity suoraan koneen elinkaaren aikana suoritettaviin tehtäviin. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon normaalin toiminnan lisäksi harvinaisemmat tilanteet, ku-

ten huoltotyöt, seisokit ja muutostyöt, sekä häiriö- ja poikkeustilanteet. Tunnistamisessa 
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tulee ottaa huomioon myös vaaroja, joita koneelta ei suunnitteluperusteissa edellytetä, 

kuten sähkö- ja automaatiolaitteiden yhteisviat sekä erotteluperiaatteet [Keskustelu Ris-

kianalyysit -toimiston Ilkka Niemelän kanssa]. [22] 

SFS-EN-ISO 12100 mukainen tarkistuslista vaaroista: 

 Mekaaniset (puristuminen, nielu, loukut, takertuminen, viilto, isku) 

 Sähkö (valokaari, jännitteelliset osat, ylikuorma, oikosulku, tulipalo, sähköisku) 

 Lämpötila (räjähdys, korkean tai matalan lämpötilan omaava kappale) 

 Melu (tarkkaavaisuuden menetys, kuulovamma, stressi, epämukavuus, tinnitys) 

 Tärinä (alaselän sairaudet, neurologiset vaivat, luu- ja nivelvaivat) 

 Säteily (Silmä- ja ihovauriot, perinnöllinen mutaatio, päänsärky, palovammat) 

 Materiaalit ja aineet (hengitysvaikeudet, syöpyminen, myrkytys, herkistyminen) 

 Ergonomia (tuki- ja liikuntaelinvaivat, stressi, väsymys, epämukavuus) 

 Käyttöympäristö (palovammat, liukastuminen, putoaminen). 

Erityisesti ydinteknillisten nostolaitteiden kannalta merkittäviä uhkia on mainittuna 

esimerkiksi IAEA:n NS-G-1.4 –ohjeessa. Sen mukaan voimalaitoksen sisäisiin tekijöi-

hin kuuluvat:  

 kuorman pudottaminen 

 laiteviat 

 sisäiset tulvat 

 reaktorin menetys jäähdytysonnettomuudessa tai paineen menetyksessä  

 sisäisesti syntyneet missiilit 

 tulipalot ja räjähdykset  

 käyttäjän virheet.  

Tämän lisäksi ulkoisiksi vaaroiksi mainitaan: 

 ulkoisen sähköverkon menettäminen 

 seismiset tapahtumat 

 kova tuuli ja tornadot 
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 tulvat 

 muut tapahtumat sekä tapahtumien yhdistelmät. 

Riskin suuruuden arviointi mahdollistaa riskien luokittelun ja vertailun. Lisäksi sen 

avulla voidaan arvioida toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja kiireellisyys. Riskin suuruu-

teen vaikuttavat tarkasteltavan vaaran aiheuttaman vahingon vakavuus sekä kyseisen 

vahingon todennäköisyys. Riskin suuruus voidaan arvioida joko suullisesti tai sanalli-

sesti. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää jokaisesta vaaratilanteesta aiheutuva suurin 

riski. Riskin suuruuden arvioinnin apuna voidaan käyttää riskimatriiseja, riskigraafeja, 

numeerista pisteytystä tai yhdistelmämenetelmiä. [13, 22] 

Vahingon vakavuutta arvioidaan ottaen huomioon vammojen ja terveyshaittojen vaka-

vuus sekä vahingon laajuus. Arviointi voidaan tehdä esimerkiksi kolmi- tai viisiportai-

sella asteikolla. Vahingon laajuuteen vaikuttaa se, koskeeko vahinko yhtä vai useampaa 

henkilöä. Vahinkojen vakavuudelle on valittava yksi arvo, joka käytännössä vastaa suu-

rinta riskiä eli pahinta uskottavaa vakavuutta. Tämä todennäköisyys voi olla paljon pie-

nempi kuin todellisemman, mutta lievemmän vakavuuden todennäköisyys. Vakavuuden 

arvioinnissa voi olla tarpeellista arvioida useaan edustavaan vakavuuteen liittyvän riskin 

suuruutta ja käyttää lopulta sitä, joka vastaa suurinta riskiä. [22] 

Koneella sattuvan tapaturman vakavuus riippuu koneen ominaisuuksista, kuten koneen 

tehosta, muodosta, tyypistä sekä sillä käsiteltävien kappaleiden luonteesta. Koska tapa-

turmien ja sairastumisten seurausten arviointi on subjektiivinen arvio, seurausten vaka-

vuuden arvioinnille ei ole mahdollista määrittää täsmällistä arvoa. Vaatimuksena on 

kuitenkin arvioida seurausten vakavuudelle oikea suuruusluokka, jotta riskien arvioin-

nin lopputulos ei vääristyisi pahasti. Valittu seurausten vakavuus vaikuttaa näiden seu-

rausten toteutumisen todennäköisyyteen, minkä vuoksi riskin arvioinnissa on ensin pää-

tettävä seurausten vakavuudesta ennen todennäköisyyksien arviointia. [22] 

Todennäköisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon koneen vaaravyöhykkeelle pääsyn 

tarve ja luonne sekä vaaravyöhykkeellä oloaika, vaaravyöhykkeellä olevien henkilöiden 

tai laitteiden lukumäärä sekä vaaravyöhykkeelle pääsyn laajuus. Esiintymislodennäköi-

syys perustuu luotettavuutta koskeviin tilastollisiin tietoihin, tapaturma- ja terveyshaitta-
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tietoihin sekä riskien vertailuun samankaltaisten koneiden välillä. Koneen luotettavuu-

teen liittyvät oleellisesti vikaantumisen vaikutus vaarallisen tapahtuman esiintymislo-

dennäköisyyteen ja erilaiset vikaantumistavat. Todennäköisyyttä alentavat vaara-

vyöhykkeellä olevien henkilöiden tai laitteiden mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vaa-

ran aiheuttamaa vahinkoa. Tällöin on otettava huomioon työntekijöiden ammattitaitoi-

suus, vahingon aiheutumisnopeus, tietoisuus riskin olemassaolosta, inhimilliset kyvyt 

välttää tai rajoittaa vahinko sekä käytännön kokemukset ja tietämys. [22] 

Seurauksien toteutumisen todennäköisyyttä arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon ko-

ko koneen käyttöikä. Mikäli käyttöiästä ei ole tietoa tai arviota, oletetaan koneen olevan 

käytössä ainakin kaksikymmentä vuotta. Todennäköisyyksien arviointia hankaloittaa 

ihmisen toiminnan arvaamattomuus. Eri henkilöt arvioivat tilanteita eri tavoin ja voivat 

toimia vastoin ohjeita tahattomasti tai tarkoituksellisesti, jolloin riskien todennäköisyys 

kasvaa. Tämän vuoksi todennäköisyyksiä on hyvä pohtia ryhmissä, jotta saataisiin kat-

tavampi näkökulma erilaisista toimintatavoista konetta käytettäessä. [22] 

Riskin arvioinnin jälkeen voidaan arvioida riskin merkittävyys. Riskin merkittävyyden 

arvioinnissa tehdään päätös, onko riskianalyysillä saatu riski hyväksyttävissä ja onko 

riskiä saatu pienennettyä tavoitellulla tavalla. Mikäli riskiä on pienennetty riittävästi, 

voidaan riskien hallintaprosessi lopettaa. Muutoin tehdään toimenpiteitä riskien poista-

miseksi tai vähentämiseksi ja tehdään uusi riskiarvio. [22] 

Konedirektiivin mukaisesta riskien arvioinnin dokumentaatiosta täytyy ilmetä konedi-

rektiivin liitteessä IV mainitut asiat: 

 Luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, mukaan lukien niiden 

suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen pois-

tamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa mainittava koneeseen liitty-

vistä jäännösriskeistä 

 Kuvaus arvioinnin suorittamiseksi käytetyistä menetelmistä ja työkaluista 

 Riskien arvioinnin kohde (esimerkiksi koneen kuvaus, tekniset tiedot) 

 Riskien arvioinnin aikana tehdyt oletukset  

 Tiedot, joihin riskien arviointi perustui  
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 Tunnistetut vaarat, vaaratilanteet ja vaaralliset tapahtumat, ja niistä aiheutuvat 

seuraukset ja seurausten toteutumisen todennäköisyys 

 Tiedot toteutuvista turvallisuustoimenpiteistä  

 Tiedot jäännösriskeistä 

 Riskien arvioinnin johtopäätös (saako käyttää vai täytyykö riskejä pienentää) 

 Kaikki riskien arvioinnin kuluessa täytetyt lomakkeet, valokuvat, piirustukset ja 

muut arviointiprosessin aikana syntynyt aineisto. 

[22]. Näiden lisäksi ydinteknillisille nostolaitteille täytyy arvioida kyseiselle laitteelle 

esimerkiksi polttoaineen käsittelyn asettamat ydinteknilliset lisäarviointivaatimukset, 

jotka on esitetty ydinteknillisissä ohjeissa ja standardeissa.  Lisäksi ydinteknillisiltä lait-

teilta vaaditaan  todennäköisyyspohjaista riskianalyysiä ja vika- ja vaikutusanalyysiä. 

4.1.1 Deterministiset riskianalyysit 

YVL E.11 –ohjeen mukaan nostotoimintojen ja nostolaiteyksiköiden suunnittelun on 

perustuttava sekä deterministisiin että todennäköisyysperusteisiin menetelmiin. Deter-

ministisissä analyyseissä käytetään lähtötietoina standardien ja säännösten määrittämien 

konservatiivisten laskentamallien tuloksia. Tämän avulla voidaan todentaa, että suunnit-

telu toteuttaa lähtövaatimukset ja näin ollen voidaan määrittää turvallinen käyttö. [38, 

57] 

Deterministinen menetelmä tarkkailee ainoastaan yhtä riskiskenaariota. Siinä tunnetaan 

lähtötilanne ja tarkkaillaan seurauksia. Deterministisessä ja todennäköisyyspohjaisessa 

mallinnuksessa esiintyy päällekkäisyyttä. Todennäköisyyspohjaista mallia voidaan käyt-

tää määrittämään deterministinen tapahtumamalli. Tyypillinen tapahtumamalli saattaa 

sisältää seuraavat tapahtumat:  

 Pahin mahdollinen tapahtuma (Suurimmat seuraukset) 

 Paras mahdollinen tapahtuma (Pienimmät seuraukset) 

 Todennäköisin tapahtuma (Todennäköisimmät seuraukset). 

Deterministiset periaatteet pitävät sisällään syvyyssuuntaisen ajattelun (defence in 

depth), jolla tarkoitetaan suunnitteluperiaatetta, jolla taataan reaktiivisuuden hallinta, 
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polttoaineen jäähdyttäminen sekä radioaktiivisen materiaalin eristäminen. Periaatteen 

mukaan peräkkäiset toisiaan varmentavat suojatoimet kompensoivat laitteiston viat ja 

inhimilliset virheet. Turvallisuustavoitteet saavutetaan vaikka yksi suojaus pettäisi tai 

vaikka sattuisi vikojen tai onnettomuustilanteiden yhdistelmä. Deterministisessä menet-

telyssä on useita ongelmakohtia kuten se, ettei se käy läpi kaikkia mahdollisia seurauk-

sia ja ettei se määritä jokaisen seurauksen todennäköisyyttä. Tämän lisäksi se ei pyri 

painottamaan tiettyjä seurauksia eikä ota huomioon lähtötilanteiden ja seurausten riip-

pumattomuuksia. Tämän vuoksi deterministinen tapahtumamallinnus saattaa johtaa po-

tentiaalisen riskin aliarviointiin. [20, 35, 36] 

Teknillinen raportti SFS-ISO/TR 14121-2 esittää käytännön esimerkkejä erilaisista ris-

kienarviointimenetelmistä. Se sisältää muun muassa esimerkkejä riskin suuruuden arvi-

oinnin työkaluista: riskimatriisit, riskigraafit, numeerinen pisteytys, määrällinen riskin 

suuruuden arviointi, yhdistelmämenetelmät. [22] 

Riskimatriisissa jokaiselle tunnistetun vaaratilanteen muuttujalle valitaan luokka. Mat-

riisin solu sisältää riskitason tunnistetulle vaaratilanteelle. Tämä voidaan ilmaista ker-

toimena tai indeksinä (esim. 1...6 tai A...D) tai laadullisena terminä kuten ”pieni”, ”kes-

kimääräinen”, ”suuri” tai vastaavasti. Matriisin solujen lukumäärä voi vaihdella suures-

ti. Soluja saatetaan ryhmitellä riskiluokkien lukumäärän pienentämiseksi. Luokkien liian 

vähäinen määrä ei välttämättä tarjoa riittävästi tietoa siitä, ovatko suojaustoimenpiteet 

tai riskin pienentämistoimenpiteet riittäviä riskin pienentämiseksi ja liian suuri luku-

määrä voi puolestaan tehdä matriisin käytöstä sekavan. Alla on esitetty teknillisen ra-

portin esittämä taulukko riskin suuruuden arviointimatriisista 

Taulukko 9. SFS-ISO/TR 14121-2 mukainen vaarojen todennäköisyyden luokitus. 

Vahingon esiintymistoden-

näköisyys 
Vahingon vakavuus 

Tuhoisa Vaikea Kohtalainen Vähäinen 

Erittäin todennäköinen Suuri Suuri Suuri Keskimääräinen 

Todennäköinen Suuri Suuri Keskimääräinen Pieni 

Epätodennäköinen Keskimääräinen Keskimääräinen Pieni Merkityksetön 

Erittäin epätodennäköinen Pieni Pieni Merkityksetön Merkityksetön 

 

Arvioinnissa keskitytään yleensä vakavimpaan vahinkoon, joka voi todellisuudessa ta-
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pahtua (pahin uskottava seuraus) pahimpien ajateltavissa olevien seurausten asemasta. 

[54] 

Riskigraafi perustuu päätöspuuhun, jossa jokainen solmukohta edustaa riskin muuttujaa 

ja jokainen solmukohdasta lähtevä haara edustaa kyseisen parametrin luokkaa. Jokaisen 

vaaratilanteen kullekin muuttujalle annetaan luokka, jonka jälkeen aloitetaan riskigraa-

fin polun seuraaminen aloituspisteestä. Kussakin solmukohdassa polku jatkuu valitun 

luokan mukaiseen haaraan. Viimeinen haara osoittaa valittuihin haaroihin liittyvän riski-

luokan, joka voidaan määrittää esimerkiksi sanallisesti tai numeerisesti. 

 

Kuva 10. SFS-ISO/TR 14121-2 määrittämä esimerkki riskigraafista. 

Riskigraafit ovat hyviä kuvaamaan riskin pienentämistoimenpiteen ja suojaustoimenpi-

teen. Riskigraafeista tulee sekavia, mikäli niissä on useammalle kuin yhdelle riskin 

muuttujalle useampi kuin kaksi haaraa, minkä vuoksi yhdistelmämenetelmissä on tapa-

na yhdistää riskigraafi yhtä riskin parametria koskevan riskimatriisin kanssa.  

Taulukko 10 SFS-ISO/TR 14121-2 määrittämä esimerkki riskimatriisista. 

 
Riskikertoimen laskeminen 

O1 O2 O3 
A1 A2 A1 A2 A1 A2 

S1 
F1 

1 2 
F2 

S2 
F1 2 3 4 
F2 3 4 5 6 

O2, keskimääräinen 

 

A1. mahdollinen 
A2. ei mahdollinen 

A1. mahdollinen 
A2. ei mahdollinen 

A1. mahdollinen 
A2. ei mahdollinen 

O3, suuri 

O1, O2 A1, A2 

A1, A2 

O2, keskimääräinen 

O3, suuri 

O1, pieni 
F2. toistuvasti 

F1. harvoin 

S2. vakava 

S1. lievä F1, F2 

Vakavuus Altistuminen 
Vaarallisen tapahtuman 

esiintymistodennäköisyys 

Välttämisen 

mahdollisuus 

Riski-

luokka 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

O1, pieni 

O3, suuri 

A1. mahdollinen 
A2. ei mahdollinen 
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Riskigraafi soveltuu riskiluokan määrittämiseen vaaratilanteissa, joiden seurauksena voi 

olla äkillisiä vahinkoja, esimerkiksi pyörivien osien tai sähkön aiheuttamat vahingot, 

mutta eivät sovellu esimerkiksi melun tai ergonomian aiheuttamien vahinkojen arvioi-

miseen. [54] 

Numeerisissa pisteytystyökaluissa on kaksi tai useampia muuttujia, jotka jaetaan usei-

siin luokkiin. Luokille osoitetaan numeerisia arvoja ja jokaiselle muuttujalle valitaan 

luokka. Tämän jälkeen yhdistetään luokkiin liittyvät pistemäärät arvioidun riskin suu-

ruuden numeerisen pisteytyksen esittämiseksi. Pisteytysmenetelmissä myös muuttujia 

voidaan painottaa helposti ja yksiselitteisesti. Pistetyökaluissa voidaan kuvata vakavuut-

ta esimerkiksi muuttujalla SS (severity score) 

Taulukko 11. SFS-ISO/TR 14121-2 mukainen vaarojen vakavuuden luokitus. 

Vakavuuden sanallinen kuvaus SS (severity score) 

tuhoisa 100 

vaikea 90 – 99 

kohtalainen 30 – 89 

vähäinen 0 – 29 

 

Vastaavasti todennäköisyydelle voidaan määrittää muuttuja PS (propability score) 

Taulukko 12. SFS-ISO/TR 14121-2 mukainen vaarojen todennäköisyyden luokitus. 

Todennäköisyyden sanallinen kuvaus PS (propability score) 

erittäin todennäköinen 100 

todennäköinen 70 – 99 

epätodennäköinen 30 – 69 

erittäin epätodennäköinen 0 – 29 

 

Yhdistämällä nämä kaksi muuttujaa, voidaan määrittää riskin pistemäärä RS (risk score) 

RS = PS + SS 

Riskin luokittamiseksi voidaan esittää taulukon 13 mukainen pisteytystaulukko 
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Taulukko 13. SFS-ISO/TR 14121-2 mukainen riskin pisteytystaulukko. 

- suuri ≥ 160 

159 ≥ keskimääräinen ≥ 120 

119 ≥ pieni ≥ 90 

89 ≥ merkityksetön ≥ 0 

 

Tämän tyyppinen riskiarviointi voi olla mielekkäämpi kuin sanallinen kuvaus, mikäli 

riskinarviointi suoritetaan tietokoneohjelmaa hyväksikäyttäen. [54] 

Yhdistelmätyökaluissa yhdistyy kaksi edellä kuvatuista menetelmistä. Usein kyseessä 

on riskigraafi, johon on sisällytetty johonkin riskin osatekijään liittyviä matriiseja tai 

pisteytysjärjestelmiä. Kaikkiin laadullisiin lähestymistapoihin voidaan sisällyttää mää-

rällistä tarkastelua, kuten esittämällä altistumisen taajuusalueet tai todennäköisyyden. 

[54] 

4.1.2 Todennäköisyyspohjaiset riskianalyysit 

Ydinlaitoksen todennäköisyyspohjaisissa analyyseissä käytettävässä PRA:ssa (Probabi-

listic risk assessment (Suomessa ja USA:ssa)) tai PSA:ssa (Probabilistic safety analysis 

(IAEA)) pyritään muodostamaan mahdollisimman realistinen kuvan laitoksen toimin-

nasta, jonka myötä saadaan tarkempi kuva tapahtuman alkutilanteesta ja mahdollisista 

todennäköisyyksistä. PRA vaatii kuitenkin laajempaa historiadataa onnettomuuksista 

mallin muodostamiseksi kuin deterministinen malli. PRA:ta käytetään usein varmenta-

maan deterministisen analyysin pätevyys. [38] 

PRA -analyysissä riski on määriteltynä toteutettavissa olevalla haitallisella toiminnasta 

tai toiminnosta johtuvalla ulostulolla. Tähän vaikuttavat kaksi tekijää: 

1. tapahtuman seurausten suuruus 

2. tapahtuman ilmaantumisen todennäköisyys. 

Tapahtuman ilmaantumisen todennäköisyys ilmaistaan yksikössä tapahtumaa / reaktori-

vuosi. Kokonaisriski on odotettu tappio eli tapahtumien vakavuuksien ja niiden ilmaan-

tumisen todennäköisyyksien tulojen summa. Kun merkitään tapahtuman seurausta ci:llä 
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ja tapahtuman taajuutta λi:llä, tapahtumasarjaan liittyvä riskimitta voidaan ilmaista line-

aarisena piste-estimaattina: 

Ri = ciλi , i = 1,2, … , n 

Yhtälö ottaa riskineutraalin asenteen, eli se pitää seurauksiltaan suurta, mutta epätoden-

näköistä riskiä yhtä vakavana kuin todennäköistä, mutta seurauksiltaan pientä riskiä. 

[20] 

Ydinteknillisissä sovelluksissa PRA jaetaan kolmeen tasoon seurausten mukaan: sydän-

vaurio, radioaktiiviset päästöt luontoon sekä vaikutus ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tasolla 

1 pyritään tunnistamaan sydänvaurioon johtavat onnettomuusketjut ja arvioimaan niiden 

todennäköisyydet. Lopputuloksena saadaan tietoa turvallisuusjärjestelyiden suoritusky-

vystä ja tehokkuudesta. Tasolla 2 pyritään arvioimaan suojarakennuksesta päässeiden 

päästöjen määrää, todennäköisyyksiä ja ajoittumista. Tasolla 3 arvioidaan päästöjen 

kulkeutumista voimalaitoksen ulkopuolella ja niiden aiheuttamaa riskiä ihmisille, ympä-

ristölle ja omaisuudelle. PRA:n avulla on osoitettava, että sydänvauriotaajuuden ole-

tusarvo on alle 10
-5

 / vuosi ja suuren päästön (yli 100 TBq Cesium-137 isotooppia) taa-

juus on alle 5× 10
-7

 / vuosi. Tason 3 PRA:ta ei edellytetä. [20, 58] 

Keskitytään tarkastelemaan tason 1 PRA:ta, jolloin päästään kiinni onnettumuusketjujen 

taajuuksien arviointiin, jotka ovat olennaisempia nostolaitteiden suunnittelun kannalta. 

Teknillisen järjestelmän turvallisuustoimintoja mallinnetaan rakennefunktion g avulla. 

Turvallisuustoiminnoilla estetään alkutapahtuman IEk kehittyminen onnettomuudeksi. 

Lisäksi merkitään koko järjestelmän sisältämiä parametreja Q:lla ja alkutapahtumia 

IE:llä. Nyt voidaan määrittää sydänvaurion taajuus rakennefunktion avulla: 

λ = g(IE, Q) 

Rakennefunktio voidaan muodostaa Boolen algebralla järjestelmän toimintaa kuvaavista 

tapahtuma- ja vikapuista. [20] 

Tapahtumapuu on tapahtumaketjujen graafinen esitys, jonka perusteella arvioidaan al-

kutapahtuman seurauksia. Tapahtumapuu alkaa yksittäisestä tapahtumasta, josta sitten 
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lähtee tapahtuman etenemistä estävien turvatoimien myötä haarautumia. Haarautumis-

kohdassa olevan turvallisuustoimen onnistumista merkitään kirjaimella Si ja epäonnis-

tumista Fi. Seuraukseen johtava todennäköisyys saadaan peräkkäisten haarautumiskoh-

tien todennäköisyyksien tulona. Haaraumien todennäköisyydet (turvallisuusjärjestelmi-

en toiminnan todennäköisyydet) voidaan arvioida vikapuuanalyysin avulla. Vikapuu on 

järjestelmän vikatilan looginen malli, jossa järjestelmän vikatila esitetään komponent-

tien vikatilojen loogisena funktiona (järjestelmän rakennefunktiona). Vikapuun ylintä 

ulostuloa kutsutaan huipputapahtumaksi, josta edetään järjestelmällisesti kohti huippu-

tapahtumaan johtavia syitä. Tässä prosessissa päätellään, mitkä yksittäiset tapahtumat 

voivat aiheuttaa tutkittavan järjestelmän vikaantumisen. Vikapuun rakentamista jatke-

taan, kunnes haluttu tarkkuus on saavutettu. Puun rakentaminen päättyy perustapahtu-

matasolle, jossa perustapahtumat (Ei) on esitetty puun lehtinä. Kuvassa 11 on esitetty 

vikapuun ja tapahtumapuun välinen suhde. [20] 

 

Kuva 11. Tapahtuma- ja vikapuun välinen yhteys PRA –analyysissä. 

Laitteen luotettavuuden kannalta on tärkeää myös voida mallintaa laitteen vikaantumi-

nen ja korjaaminen. Luotettavuus kuvaa sitä, että laite suorittaa sille asetetut vaatimuk-

set tiettyjen aikamäärättyjen olosuhteiden vallitessa. Riippuen siitä, ollaanko kiinnostu-

neita tilasta, jossa laite on kunnossa, vai tilasta, jossa laite on rikki, valitaan vastakkai-

nen tila lähtökohdaksi. Esimerkiksi luotettavuutta mallinnettaessa määritellä, että lähtö-

tilanteessa laite on kunnossa, ja että se vikaantuu äärellisessä ajassa. Tämän perusteella 
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laitteelle voidaan määrittää matemaattinen kertymäfunktio, joka kuvaa laitteen epä-

luotettavuutta. Tämän perusteella voidaan määrittää vakaantumistaajuus tai vikaantu-

vuus. Sen voidaan ajatella olevan ”kylpyammekäyrän” muotoinen, jossa alkupäässä 

laitetta vaivaavat niin sanotun burn-in –vaiheen ”lastentaudit”, sitten tulee vakiovikaan-

tuvuusalue, josta sitten vanhenemisvaiheen myötä vikaantumistaajuus kasvaa. Sisään-

ajotestauksella ei voida parantaa yksittäistä tuotetta, vaan sillä pyritään parantamaan 

koko tuotepopulaation luotettavuutta karsimalla joukosta huonot yksilöt. Tällöin saa-

daan lopputuloksena luotettavampi ja tasalaatuisempi tuotejoukko. [20] 

Laitteen vioittuminen ja korjaantuminen on vuorotteleva prosessi. Lisäksi tulee muistaa, 

että laitteita huolletaan ja testataan niiden käyttövarmuuden parantamiseksi ja piilevien 

vikojen havaitsemiseksi. Normaalisti havaittavien ja huollossa tai testauksessa löytyvien 

piilevien vikojen lisäksi viat voidaan jaotella kriittisiin ja ei-kriittisiin vikoihin sen pe-

rusteella, aiheuttaako vika välittömästi laitteen toimimattomuuden. Laitteen vikaantu-

mista voidaan tarkastella pisteprosessina Poisson-prosessin avulla, jossa korjausajat 

ovat lyhyitä ja vikaantuminen tapahtuu vakiotaajuudella tai yleisemmän Markov-

prosessin avulla, jossa vikaantuminen ja korjaantuminen seuraavat toisiaan vakiotaajuu-

della. Lisäksi on tärkeää huomata, että ydinteknillisissä laitteissa on paljon erilaisia va-

ralaitteita, joissa laiteviat syntyvät satunnaisella hetkellä, mutta niitä ei havaita, koska 

laitteet ovat normaalin tuotantokäytön aikana varalla. Tästä syystä näitä järjestelmiä 

koestetaan määrävälein. [20] 

Oma lukunsa ovat yhteisviat, joilla on huomattavan suuri merkitys järjestelmissä, joilta 

vaaditaan korkeaa luotettavuutta. Yhteisvialla tarkoitetaan vähintään kahden laitteen tai 

järjestelmän vikaantumista yhtenäisestä syystä lyhyen ajan sisällä. Yhteisvian myötä 

rinnakkaiset järjestelmän eivät voi taata koko järjestelmän luotettavuutta. Yhteisviat 

voivat aiheutua muun muassa lämpötilasta, kosteudesta tai mekaanisesta rasituksesta. 

Lisäksi on mahdollista, että laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä tai huol-

lossa on tehty systemaattinen virhe tai että laitteiden välillä on tunnistamattomia riippu-

vuuksia (jäännösvikoja). Yhteisvikojen tunnistamiseen on kehitetty useita malleja, kuten 

Square-root –menetelmä, α-faktorimalli, β-faktorimalli ja MGL-malli. [20] 
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Myös operaattorin oikea toiminta on tärkeää, mikä näkyy erityisesti ongelmatilanteissa. 

Huolellinen suunnittelu, laadukkaat ohjeet, työn ja tarkastuksen kuittaukset sekä koulu-

tus ovat tärkeitä tekijöitä, kun pyritään pienentämään inhimillisten virheiden todennä-

köisyyttä. Inhimillisen toiminnon luotettavuudella tarkoitetaan todennäköisyyttä, että 

henkilö suorittaa oikein häneltä edellytetyt toimenpiteet käytettävissä olevan ajan puit-

teissa, ja ettei hän suorita ylimääräisiä haitallisia toimenpiteitä. Henkilön toiminnolle 

voidaan nimetä seuraavat virhetyypit: puuttuva toiminto, väärä toiminto, haitallinen 

lisätoiminto, väärä suoritusjärjestys ja väärä ajoitus. PRA:ssa inhimillinen toiminto ku-

vataan järjestelmän komponenttina, joka voi epäonnistua tietyllä todennäköisyydellä. 

Todennäköisyyden arviointiin on kehitetty useita eri menetelmiä, kuten THERP (Tech-

nique for Human Error Rate Prediction), HCR (Human Cognitive Model for PRA Anal-

ysis) tai ATHEANA (A Technique for Human Error Analysis). [20] 

4.1.3 Vikasietoisuus- ja vaikutusanalyyit 

Vikasietoisuusanalyysin tavoitteena on varmentaa, että suunniteltu järjestelmä sietää 

vikaantumisia niin kuin suunnitteluperusteissa on määritetty. Nosto- ja siirtolaitteiden 

tapauksessa vikasietoisuusanalyysillä todennetaan, että järjestelmän kuormaa kantavat 

osat todella ovat yksittäisvikasietoisia. Analyysien avulla voidaan tunnistaa vikaantumi-

sen ei-toivottuja vaikutuksia järjestelmän toimintaan. Analyysin myötä voidaan parantaa 

järjestelmän turvallisuusluotettavuutta sekä kunnossapidettävyyttä. 

Standardi SFS-EN 60812 määrittää vaiheet vika- ja vaikutusanalyysien suorittamiselle. 

Standardi auttaa tunnistamaan erilaiset analyysien vaatimat olettamukset sekä laitteiden 

vikaantumistavat. Analyysi alkaa suunnitteluvaiheella, jossa tulee olla seuraavat kohdat: 

 Selkeät määritelmät analyysin tavoitteille sekä odotetut tulokset 

 Analyysin tarkastelun kohteena olevat suunnitteluelementit 

 Kuvaus, kuinka analyysi tukee yleistä projektin luotettavuutta 

 Toimenpiteet, joilla hallitaan korjauksia ja olennaista dokumentaatiota 

 Suunnitteluasiantuntijoiden osallistumistarpeen määrittäminen 

 Analyysiprojektin aikatauluttaminen selkeästi merkattujen etappien avulla 

 Tapa, jolla suljetaan tunnistetut vikaantumismahdollisuudet, joihin tulee puuttua. 
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Analyysin aloitukseen kuuluu myös lisätä tiedot järjestelmän rakenteesta sekä määrittää 

järjestelmän reunaehdot analyysiä varten. Analyysin valmisteluun liittyy olennaisesti 

myös järjestelmän jakaminen osittamistasoihin, joka voidaan tehdä esimerkiksi toimin-

tojen, alijärjestelmien, vaihdettavien yksiköiden tai yksittäisten komponenttien avulla. 

Osittamistasoihin jakaminen tulee perustua haluttuihin tuloksiin sekä käytettävissä ole-

vaan suunnittelutietoon. Järjestelmän toiminnan ja rakenteen kuvaaminen diagrammien 

avulla helpottaa analyysin tekemistä. Analyysissä tulee määrittää erilaiset järjestelmän 

tilat, kuten käynnistymis-, toiminta-, ohjaus- sekä huoltotilat. Myös käyttöympäristö ja 

ihmisen vaikutus tulee ottaa huomioon. [55] 

Vikaantumistapojen tunnistamista voidaan tehokkaasti parantaa valmistelemalla lista 

ennakoiduista vikaantumistiloista seuraavasti: 

 järjestelmän käyttö 

 tietty järjestelmän elementti mukana 

 käyttötila 

 asiaa koskevat toiminnalliset spesifikaatiot 

 aikarajat 

 ympäristön rasitus 

 käytön aiheuttama rasitus. 

Näin voidaan määrittää yleinen vikatilataulukko (taulukko 14), joka voi näyttää esimer-

kiksi seuraavalta: 

Taulukko 14. SFS-EN 60812 mukainen yleinen vikatilataulukko. 

1 Epäonnistuminen käytön aikana 

2 Epäonnistuminen toimia määritellyssä ajassa 

3 Epäonnistuminen pysäyttää toiminta määritellyssä ajassa 

4 Ennenaikainen toiminta 

 

Yleisen vikataulukon lisäksi on tärkeää määrittää järjestelmälle ominaiset täsmällisem-

mät vikaantumismahdollisuudet. [55] 
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Jokaiselle mahdolliselle vikaantumistilalle tulisi määrittää ja kuvata todennäköisimmät 

vikaantumisen aiheuttavat syy. Koska yhdellä vikatilalla voi olla useita syitä, jokaiselle 

vikatilalle tulee tunnistaa ja kuvata potentiaalisimmat riippumattomat syyt. Kaikkia vi-

katiloja ei välttämättä aina tarvitse tunnistaa analyysiin, vaan vikatilojen tunnistamisen 

ja niihin reagoimisen tulee perustua vian vaikuttavuuteen ja vakavuuteen. Mitä vaikut-

tavampi vika on kyseessä, sitä täsmällisemmin vian syyt tulee tunnistaa ja kuvata. Kun 

jokaisen vian syyt on tunnistettu, arvioidaan suositellut toimenpiteet perustuen arvioi-

tuun esiintymistodennäköisyyteen sekä vaikutuksen vakavuuteen. [55] 

Jokaisen vikatilan seuraukset järjestelmäelementin käyttöön, toimintaan tai tilaan tulee 

tunnistaa, arvioida ja kirjata. Vikaantumisen vaikuttavuutta tulee arvioida sekä paikalli-

sella tasolla että koko järjestelmän tasolla. Jokaiselle vikatilalle tulee määrittää tapa, 

jolla vika voidaan havaita ja tavat, joilla käyttäjä tai huoltaja tiedostaa vian. Vian ha-

vaitseminen voidaan toteuttaa esimerkiksi järjestelmään sisäänrakennetun testauksen 

avulla, joka kertoo käyttäjälle käynnistymisen tai käytön aikana järjestelmään ilmaantu-

neista vioista. Vikaantumista voidaan kompensoida esimerkiksi rinnakkaisilla elemen-

teillä, vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, valvonnalla ja hälyttimillä sekä millä tahansa 

muulla tavalla, joka estää tehokkaan toiminnan tai rajoittaa vahinkoa. [55] 

Vikatilojen vaikuttavuudet tulee luokitella kategorioihin riippuen niiden vaikutuksesta 

esineen toimintaan. Luokitteluun vaikuttaa paljon se, mihin sovellutukseen vikasietoi-

suus- ja vaikutusanalyysiä tehdään, ja luokittelu kehittyy useiden eri tekijöiden kautta: 

 Järjestelmän luonne suhteessa vaikutuksiin käyttäjiin tai ympäristöön vikaantu-

misen myötä 

 Järjestelmän tai prosessin suoritustoiminnot 

 Asiakkaan kanssa sovitut vaatimukset 

 Valtion tai teollisuuden turvallisuusvaatimukset 

 Takuun asettamat vaatimukset. 

Alla olevassa taulukossa 15 on kuvattu esimerkki standardin mukaisesta kvalitatiivisesta 

vaikuttavuusluokittelusta: 
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Taulukko 15. SFS-EN 60812 mukainen kvalitatiivinen vaikuttavuusluokittelu. 

Luokka Vaikuttavuustaso Seurauksen henkilöille tai ympäristölle 

IV Katastrofinen Vikatila, joka voisi potentiaalisesti aiheuttaa vikaantumisen järjestelmän 

päätoiminnoissa ja näin ollen aiheuttaa vakavaa vahinkoa järjestelmälle 

ja sen ympäristölle tai henkilövammoja. 

III Kriittinen Vikatila, joka voisi potentiaalisesti aiheuttaa vikaantumisen järjestelmän 

päätoiminnoissa ja näin ollen aiheuttaa tuntuvaa vahinkoa järjestelmälle 

ja sen ympäristölle, mutta joka ei muodosta vakavaa uhkaa hengelle tai 

vammoille. 

II Marginaalinen Vikatila, joka voisin potentiaalisesti heikentää järjestelmän suoritustoi-

mintoja ilman havaittavaa vahinkoa järjestelmälle tai uhkaamatta henkeä 

tai aiheuttamatta vammoja. 

I Merkityksetön Vikatila, joka voisi potentiaalisesti heikentää järjestelmän toimintoja, 

mutta ei aiheuta vahinkoa järjestelmälle ja ei muodosta uhkaa hengelle 

tai aiheuta vammoja. 

[55] 

Jokaisen vikatilan tapahtumataajuus tai esiintymistodennäköisyys tulisi määrittää, jotta 

voidaan riittävällä tasolla arvioida vikatilan vaikuttavuutta tai kriittisyyttä. Todennäköi-

syyttä arvioitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen komponentin tiedossa olevi-

en vikaantumistiheyksien lisäksi toiminnalliseen profiiliin, johon liittyy muun muassa 

ympäristö sekä mekaaniset ja sähköiset rasitukset. Komponentin vikaantumisen esiin-

tymistodennäköisyys arvioidaan käyttäen hyväksi: 

 komponentin elinikätestaus 

 saatavilla olevat tietokannat vikaantumistaajuuksista 

 kentältä saadut vikaantumistiedot 

 vastaavien esineiden tai komponenttiluokan vikaantumistiedot. 

Todennäköisyyttä määritettäessä tulee täsmentää aikaväli, jolle arviota tehdään. [55] 

Standardi määrittää alla olevan vuokaavion (kuva 12), jonka mukaan analyysissä tulisi 

edetä. 



127 

 

 

 

Kuvan 12 mukaisesti analyysiä tehdään systemaattisesti komponenttikerralla. Jokaiselle 

komponentille määritellyt vikatilat käydään vastaavalla tavalla systemaattisesti läpi. 

Jokaiselle vialle pyritään tunnistamaan potentiaaliset syyt ja seuraukset, joiden perus-

teella määritetään, onko vikatila hyväksyttävissä vai tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä 

vikatilan ehkäisemiseksi. Tämän jälkeen arvio vikatilanteesta dokumentoidaan. [55] 

Vaativatko vakavuus ja/tai esiintymistoden-

näköisyys jatkotoimenpiteitä? 

E 

K 

Analyysin viimeistely. Määritetään dokumentin seuraava arviointiajankohta  

Ehdotukset lieventäville tai korjaaville toimenpiteille tai kompensoiville oh-

jeistuksille. Tunnistetaan korjaavat toimenpiteet ja niistä vastaava henkilöstö 

Dokumentoidaan muistiinpanot, suositukset, toimenpiteet sekä huomautukset 

 

Valitaan analysoitava vikatila 

Tunnistetaan vikatilan välittömät ja lopulliset vaikutukset 

Määritetään lopullisen vaikutuksen vakavuus 

Tunnistetaan mahdolliset syyt vikatilalle 

Arvioidaan vikatilan taajuus tai esiintymistodennäköisyys määritellyllä aikajaksolla 

Yksikön vika- tai vaikutusanalyysin aloitus 

Valitaan yksiköstä analysoitava komponentti 

Tunnistetaan valitun komponentin vikatilat 

E Onko komponentilla lisää 

analysoitavia vikatiloja? 

K 

E 

Onko muita analysoitavia 

komponentteja? 

K 

Kuva 12. SFS-EN 60812 mukainen vuokaavio vika- ja vaikutusanalyysistä. 
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4.2 Toteutustavat ja riskien poistaminen 

Riskien arvioinnilla ja siihen liittyvillä analyyseillä ei ole turvallisuuden kannalta merki-

tystä, ellei se johda riskejä pienentäviin toimenpiteisiin. Mikäli merkityksen arvioinnis-

sa tullaan tulokseen, että riskiä on pienennettävä, valitaan sopivia suojaustoimenpiteitä 

ja toteutetaan ne. Vaarojen poistossa ja riskien pienentämisessä tulee soveltaa konedi-

rektiivin suojaustoimenpiteitä sen määrittelemän ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti: 

1. Poistettava tai pienennettävä riskejä mahdollisimman paljon koneen turvallisen 

suunnittelun ja rakenteen kautta 

2. Toteutettava tarvittavat suojaustoimenpiteet sellaisten riskien osalta, joita ei voi-

da poistaa 

3. Tiedotettava koneen käyttäjälle jäännösriskeistä, jotka johtuvat toteutettujen suo-

jaustoimenpiteiden vajavaisuuksista, ilmoitettava erikoiskoulutustarpeista, sekä 

määriteltävä henkilösuojainten tarve. 

Jos kone on vielä suunnitteluvaiheessa, voidaan suunnittelun aikana pyrkiä poistamaan 

vaara kokonaan tai pienentämään sen riskiä. Suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi 

rakenteellisia muutoksia, vaaraa aiheuttavien materiaalien tai aineiden käytön välttämis-

tä, fysikaalisten ominaisuuksien muuttamista sekä vaaratilanteessa olemisen tarpeen 

vähentämistä. Mikäli vaaran poistaminen ei onnistu edellä mainituin keinoin, voidaan 

käyttää suojausteknillisiä toimenpiteitä, joita ovat erilaiset suojukset ja turvalaitteet. 

Tämän jälkeen voidaan vielä pienentää riskejä muun muassa koneen käyttöön liittyvien 

tietojen, turvallisten työmenetelmien, varoitusten, suojausohjeistuksen sekä koulutuksen 

avulla. [22] 

Suojaustekniset toimenpiteet, joilla on vaikutus vahingolle altistumiseen, ovat esimer-

kiksi kiinteät suojukset, aitaukset sekä koteloinnit. Vaarallisen tapahtuman esiintymi-

seen vaikuttavia suojausteknillisiä toimenpiteitä ovat vaaravyöhykkeelle menevien tai 

sieltä poistuvien henkilöiden havaitsevat turvalaitteet (valoverhot, tuntomatot), koneen 

ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyviin toimintoihin liittyvät laitteet (sallintalaite, 

nykäyskäytönhallintalaite, pakkokäyttöinen hallintalaite) sekä rajoitinlaitteet (ylikuor-

ma, -paine tai –lämpötilarajoittimet). [22] 
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Jos suojaustoimenpiteillä ei saada riittävästi pienennettyä riskiä, voidaan toteuttaa täy-

dentäviä suojaustoimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa hätäpysäytti-

met, toimenpiteet lookkuunjääneiden henkilöiden pelastamiseksi sekä koneen ja sen 

painavien osien osakomponenttien helppoa ja turvallista käsittelyä varten olevat varus-

teet. Koneen käyttöä koskevissa tiedoissa on tärkeää ilmaista käyttäjälle koneen jään-

nösriskit. Koneeseen voidaan liittää erilaisia varoitusmerkintöjä ja kilpiä, joista käy ilmi 

muun muassa vaara-alueen rajat, suojusten asennustiedot, suurin työkuorma. Lisäksi 

voidaan käyttää erilaisia kuuloon tai näköön perustuvia signaaleja tai muita huomioes-

teitä. Riskejä pienentävät koneen käyttäjän mahdollisuus tutustua koneen mukana toimi-

tettaviin asiakirjoihin kuten käyttöohjeisiin ja teknillisiin tietolomakkeisiin. Koneen 

valmistajan täytyy käyttöohjeissa antaa ohjeistus, mitä koulutusta koneen käyttäjät tar-

vitsevat. Käyttäjien koulutus ja pätevyys on tärkeitä silloin, kun suojaustoimenpiteiden 

tehokkuus riippuu ihmisen käyttäytymisestä. [22] 

Laitteiston vaatimukset perustuvat riskienarviointiin, jonka tarkoituksena on tunnistaa 

potentiaaliset vaara- ja haittatekijät. Tason ei tarvitse ylittää koneasetuksen vaatimuksia 

(state of art), elleivät olosuhteet sitä edellytä. Arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomi-

oon vaarat, jotka aiheutuvat koneesta itsestään tai koneen liikkuvista osista, ulkoisesta 

rakenteesta, fysikaalisista tai kemiallisista ominaisuuksista, automaatiotoiminnoista tai 

sähköstä. Lisäksi on arvioitava muut koneen ominaisuuksien aiheuttamat vaarat, jotka 

aiheutuvat työn luonteesta, käyttötarkoituksesta, ergonomisten periaatteiden noudatta-

matta jättämisestä tai käyttäjän osaamattomuudesta. [22] 

Käytännössä turvallisuuden varmentamisessa pyritään tunnistamaan koneen vaarat, ar-

vioimaan niiden riskit ja pienentämään liian suuria riskejä sekä seuraamaan toimenpi-

teiden aiheuttamia muutoksia turvallisuuden kannalta. Riskejä pyritään ensisijaisesti 

pienentämään muuttamalla koneen rakennetta, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, 

käytetään erilaisia suojauksia vaarojen minimoimiseksi ja viimeisenä keinona annetaan 

käyttäjälle erilaisia ohjeita ja varoituksia. [22] 
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5 TURVALLISUUSVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

Tässä luvussa vertaillaan perinteisten koneensuunnittelun standardien ja ydinteknillisten 

standardien välisiä eroja. Luvussa käydään myös läpi esimerkki vikasietoisuusanalyy-

sistä ja perusriskien arvioinnista ydinteknillisissä sovellutuksissa. Esimerkkejä käsitel-

lään kuvitteellisen PWR-ydinvoimalan polarnosturin avulla. Polarnosturi on siltanosturi 

tai pukkinosturi, joka kulkee ympyränmuotoisella raiteella PWR-laitoksen reaktorihal-

lissa, ja sitä käytetään muun muassa reaktoripainesäiliön kannen ja reaktorin sisäosien 

nostoon. Lisäksi kappaleessa analysoidaan tilastollisesti Suomen käyvien laitosten lai-

tos- ja käyttötapahtumatietoja nosto- ja siirtolaitteiden näkökulmasta. 

5.1 Perinteisten ja ydinteknillisten standardien väliset erot 

Verrattaessa perinteisiä standardeja ja ydinteknillisiä standardeja havaitaan joitakin 

poikkeavuuksia, vaikka molemmissa standardityypeissä pyritäänkin suunnittelemaan 

koneet ja laitteet mahdollisimman turvallisiksi. Perinteiset standardit pyrkivät tuomaan 

esille, kuinka direktiivien asettamat vaatimukset toteutetaan, kun taas ydinteknilliset 

standardit pyrkivät osoittamaan kuinka kansainväliset ydinteknilliset säännökset ja lait 

voidaan toteuttaa.  

Ydinteknillisissä standardeissa vedotaan usein muihin perinteisiin standardeihin, jotka 

ovat yleisesti hyväksyttyjä ja jotka on käytännön kokemusten kautta havaittu hyviksi. 

Ydinteknillisissä standardeissa usein oletetaankin, että laitteen suunnittelun perusperi-

aatteet ovat kunnossa ja keskitytään tämän vuoksi tarkemmin ydinteknillisen ympäris-

tön asettamiin haasteisiin. Usein perinteiset standardit tuntevat menetelmät ja toteutus-

tavat, joilla turvallisuutta varmennetaan. Ydinteknilliset standardit määrittävät tarkem-

min, mitä analyysejä kullekin ydinteknilliselle laitteelle tulisi suorittaa ja mitä lisäseik-

koja analyyseissä tulisi ottaa huomioon. Ydinteknilliset standardit antavat tarkennettuja 

vaatimuksia muun muassa laitteiston luokitukseen, valvontaan, testaukseen, tarkastuk-

seen ja huoltoon liittyen. Nämä ovat tärkeitä seikkoja haastavassa ympäristössä ja tuovat 

esille etenkin ikääntymisen hallintaan liittyvät näkökohdat. Näiden seikkojen lisäksi 

ydinteknillisissä standardeissa on asetettu lisävaatimuksia sille, mitä ja miten täytyy 

dokumentoida. Oikeanlaisella dokumentaatiolla voidaan osoittaa, että järjestelmä on 
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laadukkaasti suunniteltu. Ydinteknilliset lait ja säännökset vaativat lisäksi suunnittelussa 

syvyyssuuntaista turvallisuusajattelua, joka on paremmin otettu huomioon ydinteknilli-

sissä standardeissa. 

Perinteiset turvallisuusstandardit pyrkivät usein suojaamaan työntekijää työpaikan lait-

teiden aiheuttamilta vaaroilta. Työntekijän turvallisuus saavutetaan turvallisuusperustei-

sen suunnittelun, suojusten sekä varoitusten avulla. Ydinteknillisissä standardeissa puo-

lestaan turvallisuus pyritään saavuttamaan ydinpolttoaineen asianmukaisella käsittelyllä. 

Esimerkiksi ergonomia käsitetään perinteisissä standardeissa työntekijän hyvinvoinnin 

ja ohjauslaitteiden käytettävyyden kannalta, kun taas ydinteknillisissä standardeissa 

keskitytään tarkastelemaan polttoaineen siirtoreitin varrella olevia näköesteitä ja perin-

teisten standardien ergonomianäkökohdat on käyty läpi listanomaisesti. Koska turvalli-

nen käsittely täytyy pystyä varmistamaan myös epätavallisten olosuhteiden vallitessa, 

ydinteknilliset standardit painottavat perinteisiä standardeja enemmän laitteen käyttäy-

tymistä ulkoisten ja sisäisten alkutapahtumien vallitessa. Ydinteknilliset standardit otta-

vat suunnittelussa tarkemmin huomioon laitoksen kemialliset olosuhteet, jotka on säily-

tettävä. Nosturin komponentit saattavat esimerkiksi altistua putkistojen vuodoista aiheu-

tuville kemiallisille aineille, jotka voivat vaurioittaa nosturin komponentteja, mutta toi-

saalta myös nosturin komponenteissa käytetyt materiaalit tai voiteluaineet eivät saa hei-

kentää toimintaympäristönsä kemiallisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi ydinteknillisissä 

standardeissa on kiinnitetty enemmän huomiota käytettyihin materiaaleihin, komponent-

tien pinnoitukseen ja viimeistelyyn. Myös nostotapahtumien etukäteen määrittäminen ja 

tarkka suunnittelu on käsitelty huomattavasti kattavammin ydinteknillisissä standardeis-

sa.  

Ydinteknilliset standardit luokittelevat nostolaitteet usein kolmeen luokkaan: kriittisiä 

kuormia käsittelevät nostolaitteet, muuta ydinteknillistä laitteistoa rikkoontuessaan vaa-

rantavat nostolaitteet sekä perinteiset nostolaitteet, joilla ei ole vaaraa ydinturvallisuu-

den kannalta. Tämä luokittelu määrää, millaisia varmuuslukuja mitoituksessa tulee käyt-

tää. Myös perinteisissä standardeissa käytetään erilaisia riskiluokkia, mutta ne eivät 

määritä yhtä täsmällisesti, miten laitteet tulisi luokitella. Ydinteknillisissä standardeissa 

on määritetty omat mitoitusyhtälöt, joilla varmuutta pyritään lisäämään entisestään. 

Koska ydinteknillisissä standardeissa esiintyvät mitoitusyhtälöt saattavat olla määritetty 
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juuri tietyn tyyppistä tehtävää suorittavan nosto- tai siirtolaitteen mitoitukseen, on suun-

nittelussa huomattavasti vähemmän vapautta luoville ratkaisuille. Tämä toisaalta takaa 

sen, että tullaan käyttäneeksi hyväksi havaittuja ja koeteltuja ratkaisuja. Myös ydintek-

nilliset standardit antavat mahdollisuuksia poiketa näistä suositelluista ratkaisuista, jos 

voidaan osoittaa jokin paremmin soveltuva ratkaisu, joka kuitenkin täyttää standardin 

asettamat vaatimukset. 

Yksi tärkeimmistä kulmakivistä ydinpolttoainetta käsittelevien nostureiden suunnitte-

lussa on yksittäisvikasietoisuusominaisuus, jolla vakavan onnettomuuden riskiä saadaan 

alennettua huomattavasti. Yksittäisvikasietoisuus tunnetaan myös perinteisissä nosturi-

standardeissa, mutta se ei ole vastaavalla tavalla vaatimuksena kuin ydinpolttoainetta 

käsittelevillä nostureilla, vaan sen tarpeellisuus ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti 

riskianalyysin avulla. Sekä perinteisissä että ydinteknillisissä standardeissa on asetettu 

vaatimuksia kuorman kiinnityksen suhteen, missä on ensisijaisen tärkeää estää kuorman 

putoaminen käsittelyn aikana. Ydinteknilliset standardit asettavat kuitenkin lisävaati-

muksia muun muassa sen suhteen, milloin kiinnityksen vapautuminen on sallittua.  

Myös sähkö- ja automaatiojärjestelmien osalta on tärkeää, että perinteisten standardien 

asettamat vaatimukset täyttyvät. Perinteiset standardit vaativat laitteilta laitteen oman 

käyttöautomaation lisäksi turvallisuusautomaation, jonka avulla epätavallisissa tai vaa-

rallisissa tilanteissa vahingot saadaan estettyä. Pääperiaatteena on, että sähkö- ja auto-

maatiolaitteiden häiriö tai vikaantuminen johtaa aina turvalliseen tilaan. Käyttö- ja tur-

vallisuusautomaation lisäksi ydinteknilliset standardit vaativat ydinpolttoainetta käsitte-

leviltä nostolaitteilta turvallisuusautomaation kahdennusta. Sekä perinteiset että ydin-

teknilliset standardit painottavat sitä, että vähintään yhden hätäpysäytyksen tulee toimia 

analogitekniikalla. Tämän lisäksi ydinteknilliset standardit painottavat rajoitinten käyt-

töä, joilla estetään muun muassa koukkupesän iskeytyminen nostokoneistoon. Myös 

kuorman takertumisen havaitseminen on tärkeää ydinteknillisissä sovellutuksissa. 

Nostolaitteiden ydinteknillisissä standardeissa asetetaan vaatimuksia myös organisaati-

on toiminnalle, jolla varmistetaan laadukas toiminta niin valmistus- kuin käyttövaihees-

sakin. Ydinteknillisissä standardeissa on kiinnitetty huomiota eri organisaatioiden välis-

tä toimintaa koskeviin vaatimuksiin, jotka perinteisessä suunnittelussa perustuvat usein 
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lakeihin, ohjeisiin ja laitteen tilaajan asettamiin vaatimuksiin. Erityisesti nostolaitteiden 

ostospesifikaatioihin on asetettu tarkkoja vaatimuksia. Tämän lisäksi ydinteknillisissä 

standardeissa on asetettu tarkempia vaatimuksia materiaalin ja valmistusvaiheiden tar-

kastukselle ja valvonnalle (esimerkiksi hitsien ultraäänikokeet perusaineelle ja Charpy 

V –kokeet hitseille). Erityisesti kriittisiä kuormia käsiteltäessä ydinteknilliset standardit 

määrittävät usein omat kuormitusyhdistelmänsä, joilla nosto- ja siirtolaitteet tulee mi-

toittaa, mutta muussa tapauksessa ne viittaavat mitoituksen osalta perinteisiin standar-

deihin. 

Ydinteknillisissä sähkö- ja automaatiopuolen standardeissa vaatimukset painottuvat 

usein työtapoihin ja -käytäntöihin, kun taas perinteiset sähkö- ja automaatiostandardit 

käsittelevät menetelmiä, joita voidaan käyttää näiden vaatimusten täyttämiseksi. Toi-

saalta esimerkiksi IEC 61508 kattostandardina käyttää hyvin yleisluontoisia vaatimuk-

sia, jotka vaativat täydellisiä, oikeinkirjoitettuja sekä selkeitä ja johdonmukaisia ohjel-

mia, ja näiden vaatimusten täyttäminen jo sinällään edellyttää hyviä työtapoja. Ydintek-

nillisten standardien voidaankin katsoa tältä näkökannalta olevan tukemassa perinteisten 

standardien esittämiä käytäntöjä. Kommunikaation turvallisuuteen liittyen nostolaitteille 

voidaan katsoa riittäväksi tasoksi SFS-EN 50159 määrittämä taso, sillä vastaava ydin-

teknillinen standardi on määritetty korkeamman turvallisuusluokan sovellutuksille. 

Kun käytetään sekä ydinteknillisiä että perinteisiä standardeja, on tärkeää ottaa huomi-

oon, että käytettävien standardien tulee olla samasta standardiperheestä. Esimerkiksi 

KTA:n standardit viittaavat usein perinteisten standardien osalta DIN-EN standardeihin, 

jolloin perinteisistä standardeista tulee käyttää EN:n hyväksymiä standardeja. Vastaa-

vasti ASME:n NOG-1 ja NUM-1 –standardit viittaavat CMAA:n ohjeisiin sekä muun 

muassa ANSI:n standardeihin. Käytettävän standardiperheen valinnassa tulee ottaa 

huomioon, että yleensä eurooppalaiset nostolaitevalmistajat tuntevat paremmin euroop-

palaiset standardit, jolloin on luontevampaa käyttää KTA:n standardeja ja EN –

standardeja ja vastaavasti amerikkalaisvalmistajien kanssa ASME:n standardeja ja sitä 

vastaavia perinteisiä suunnitteluohjeita ja standardeja.  
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5.2 Vaatimusten määrittämien ja perusriskien arviointi 

Tässä kappaleessa käsitellään malliesimerkin avulla joitakin ydinteknisessä suunnitte-

lussa huomioon otettavia perusriskejä. Perusriskejä käsitellään keksityn PWR-

ydinvoimalan polarnosturin avulla. Kuvitellussa polarnosturissa ajatellaan olevan kaksi 

vaunua, joista toisessa on 350 t päänostin ja toisessa 50 t apunostin. Molemmat nostimet 

kuuluvat turvallisuusluokkaan 3, mutta kriittiset nostot suoritetaan päänostimella. Li-

säksi kuvitellun nosturin apunostinvaunussa on perinteisillä standardeilla suunniteltu 5 t 

nostin, jolla ei ajatella olevan ydinturvallisuuden kannalta merkitystä (EYT-luokka), 

sillä se toimii vain apunostimena keveiden kuormien nostossa, jotka eivät voisi vaurioit-

taa ympärillä olevia rakenteita. 

Nostolaitteiden luokittelussa ja komponenttien vaatimusten määrittämisessä käytetään 

KTA 3902 mukaista menettelyä. 350 t päänostin kuuluu korotetun riskin ryhmään, sillä 

päänostimella nostettavat kuormat ovat niin suuria, että kuorman pudotessa olisi mah-

dollista aiheuttaa kriittisyysonnettomuus tai ydinvoimalan luvassa määritettyjen päästö-

rajojen ylittyminen. 350 t nosturilta vaaditaan KTA 3902 mukaiset korotetut vaatimuk-

set. 50 t apunostin puolestaan ei kykene nostamaan niin suuria kuormia, että kuorman 

pudotessa olisi mahdollisuus aiheuttaa kriittisyysonnettomuutta, mutta kuitenkin kuor-

man putoaminen voisi johtaa turvallisuuden kannalta merkittävien laitteiden rikkoontu-

miseen. Näin ollen 50 t apunostimelta vaaditaan KTA 3902 mukaiset lisävaatimukset. 5 

t EYT-nostin toimii apunostimena, eivät sen kannattelemat kuormat voisi aiheuttaa tur-

vallisuuden kannalta olennaisten komponenttien vajaatoimintaa tai eristämätöntä LOCA 

–vuotoa. 5 t EYT-nostimen tulee täyttää KTA 3902 mukaiset yleiset vaatimukset. Lait-

teiston suunnittelun voidaan ajatella etenevän alla olevan kaaviokuvan mukaisesti, jo-

hon on määritetty konedirektiivin ja YVL-ohjeiden asettamia vaatimuksia erityyppisille 

nostolaitteille (nostoapuvälineitä ei ole huomioitu): 

Taulukko 16 Perinteisten standardien ja ydinteknillisten standardien asettamat 

vaatimukset eri tarkoituksiin suunnitelluille nostolaitteille ydinvoimalassa. 

Nostin Komponentti Konedirektiivi ja perinteiset 

standardit (SFS-EN) 

YVL-ohjeet ja ydinteknilliset standardit 

(KTA) 

350 t Nostomekanismi 
Konedirektiivin mukaan 

YVL E.11 vaatii ettei yksittäisen kom-
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TL3 (köysi + tela) komponenttien tulee olla 

halkaisijaltaan sopivan ko-

koisia, ja suoraan kuorman 

nostamiseen käytettävien 

komponenttien riittävän 

käyttökertoimen saavuttami-

nen tulee todentaa asianmu-

kaisin testein 

 

SFS 13135: Riskikertoimen 

käyttö tai köysien kahdenta-

minen, 

SFS-13001-2 liitteessä D 

vaaditaan riskiluokan II 

nostomekanismien köysijär-

jestelmille lisäkerrointa 1,6. 

ponentin vikaantuminen saa aiheuttaa 

kuorman putoamista. 

 

KTA:ssa vaaditaan yksinkertainen kuor-

mankantoketju lisäjarrulla tai 

kahdennettu riippumaton köysijärjestel-

mä, jolloin kahdennus vaaditaan koko 

kuormaa kantavalta ketjulta (mukaan 

lukien jarrut) poikkeuksena koukku ja 

kuormaa kantavat rakenteet koukkupesäs-

sä ja nostorungossa, joille tulee kuitenkin 

käyttää lisäkerrointa 1,25 mikäli kyseisiä 

komponentteja ei kahdenneta. Telalla saa 

olla köyttä vain yksi kerros ja kiertyminen 

on varmistettava esimerkiksi köysiohjain-

pyörillä. 

Jarru (nosto / 

lasku) 
SFS 13135: Toisistaan riip-

pumaton käyttöjarru ja hätä-

jarru, suositellaan sijaitsevan 

köysitelalla. 

YVL E.11 vaatii kuormaa kantavien osien 

yksittäisvikasietoisuutta. 

 

Toisistaan riippumaton käyttöjarru ja 

hätäjarru vaihteen toisiopuolella sekä 

telajarru. 

Vaihteisto 
SFS 13135: Huomioitava 

liittyminen muuhun järjes-

telmään, dynaamiset kuor-

mat, voitelu, lämpötilat. 

Lieriöhammaspyörävaihteet 

ISO 6336 mukaisesti ja kar-

tiohammaspyörävaihteet ISO 

10300 mukaisesti. 

YVL E.11 vaatii kuormaa kantavien osien 

yksittäisvikasietoisuutta. 

 

KTA asettaa suunnitteluvaatimuksia vaih-

teiston materiaalille, liittymiselle muuhun 

järjestelmään, hammasrattaiden ja –

akseleiden tyypille sekä mitoituksessa 

käytettäville kuormille. 

Liikerajat ja muut 

anturit 

Konedirektiivin mukaan 

liikkeenhallintalaitteiden on 

toimittava siten, että kone, 

johon ne on asennettu, pysyy 

turvallisessa tilassa. Koneen 

komponenttien liikkeen 

amplitudi on pystyttävä pi-

tämään määritellyissä rajois-

Yleiset: 

 ON/OFF kytkin: PL a 

 Hätäpysäytys: PL d 

 Hätäpysäytys valvojalle: PL d 

 Hälytykset ja varoitukset: PL a 

 Turvallisuuteen liittyvät viestit nosto-

laitteen tilasta: PL b 

 Käyttötoiminnot ja käyttöjen ohjaus: 
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sa 

 

SFS-EN 60204 esittää toi-

menpiteet laitteiston suoja-

miseksi: 

 ON/OFF kytkin 

 Hälytykset ja varoitukset 

 Ylivirtasuoja 

 Moottorin ylikuumene-

minen 

 Syöttöjännitteen häviä-

minen tai aleneminen 

 Maasulku 

 Virheellinen vaihejärjes-

tys 

 Ukkosen tai kytkennän 

aiheuttama ylijännite 

 

SFS-EN 13135 mukaiset 

turvallisuuteen liittyvät ohja-

usjärjestelmän toiminnot: 

 Ylikuormasuoja: PL c 

 Liikkeiden rajoitus (esim. 

nostoliike, puomin säteis-

liike, kiertoliike, ajolii-

ke): PL c 

 Hätäpysäytys: PL c 

 Ylinopeussuoja: PL c 

 Kiinnitettävä huomiota 

muihin riskin pienentä-

mistoimenpiteisiin (esim. 

mekaanisiin suoja-

laitteisiin kuten pääty-

pysäyttimet, puskurit 

jne.). 

PL a 

 Hätäjarrun kytkeytymisen ajan tai 

kuorman mittaus: PL a 

 Molemminpuoliset käyttörajojen toi-

mintaankytkentälaitteet: PL a 

 Vaihejärjestysreleet ja vaihdejohdin-

monitori: PL a 

 Moottoreiden ylikuormasuojat: PL a 

 Käyttöautomaation nopeusrajoittimet 

nostolle ja sijainnille: PL a 

Nosto ja sivuttaisliikkeen käytöt: 

 Turva-automaation nopeusrajoitin 

sillalla ja vaunulla: PL c 

 Turva-automaation nopeusrajoitin 

nostossa: 

o Ensimmäinen laite PL e 

o Toinen laite: PL c 

 Käyttöautomaation liikerajat: PL a 

 Turva-automaation rajat: PL c 

 Paikallaan pysymisen mittaus: PL b 

 Pakollinen nolla sijainti: PL a 

 Suunnanvalvonta käynnistyksenyh-

teydessä konvertterikäytöillä: PL b 

 Nostimen liikkeen toimintaankytken-

tälaite: PL c 

Lisälaitteet nostolle: 

 Kuormituksen indikointi: PL a 

 Ylikuormasuoja (110%): PL d 

 Muuttuva ylikuormasuoja: PL b 

 Käyttö- ja lisäjarrujen kytkeytyminen 

turvallisuuteen liittyvissä tapahtumis-

sa: PL d 

 Nostoliikkeen pysäytys yksittäisvian 

ilmaantuessa: PL b 

 Sellaisten järjestelmän ja lisäaineiden 

valvonta, jotka nostavat tai vaimenta-

vat nostopulsseja: PL b 

 Köyden telalle kiertymisen valvonta: 
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PL b 

 Nostimen ulomman johtimen valvon-

ta: PL b 

 Pysäytys, jos sallittu nosto tai lasku-

nopeus ylittyy: PL c 

 Vaihteiston rikkoontumisen valvonta-

laite, joka kytkee hätäjarrun:  

o Ensimmäinen laite: PL e 

o Toinen laite PL c 

 Jarrujen valvonta: PL a 

 Turvarajoittimet noston suunnassa: 

o Ensimmäinen raja: PL e 

o Toinen raja: PL c 

 Turvarajoitin laskun suunnassa: PL e 

Sähköisesti ohjatut tarttujat: 

 Tarttujan avautuminen, kun käytössä 

mekaaninen toimintaankytkentälaite: 

PL c 

 Tarttujan sijainnin ja tilan indikaatto-

rit: PL a 

 

PLC-tekniikalla toteutetuissa turvallisuus-

automaatiolaitteissa noudatettava standar-

din IEC 62138 lukua 6. 

50 t 

TL3 

Nostomekanismi 

(köysi + tela) 

Konedirektiivin mukaan 

komponenttien tulee olla 

halkaisijaltaan sopivan ko-

koisia, ja suoraan kuorman 

nostamiseen käytettävien 

komponenttien riittävän 

käyttökertoimen saavuttami-

nen tulee todentaa asianmu-

kaisin testein. 

 

SFS 13135: Riskikertoimen 

käyttö tai köysien kahdenta-

minen, 

SFS-13001-2 liitteessä D 

vaaditaan riskiluokan I nos-

YVL E.11 vaatii ettei yksittäisen kom-

ponentin vikaantuminen saa aiheuttaa 

kuorman putoamista. 

 

KTA:ssa korotettu riski tulee ottaa huo-

mioon mitoituksessa. Mitoituksessa tulee 

käyttää DIN 15020-1 ryhmää 2m, mutta ei 

kuitenkaan vaadita kahdennusta (2m vas-

taa SFS-ISO 4301-1 luokkaa M5). Tellal-

la saa olla köyttä vain yksi kerros ja kier-

tyminen on varmistettava esimerkiksi 

köysiohjainpyörillä. 
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tomekanismien köysijärjes-

telmille lisäkerrointa 1,25 

Jarru (nosto / 

lasku) SFS 13135: Toisistaan riip-

pumaton käyttöjarru ja hätä-

jarru, suositellaan sijaitsevan 

köysitelalla. 

YVL E.11 vaatii kuormaa kantavien osien 

yksittäisvikasietoisuutta. 

 

Toisistaan riippumaton käyttöjarru ja 

hätäjarru vaihteen toisiopuolella. 

Vaihteisto 
SFS 13135: Huomioitava 

liittyminen muuhun järjes-

telmään, dynaamiset kuor-

mat, voitelu, lämpötilat. 

Lieriöhammaspyörävaihteet 

ISO 6336 mukaisesti ja kar-

tiohammaspyörävaihteet ISO 

10300 mukaisesti. 

YVL E.11 vaatii kuormaa kantavien osien 

yksittäisvikasietoisuutta. 

 

KTA asettaa suunnitteluvaatimuksia vaih-

teiston materiaalille, liittymiselle muuhun 

järjestelmään, hammasrattaiden ja –

akseleiden tyypille sekä mitoituksessa 

käytettäville kuormille. 

Liikerajat ja 

muut anturit 

Konedirektiivin mukaan 

liikkeenhallintalaitteiden on 

toimittava siten, että kone, 

johon ne on asennettu, pysyy 

turvallisessa tilassa. Koneen 

komponenttien liikkeen 

amplitudi on pystyttävä pi-

tämään määritellyissä  

rajoissa 

 

SFS-EN 60204 esittää toi-

menpiteet laitteiston suoja-

miseksi: 

 ON/OFF kytkin 

 Hälytykset ja varoitukset 

 Ylivirtasuoja 

 Moottorin ylikuumene-

minen 

 Syöttöjännitteen häviä-

minen tai aleneminen 

 Maasulku 

 Virheellinen vaihejärjes-

tys 

 ON/OFF kytkin: PL a 

 Hätäpysäytys: PL d 

 Hätäpysäytys valvojalle: PL d 

 Hälytykset ja varoitukset: PL a 

 Turvallisuuteen liittyvät viestit nosto-

laitteen tilasta: PL b 

 Käyttötoiminnot ja käyttöjen ohjaus: 

PL a 

 Hätäjarrun kytkeytymisen ajan tai 

kuorman mittaus: PL a 

 Molemminpuoliset käyttörajojen toi-

mintaankytkentälaitteet: PL a 

 Vaihejärjestysreleet ja vaihdejohdin-

monitori: PL a 

 Moottoreiden ylikuormasuojat: PL a 

 Käyttöautomaation nopeusrajoittimet 

nostolle ja sijainnille: PL a 

 Turva-automaation nopeusrajoitin 

sillalla ja vaunulla: PL c 

 Turva-automaation nopeusrajoitin 

nostossa: PL d 

 Käyttöautomaation liikerajat: PL a 
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 Ukkosen tai kytkennän 

aiheuttama ylijännite 

 

SFS-EN 13135 mukaiset 

turvallisuuteen liittyvät ohja-

usjärjestelmän toiminnot: 

 Ylikuormasuoja: PL c 

 Liikkeiden rajoitus (esim. 

nostoliike, puomin säteis-

liike, kiertoliike, ajolii-

ke): PL c 

 Hätäpysäytys: PL c 

 Ylinopeussuoja: PL c 

 Kiinnitettävä huomiota 

muihin riskin pienentä-

mistoimenpiteisiin (esim. 

mekaanisiin suoja-

laitteisiin kuten pääty-

pysäyttimet, puskurit 

jne.). 

 Turva-automaation rajat: PL c 

 Paikallaan pysymisen mittaus: PL b 

 Pakollinen nolla sijainti: PL a 

 Suunnanvalvonta käynnistyksenyh-

teydessä konvertterikäytöillä: PL b 

 Nostimen liikkeen toimintaankytken-

tälaite: PL c 

Lisälaitteet nostolle: 

 Ylikuormasuoja (110%): PL c 

 Käyttö- ja lisäjarrujen kytkeytyminen 

turvallisuuteen liittyvissä tapahtumis-

sa: PL d 

 Köyden telalle kiertymisen valvonta: 

PL b 

 Pysäytys, jos sallittu nosto tai lasku-

nopeus ylittyy: PL c 

 Jarrujen valvonta: PL a 

 Turvarajoittimet noston suunnassa: PL 

d 

 Turvarajoitin laskun suunnassa: PL c 

Sähköisesti ohjatut tarttujat: 

 Tarttujan avautuminen,  kun 

a) käytössä mekaaninen toimintaan-

kytkentälaite: PL a 

b) käytössä ei ole mekaanista toimin-

taankyntkentä-laitetta: PL d 

 Tarttujan sijainnin ja tilan indikaatto-

rit: PL a 

 

PLC-tekniikalla toteutetuissa turvallisuus-

automaatiolaitteissa noudatettava standar-

din IEC 62138 lukua 6. 

5 t 

EYT 

Nostomekanismi 

(köysi + tela) 

Konedirektiivin mukaan 

komponenttien tulee olla 

halkaisijaltaan sopivan ko-

koisia, ja suoraan kuorman 

nostamiseen käytettävien 

komponenttien riittävän 

käyttökertoimen saavuttami-

Ei lisävaatimuksia 



140 

 

nen tulee todentaa asianmu-

kaisin testein. 

 

Tavallinen mitoitus SFS-

13001-2 mukaisin kuormi-

tuksin. 

Jarru (nosto / 

lasku) 

SFS 13135: Toisistaan riip-

pumaton käyttöjarru ja hätä-

jarru, suositellaan sijaitsevan 

köysitelalla. 

Ei lisävaatimuksia 

Vaihteisto SFS 13135: Huomioitava 

liittyminen muuhun järjes-

telmään, dynaamiset kuor-

mat, voitelu, lämpötilat. 

Lieriöhammaspyörävaihteet 

ISO 6336 mukaisesti ja kar-

tiohammaspyörävaihteet ISO 

10300 mukaisesti. 

Ei lisävaatimuksia 

Liikerajat ja muut 

anturit 

Konedirektiivin mukaan 

liikkeenhallintalaitteiden on 

toimittava siten, että kone, 

johon ne on asennettu, pysyy 

turvallisessa tilassa. Koneen 

komponenttien liikkeen 

amplitudi on pystyttävä pi-

tämään määritellyissä  

rajoissa. 

 

SFS-EN 60204 esittää toi-

menpiteet laitteiston suoja-

miseksi: 

 ON/OFF kytkin 

 Hälytykset ja varoitukset 

 Ylivirtasuoja 

 Moottorin ylikuumene-

minen 

 Syöttöjännitteen häviä-

minen tai aleneminen 

 Maasulku 

Ei lisävaatimuksia 
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 Virheellinen vaihejärjes-

tys 

 Ukkosen tai kytkennän 

aiheuttama ylijännite 

 

SFS-EN 13135 mukaiset 

turvallisuuteen liittyvät ohja-

usjärjestelmän toiminnot: 

 Ylikuormasuoja: PL c 

 Liikkeiden rajoitus (esim. 

nostoliike, puomin säteis-

liike, kiertoliike, ajolii-

ke): PL c 

 Hätäpysäytys: PL c 

 Ylinopeussuoja: PL c 

 Kiinnitettävä huomiota 

muihin riskin pienentä-

mistoimenpiteisiin (esim. 

mekaanisiin suoja-

laitteisiin kuten pääty-

pysäyttimet, puskurit 

jne.). 

 

Arvioidaan nostotapahtumia riskimatriisin avulla. Tapahtumien  vakavuudet voidaan 

jakaa neljään tasoon seuraavasti: 

 Kuorman putoaminen [Taso 1] 

 Kuorman tasapaino-ongelmat tai törmääminen rakenteisiin [Taso 2] 

 Nosturin ohjattavuuden menettäminen [Taso 3] 

 Nosturin ohjattavuuden menettäminen lyhyeksi ajaksi (< 10 min) [Taso 4] 

Vastaavasti todennäköisyydet voidaan arvioida jakautuvan seuraavasti: 

 Erittäin todennäköinen: suurempi kuin 1.0E-3 / vuosi [Taso 1] 

 Todennäköinen: 1.0E-3 – 1.0E-5 / vuosi [Taso 2] 

 Epätodennäköinen: 1.0E-5 – 1.0E-7 / vuosi [Taso 3] 
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 Erittäin epätodennäköinen: vähemmän kuin 1.0E-7 / vuosi [Taso 4] 

Näiden määritysten perusteella voidaan muodostaa alla oleva 4x4 riskimatriisi. 

Taulukko 17. Työssä käytettävä riskimatriisi. 

Vahingon esiintymistodennä-

köisyys 

Vahingon vakavuus 

Tuhoisa (1) Vaikea (2) Kohtalainen (3) Vähäinen (4) 

Erittäin todennäköinen (1) Suuri Suuri Keskimääräinen Keskimääräinen 

Todennäköinen (2) Suuri Keskimääräinen Keskimääräinen Pieni 

Epätodennäköinen (3) Keskimääräinen Keskimääräinen Pieni Pieni 

Erittäin epätodennäköinen (4) Keskimääräinen Pieni Pieni Pieni 

 

Riskimatriisi poikkeaa SFS-ISO/TR 14121-2 esittämästä riskimatriisista siltä osin, että 

käytössä on kolmitasoinen riskiasteikko, jolloin ”merkityksetön” -riski jää pois. Tämän 

lisäksi tapaus, jossa vahingon vakavuus on kohtalainen (3) ja todennäköisyys erittäin 

pieni (4) on standardin suositteleman tason suuri sijasta määritetty olevan ”Keskimää-

räinen”. Vastaavasti tuhoisan (1) ja erittäin epätodennäköisen (4) vahingon riskiä on 

korotettu standardin suosittelemasta pienestä riskistä luokkaan keskimääräinen. Nyt 

käytettävä riskimatriisi siis pitää suuremmassa merkityksessä vahingon vakavuutta ja 

pienemmässä merkityksessä vahingon esiintymistodennäköisyyttä verrattuna standardin 

esittämään riskimatriisiin. 

Tämän perusteella voidaan arvioida erilaisten komponenttien vikaantumisen aiheutta-

mia seurauksia. Koska nostolaitteissa on suuri määrä erilaisia komponentteja, tässä 

työssä käydään läpi esimerkinomaisesti vain muutamia kriittisiä komponentteja. Vali-

taan käsiteltäväksi mekaaniseksi komponenteiksi nosturin käyttöjarru ja tela sekä ei-

mekaaniseksi komponenteiksi moottorinohjain sekä nostoliikkeen turvarajakytkin. Alla 

olevaan taulukossa 18 esitettyyn analyysiin on arvioitu nostolaitteen vikaantumisten 

aiheuttamien riskien vakavuutta ja riskien todennäköisyyksiä. Analyysin todennä-

köisyysarvioissa on arvioitu nostolaitteiden keskimääräiseksi käyttöajaksi yksi tunti 

päivää kohden.  
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Taulukko 18. Esimerkki riskianalyysistä joillekin TL3 ja EYT –nostureiden kom-

ponenteille. 

Nostin Komponentti Komponentin vikaantumisen muodot Vakavuus Todennä-

köisyys 

5t EYT 

nostin 

 

Käyttöjarru Epäonnistuu jarruttamasta (jumittaminen) 1 2 

Epäonnistuu jarruttamasta (kuluminen) 1 2 

Tela Telan akselin rikkoontuminen 1 3 

Telan jumittuminen 3 3 

Moottorinohjain 

(Nopeuskäyttö) 

 

Ei signaalia (Y-nopeusohjaimet ja palaute-

enkooderi) 

3 1 

Ei signaalia (moottori pysähtyy) 3 1 

Virheellinen signaali (Y-nopeusohjaimet ja 

palaute-enkooderi) 

3 1 

Virheellinen signaali (moottorin hallitsematon 

nopeus) 

2 1 

Turvarajakytkin Ei signaalia 2 3 

Virheellinen signaali 3 3 

50 t TL3 

nostin 

 

Käyttöjarru Toinen jarru epäonnistuu jarruttamasta (jumit-

taminen) 

3 2 

Toinen jarru epäonnistuu jarruttamasta (kulu-

minen) 

3 2 

Molemmat jarrut epäonnistuvat jarruttamasta 

(jumittaminen) 

1 4 

Molemmat jarrut epäonnistuvat jarruttamasta 

(kuluminen) 

1 4 

Tela Telan akselin rikkoontuminen 1 3 

Telan jumittuminen 3 3 

Moottorinohjain 

(Nopeuskäyttö) 

Ei signaalia (Y-nopeusohjaimet ja palaute-

enkooderi) 

3 1 

Ei signaalia (moottori pysähtyy) 3 1 

Virheellinen signaali (Y-nopeusohjaimet ja 

palaute-enkooderi) 

3 1 

Virheellinen signaali (moottorin hallitsematon 

nopeus) 

2 1 

Turvarajakytkin Ei signaalia 2 3 

Virheellinen signaali 3 3 

350 t TL3 

nostin 

Käyttöjarru 

 

Toinen jarru epäonnistuu jarruttamasta (jumit-

taminen) 

3 2 
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Toinen jarru epäonnistuu jarruttamasta (kulu-

minen) 

3 2 

Molemmat jarrut epäonnistuvat jarruttamasta 

(jumittaminen) 

1 4 

Molemmat jarrut epäonnistuvat jarruttamasta 

(kuluminen) 

1 4 

Tela Toisen telan akseli rikkoontuu 3 3 

Telan akseli rikkoontuu molemmilta puolilta 1 4 

Toinen tela jumittuu 3 3 

Tela jumittuu molemmilta puolilta 3 4 

Moottorinohjain 

(Nopeuskäyttö) 

Ei signaalia toiselta VSD:ltä (Y-

nopeusohjaimet ja palaute-enkooderi) 

3 1 

Ei signaalia toiselta VSD:ltä (Moottori A tai B 

pysähtyy, mutta kuorman hätälasku käytettä-

vissä yhdellä VSD:llä) 

3 1 

Ei signaalia kummaltakaan VSD:ltä (Y-

nopeusohjaimet ja palaute-enkooderi) 

3 4 

Ei signaalia kummaltakaan VSD:ltä (Molem-

mat moottorit pysähtyvät eikä kuorman hätä-

lasku ole käytettävissä) 

3 4 

Virheellinen signaali toiselta VSD:ltä (Y-

nopeusohjaimet ja palaute-enkooderi) 

3 1 

Virheellinen signaali toiselta VSD (Toisen 

moottorin  hallitsematon nopeus) 

3 2 

Virheellinen signaali molemmilta VSD:iltä (Y-

nopeusohjaimet ja palaute-enkooderi) 

3 4 

Virheellinen signaali molemmilta VSD:iltä 

(molempien moottoreiden hallitsematon nope-

us) 

2 4 

Ei synkronointia isännän (master) ja orjan 

(slave) välillä (ylikuorma) 

3 1 

Turvarajakytkin Ei signaalia toiselta turvarajakytkimeltä 3 4 

Ei signaalia kummaltakaan turvarajakytkimeltä 2 4 

Virheellinen signaali toiselta turvarajakytki-

meltä 

3 4 

Virheellinen signaali molemmilta turvarajakyt-

kimiltä 

3 4 
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350 t päänostimessa on kahdennetut köydet, telat, jarrut, vaihteistot sekä moottorit. Nos-

timessa on perinteisen käyttöautomaation ja PLC –tekniikalla toteutetun turva-

automaation lisäksi analogitekniikalla toteutettu turvallisuusluokan 3 suoja-automaatio. 

Tähän suoja-automaatioon kuuluvat muun muassa rajakytkimet, ylinopeusanturi, yli-

kuorma-anturi sekä telan akselin eheyttä mittaavat anturit. 50 t nostimessa on myös 

kahdennetut köydet, jarrut, vaihteistot ja moottorit, mutta telaa ei ole kahdennettu. Telan 

alla on kuitenkin telakaapparit sekä telan läheisyydessä on telan rikkoontumisen havait-

seva anturointi, joka kytkee telalla olevan telajarrun päälle rikkoontumisen myötä. Li-

säksi telan läheisyydessä on turvallisuusluokan 3 nopeusanturi, joka kytkee hätäjarru-

tuksen, mikäli telan nopeus kasvaa liian suureksi jonkin komponentin vikaantumisen 

myötä. Näin ollen myös 50 t nostin täyttä yksittäisvikasietoisuuskriteerin. Kuten taulu-

kosta 18 huomataan, polarnosturin yksittäisvikasietoisuus tuo huomattavan edun tapah-

tumien todennäköisyyksien pienentymisen myötä. Komponenttien kahdentaminen hyö-

dyntää niin mekaanisia komponentteja kuin sähkö- ja automaatiolaitteitakin. Nostinten 

jäännösriskejä voidaan edelleen pienentää mekaanisilla suojalaitteilla, kuten telakaappa-

reilla ja puskureilla.  

Arvioidaan polarnosturin jäännösriskejä tarkemmmin kvalitatiivisella arvioinnilla, jossa 

määritetään analysoitaviksi perusriskeiksi: 

Taulukko 19. Työssä analysoitavat perusriskit kuvitteellisen PWR-laitoksen reak-

torihallin nosturille. 

Perusriskin numero Perusriskin kuvaus 

1 Kuorman putoaminen 

2 Kappaleiden välinen törmäys käsittelyn aikana 

3 Virtalähteen tai turvallisuusautomaation vikaantuminen 

4 Tulipalo nosturissa 

 

Polarnosturin perusriskejä määritettäessä ensimmäiseksi perusriskiksi valittiin kuorman 

putoaminen. Kuorman putoamiset reaktorihallissa aiheutuvat pääasiassa laitoksen vuo-

sihuoltoseisokkien aikana. Kuorman putoamiset voidaan jakaa kahden tyyppisiin tilan-

teisiin: 
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 Kuorman putoaminen reaktorialtaassa tai sen yläpuolella (vaarantaen polttoainetta) 

 Kuorman putoaminen tai törmääminen (vaarantaen turvallisuuden kannalta olen-

naista laitteistoa kuten allasta tai jäähdytysjärjestelmää). 

Kuorman putoaminen reaktorialtaassa tai sen yläpuolella saattaa hyvin todennäköisesti 

johtaa nipun mekaaniseen vaurioitumiseen, joka johtaisi fissiokaasujen vapautumiseen 

ja/tai reaktorin jäähdytyskyvyn vaarantumiseen. Toisaalta kuorman putoaminen tai tör-

määminen saattaa johtaa vaaratilanteen reaktorirakennuksen altaassa, reaktorin jäähdy-

tysjärjestelmässä tai missä tahansa turvallisuuteen liittyvässä laitteistossa. Seuraavat 

raskaat kuormat, joita käsitellään polttoaineen latauksen aikana reaktorin paineastian 

päällä tai reaktorihallin altaassa polarnosturin päänostimella, voidaan katsoa merkittä-

vimmiksi vaaratekijöiksi: 

 Reaktoripainesäiliön kansi (mukaan lukien säätösauvakoneistot ja nostoapuväli-

ne) ~ 200 t 

 Suojakansi ~ 100 t / kpl 

 Reaktoripaineastian yläsuojan sisäosat (mukaan lukien säätösauvat ja nostolaite) 

~ 100 t 

 Alemmat reaktorin sisäosat (mukaan lukien raskas heijastin ja nostolaite) ~200 t 

 Purkualueen väliseinän portti ~ 150 t 

 Reaktorinhallin polarnosturin testipainot. 

Ensimmäisenä mainitun tyyppiset vaaratilanteet voivat johtaa LOCA:an (loss-of-

coolant-accident) tai vakavaan polttoainenipun vaurioitumiseen. Reaktoripaineastian 

kannen tai reaktoripaineastian yläosan sisäosien putoamisen riskiä voidaan pitää epäto-

dennäköisenä ja hyväksyttävänä, sillä tämän tyyppisten alkutapahtumien esiintymisto-

dennäköisyys on erittäin pieni. Tämä johtuu polarnosturin mekaanisten osien ja sähkö- 

ja automaatiokomponenttien suunnitteluvaatimuksista sekä siitä, että nämä komponentit 

ovat reaktorialtaan päällä vain hyvin pienen ajan. Reaktorin suojalaatan putoaminen 

saattaisi johtaa kaikkien säätösauvakoneiston liittimen vaurioitumiseen tai rikkoontumi-

seen. Tapahtuma saattaa syntyä nosturin koukun rikkoontumisen seurauksena tai nostu-

rin köysien yhtäaikaisen katkeamisen myötä. Polarnosturin suunnitteluvaatimuksien 

perusteella tällaisen tapahtuman esiintymistaajuus on hyvin alhainen. Suunnitelmissa 
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tapahtuman ilmaantumistaajuus tulisi olla tasoa 3 (360 tunnin toiminta-ajalla, vuotuinen 

rikkoontumistaajuus on arvioitu olevan 3,6E-6 / vuosi). Kuitenkin koska aika, jonka 

yksi suoja kaikista kuudesta on reaktorialtaan kannen päällä on erittäin vähäinen, tällai-

sen tapahtuman esiintymisriskin voidaan katsoa vähentyvän kahdella kertaluokalla, alit-

taen PRA:ssa käytetyn 1,0E-7 todennäköisyyden uudelleenlatausseisokin aikana. 

Muut tapaukset voidaan seuloa pois laskuista seuraavin perustein. Reaktorisydämen 

alempia sisäosia siirretään ilman polttoainenippuja ja näin ollen kuorman putoamisesta 

ei aiheudu vaaraa. Seisokin aikana käsiteltäviä portteja ovat siirtoaltaan portit (2 osaa), 

instrumentointipeitsiallasportti ja reaktorionkalo/sisäosien varastoportti. Ainoastaan 

kahta ensinnä mainittua porttia siirretään, kun sydän on ladattuna. Instrumentointipeit-

siallasporttia ei kuljeteta reaktorialtaan päällä, joten se voidaan sulkea pois. Siirtoaltaan 

portti jakautuu kahteen osaan: itse porttiin ja radiologiseen suojaan. Nämä laitteistot 

ovat niin keveitä reaktoripaineastian kannen massaan nähden, ettei putoamisesta synny 

mitään vauriota ja näin ollen myös siirtoaltaanportit voidaan seuloa pois. Testikuormia 

nostetaan noin kahden metrin korkeuteen ja testikuormatilanteiden aikana on ilmeistä, 

että nostotie on vapaa (ei mahdollisuutta vaikuttaa muihin järjestelmiin). Näin ollen ei 

ole mahdollista aiheuttaa turvallisuusjärjestelmien rikkoontumista niin, että syntyisi 

radioaktiivisuuden vapautuminen reaktorirakennuksen sisällä kuorman putoamisen seu-

rauksena. Lisäksi polarnosturi on suunniteltu niin, että tällaisen putoamisen todennäköi-

syys on erittäin pieni. Näin ollen testikuorman putoaminen voidaan jättää huomioimatta. 

Turvallisuuden näkökannalta ei-toivotut tapahtumat, jotka aiheutuvat kuorman putoami-

sesta tai törmäämisestä jäähdytyslaitteiston komponentteihin tai rakenteisiin, voivat 

johtaa LOCA-tyyppiseen tapahtumaan tai jäähdytyskyvyn menettämiseen. Tapahtumis-

sa, joissa kuormaa kuljetetaan muualla kuin paineastian päällä tai sisällä, liittyy seuraa-

vat riskit: 

 kuorman putoaminen altaaseen 

 törmäys / kuorman putoaminen reaktorin pääjäähdytysjärjestelmään. 
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Nosturin operaattorin ja esimiesten tehtävänä on pitää huolta, että nostot eivät ylitä mää-

ritettyä korkeutta. Altaan vuorauksen vaurioitumisen riskiä voidaan pitää erittäin alhai-

sena ja sallittavana. 

Kuorman törmääminen ympäröivään laitteistoon tai rakenteisiin voi johtua nosturin 

komponentin vikaantumisesta tai inhimillisestä virheestä. Nostolaitteiden suunnittelussa 

on pyritty luomaan perättäisiä turvallisuusvarmennuksia, jotka kompensoivat virheitä ja 

pyrkivät estämään kriittisten tilojen muodostumisen. Tämän lisäksi sähkö- ja automaa-

tiopuolen turvallisuuskomponenttien suunnittelussa on noudatettu SIL-tasojen määrit-

tämiä vaatimuksia ja ovat näin ollen turvallisuuden kannalta toiminnoiltaan luotettavia. 

Myös ydinteknillisten standardien asettamat mekaanisten komponenttien mitoitusvaati-

mukset varmistavat alhaisen rikkoutumistodennäköisyyden. Useat hätäpysäytyspainik-

keet eri sijainneissa ja eri henkilöiden läheisyydessä lisäävät rinnakkaisia turvallisuus-

tasoja. Nosturin käyttäjän inhimilliset virheet voivat johtaa törmäyksiin tai kuorman 

putoamisiin. Operaattorin virheitä voidaan pyrkiä vähentämään koulutuksella, riittävillä 

toimintamenettelyillä sekä henkilöstön valvonnalla. On erityisen tärkeää, että nostoreitit 

tunnistetaan ja nosturin käyttäjät ohjeistetaan asianmukaisesti ennen nostotapahtumaa.  

Analysoitaviksi ulkoisiksi vaaratilanteen aiheuttajiksi voidaan katsoa seuraavat tapah-

tumat: 

 virtalähteen tai turvallisuusautomaation vaurioituminen 

 tulipalo 

 maanjäristys 

 lentokoneen törmäys. 

Nosturi on suunniteltu kestämään laitoksen vaatimusten määrittämää maanjäristystä 

pysäköintiasemassaan ja toimimaan tarkastusten ja korjausten jälkeen mikäli on tarpeen. 

Suunnittelussa otetaan huomioon, ettei nosturista voi pudota sellaisia komponentteja, 

jotka voisivat pudotessaan aiheuttaa polttoaineen vaurioitumisen tai turvallisuuden kan-

nalta kriittisen laitteen vikaantumisen.  

Koska suojarakennus, johon polarnosturi on sijoitettu on erotettu lentokoneen törmäyk-

seltä suojaavasta kuoresta, vain pieniä värähtelyitä johtuu reaktorirakennuksen sisem-
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piin rakenteisiin. Värähtelyiden aiheuttamat vaarat voidaan määrittää maanjäristysana-

lyysien kautta. 

KTA 3902 vaatimusten mukaisesti nosturin jarrujen tulee kytkeytyä sähkökatkoksen 

myötä. Käyttöautomaatio saattaa pettää virtalähteen vikaantumisen myötä (esimerkiksi 

10 % yli- tai alijännite). Nosturin turvallisuusautomaation tulee huomata nosturin virta-

lähteen vikaantuminen valvontalaitteilla ja saada nosturi pysähtymään turvalliseen ase-

maan. Mikäli turva-automaatio vikaantuu nosturin virtojen toimiessa normaalisti, turval-

lisuusautomaation sähkönmenetys muuttaa kaikki sen ulostulot 0-asentoon, jolloin jarrut 

kytkeytyvät ja pysäyttävät nosturin turvalliseen asemaan.  

Tulipalot voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tulipaloihin. Sisäiset tulipalot aiheuttavat 

pääasiassa vaaraa sähkölaitteistolle, etenkin virtalähteiden ja muuntajien oikosulkujen 

aiheuttamana. Tämä aiheuttaa puolestaan sulakkeiden ja muiden virtapiirinavauslaittei-

den toiminnan, jolloin nosturi pysähtyy. Ulkoisen tulipalon aiheuttamat vaikutukset 

nosturin käyttöautomaatiossa saattavat näkyä nosturin epätavallisena toimintana, joka 

saattaisi johtaa vaarallisiin liikkeisiin ja lopulta kuorman putoamiseen tai virheellisiin 

siirtoihin. Turvallisuusautomaatio havaitsee virheellisen liikkeen ja nosturi pysähtyy 

turvalliseen asemaan. Nosturin tuvallisuusautomaatio tulisi suunnitella ”fail-safe” –

suunnittelulla, jolloin turvallisuusautomaation vikaantuessa kaikki ulostulot siirtyvät 0-

asentoon, jolloin jarrut kytkeytyvät ja pysäyttävät nosturin turvalliseen asemaan. Nostu-

ri tulee varustaa palonhavaitsimilla ja palosammuttumilla. Palohälytysjärjestelmä varoit-

taa nosturin kuljettajaa, mikäli se havaitsee tulipalon. Riski, että tulipalo aiheuttaisi vaa-

raa nosturille sen toiminnan aikana, on erittäin pieni. 

Yllä mainitut jäännösriskit voidaan katsoa hyväksyttäviksi. Jäännösriskejä on kvalitatii-

visen arvioinnin yhteydessä pyritty edelleen pienentämään tarjoamalla työntekijöille 

puitteet välttää riskien aiheuttamat vaaratilanteet tai niiden pahentuminen. Nämä työs-

kentelymenetelmät tuodaan työntekijöiden tietoon koulutuksen, käyttöohjeiden sekä 

merkkien ja kylttien avulla. 
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5.3 Laitteiston vikasietoisuusanalyysi 

Tässä kappaleessa käytetään edellisen kappaleen esimerkkilaitteita, mutta laitteita ana-

lysoidaan riskianalyysin sijasta vikasietoisuusanalyysillä. YVL B.1 ohjeen mukaan vi-

kasietoisuusanalyyseillä on osoitettava, että: 

 kaikki turvallisuustoimintoja toteuttavat järjestelmät ja niiden tukijärjestelmät 

täyttävät YVL B.1 ohjeessa esitetyt vikakriteerit 

 syvyyssuuntaisen turvallisuusperiaatteen mukaan eri puolustustasoille sijoitetut 

järjestelmät on toiminnallisesti erotettu toisistaan siten, että yhdellä tasolla ta-

pahtuva vika ei vaikuta muihin tasoihin 

 minkään yksittäisen laitetyypin (esim. samanlainen takaiskuventtiili, sama tyyp-

pi ja valmistaja) yhteisvika ei estä ydinvoimalaitoksen ajamista hallittuun tilaan 

ja siitä edelleen turvalliseen tilaan. 

Käytetään vikasietoisuusanalyysin esimerkkinä edellisessä luvussa käytettyä PWR lai-

toksen 350 t turvallisuusluokan 3 nostinta. Analyysi tehdään luvussa 4.2 esitetystä ta-

vasta poiketen analysoimalla ydinlaitoksen alkutapahtumia ja päätymällä sitä kautta 

komponentteihin, jotka kyseisen vikatilan voivat aiheuttaa. Näin ollen arvioidaan vas-

taavia asioita, mutta nyt analyysissä voidaan enemmän keskittyä tarkastelemaan kriitti-

siä vikatiloja. Määritellään tässä esimerkissä analysoitaviksi alkutapahtumiksi: 

 kriittisen kuorman putoaminen 

 koukkupesän ja nostorungon yhteentörmäys (Two-Blocking). 

Vikasietoisuusanalyysi toteutetaan alla esitetyn prosessin mukaisesti:  

 alkutapahtuman esittely 

 alkutapahtuman vaikutukset 

 alkutapahtuman seuraukset 

 alkutapahtuman syyt 

 alkutapahtuman edellytykset. 
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Kyseiset arviointikohdat käydään läpi jokaiselle alkutapahtumalle yksi kerrallaan. 

Alkutapahtumaksi AT-1 on valittu ”Kriittisen kuorman putoaminen”. Alkutapahtuma 

AT-1 voi vaikuttaa turvallisuustoiminnon ”Radioaktiivisten päästöjen leviämisen estä-

minen ja rajoittaminen” epäonnistumiseen. Kriittisen kuorman putoaminen voi vaurioit-

taa polttoainetta tai kriittisiä turvallisuusjärjestelmiä. Kriittisiä kuormia nostettaessa 

nostokorkeuden tulisi olla mahdollisimman alhainen, jotta putoamisesta aiheutuvat vau-

riot sekä nostettavaan kappaleeseen että nostoreitillä oleviin turvallisuuden kannalta 

tärkeisiin komponentteihin pysyvät mahdollisimman alhaisina. AT-1 seurauksena kriit-

tinen kuorma putoaa, mahdollisesti vaurioittaen kuormaa tai reaktorin tärkeitä jäähdy-

tys- tai turvallisuusjärjestelmiä. Syitä kriittisen kuorman putoamiseen ovat: 

 molempien vaihteistojen yhtäaikainen rikkoontuminen (vaihteistojen hammas-

rattaat tai -akselit pettävät) 

 molempien telojen akselit pettävät 

 jarrut epäonnistuvat jarruttamasta (kuluminen tai jumittuminen) 

 jarrujen kontaktoreiden jumittuminen (epäonnistuu avaamasta jarrupiirejä) 

 koukkupesän tai nostorungon köysipyörien pettäminen 

 köysien yhtäaikainen katkeaminen 

 koukun pettäminen. 

Näihin syihin voivat johtaa muun muassa: 

 mitoituksen epäonnistuminen ja suunnitteluvirhe yksittäisvikasietoisuudessa 

 vialliset rakenteet ja komponentit 

 liian suuri kuorma 

 ylinopeus- tai ylikuorma-antureiden virheellinen tieto 

 tarkastusten laiminlyönti ja kunnonvalvontalaitteiden virheellinen tieto 

 huoltovirheet. 

Kriittisen kuorman putoamisen edellytyksenä voidaan katsoa olevan vuosihuollonaikai-

set työskentelyvaiheet, joissa käsitellään kriittisiä kuormia. Esimerkkejä näistä kuormis-

ta käsiteltiin edellisen kappaleen riskianalyysiesimerkin yhteydessä. 
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Alkutapahtumaksi AT-2 on valittu ”Koukkupesän ja nostorungon yhteentörmäys”. Al-

kutapahtuma AT-2 voi vaikuttaa turvallisuustoiminnon ”Radioaktiivisten päästöjen le-

viämisen estäminen ja rajoittaminen” epäonnistumiseen. Koukkupesän ja nostorungon 

yhteentörmäys voi vaurioittaa kuormaa kantavia komponentteja ja näin ollen aiheuttaa 

kuorman tai nosturin rikkoontuneen komponentin putoamisen tai käsiteltävän kappaleen 

hallinnan menetyksen. AT-2 seurauksena nosturista putoavat esineet saattavat potentiaa-

lisesti vaurioittaa reaktorin tärkeitä jäähdytys- tai turvallisuusjärjestelmiä. Lisäksi 

kuorman hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa käsiteltävän kuorman törmäämisen 

ympäröiviin rakenteisiin tai esineisiin. Koukkupesän ja nostorungon yhteentörmäys 

voidaan pyrkiä estämään asettamalla ensin lähestymiskytkimet, jotka estävät liian suu-

ren nostonopeuden koukkupesän lähestyessä nostorunkoa. Tämän jälkeen on vielä vält-

tämätöntä asettaa rajakytkimet, jotka pysäyttävät nostoliikkeen täysin, ennen kuin 

koukkupesä on niin lähellä nostorunkoa, etteivät jarrut ehtisi estää yhteentörmäystä. 

Syitä kriittisen nostorungon ja koukkupesän törmäykseen ovat: 

 rajakytkinten viallinen toiminta (käyttö- ja hätäkytkimet, jotka on kahdennettu) 

 hidastuskytkinten viallinen toiminta ja nopeusanturin viallinen toiminta. 

Näihin syihin voivat johtaa muun muassa: 

 mitoituksen epäonnistuminen ja/tai suunnitteluvirhe yksittäisvikasietoisuudessa 

 vialliset rakenteet tai komponentit 

 ylinopeus- antureiden virheellinen tieto 

 hidastus tai rajakytkinten virheellinen tieto 

 tarkastusten laiminlyönti ja kunnonvalvonta-laitteiden viallinen tieto 

 huoltovirheet. 

Koukkupesän ja nostorungon yhteentörmäys ei edellytä tiettyä työvaihetta, vaan sen 

voidaan olettaa tapahtuvan milloin tahansa nosturia käytettäessä. 

Yllä esitetyt arviot voidaan dokumentoida esimerkiksi taulukossa 20 esitettyyn tapaan: 
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Taulukko 20. Vika- ja vaikutusanalyysi työssä käytetylle 350 t TL3 nostimelle 

Komponentti Vikamuoto 
Välitön vaiku-

tus 
Vian paljastuminen ja 

lopullinen vaikutus 
Syyt / edellytykset Taajuus 

Telat 
Akselit pettä-

vät 

Telan putoami-
nen telakaap-

pareille ja 
kuorman ylino-

peus 

Telan eheyttä mittaavan 
anturin tai ylinopeus-

anturin signaali aiheut-
taa kaikkien jarrujen 

kytkeytymisen 

 Mitoituksen epäon-
nistuminen ja/tai 
suunnitteluvirhe 
yksittäisvika-
sietoisuudessa 

 Vialliset rakenteet 
tai komponentit 

 Liian suuri kuorma 
 Ylinopeus- tai yli-

kuorma-antureiden 
virheellinen tieto 

 Tarkastusten lai-
minlyönti ja kun-
nonvalvontalaittei-
den viallinen tieto 

 Huoltovirheet 
 

Erittäin 
epäto-
den-

näköinen 

Jarrut 

Jarrut kuluneet 

Kuorman yli-
nopeus 

Ylinopeus-anturin 
signaali aiheuttaa hätä-

jarrujen ja telajarrun 
kytkeytymisen 

Jarrut jumittu-
vat 

Jarrupiirit 
epäonnistuvat 
avautumasta 

Ylinopeus-anturin 
signaali aiheuttaa hätä-

jarrujen ja telajarrun 
kytkeytymisen (toimi-
vat riippumattomilla 

jarrupiireillään) 

Vaihteistot 

Hammasrattaat 
pettävät Ylinopeus-anturin 

signaali aiheuttaa kaik-
kien jarrujen kytkeyty-

misen 

Akselit pettä-
vät 

Moottorit 

Eivät tuota 
momenttia 

Jumittuvat 
Nostoliikkeen 
pysähtyminen 

Noston ohjattavuus 
menetetään 

Koukkupesä 
tai nostorun-

ko 

Köysipyörästöt 
pettävät 

Kuorman pu-
toaminen 

Kriittinen kuorma 
putoaa mahdollisesti 

vaurioittaen kuormaa, 
polttoainetta tai turval-
lisuuden kannalta tär-
keitä järjestelmiä  
Alkutapahtuman 1 

toteutuminen ja mah-
dollinen turvallisuus-

toiminnon epäonnistu-
minen 

Köydet 
Köydet katkea-

vat 

Koukku 
Koukun pettä-

minen 

Epäto-
den-

näköinen 

Rajakytkimet 
(nosto) 

Ei signaalia 

Koukkupesän ja 
nostorungon 
yhteentörmäys 
tai koukkupe-
sän törmäys 
puskuriin 

Ylikuorma-anturin 
signaali aiheuttaa moot-

torin sammumisen ja 
jarrujen kytkeytymisen 
 Alkutapahtuman 2 
toteutuminen  ja mah-
dollinen Turvallisuus-
toiminnon epäonnistu-

minen 

 Mitoituksen epäon-
nistuminen ja/tai 
suunnitteluvirhe 
yksittäisvika-
sietoisuudessa 

 Vialliset rakenteet 
tai komponentit 

 Ylinopeus- anturei-
den virheellinen 
tieto 

 Hidastus tai raja-
kytkinten virheelli-
nen tieto 

 Tarkastusten lai-
minlyönti ja kun-
nonvalvonta-
laitteiden viallinen 
tieto 

 Huoltovirheet 

Erittäin 
epäto-
den-

näköinen 

Virheellinen 
signaali 

Nostoliikkeen 
pysähtyminen 

Noston ohjattavuus 
menetetään 

Hidastus-
kytkimet ja 

nopeusanturi 
(nosto) 

Ei signaalia 

Koukkupesän ja 
nostorungon 
yhteentörmäys 
tai koukkupe-
sän törmäys 
puskuriin 

Ylikuorma-anturin 
signaali aiheuttaa moot-

torin sammumisen ja 
jarrujen kytkeytymi-

sen Alkutapahtuman 
2 toteutuminen  ja 

mahdollinen Turvalli-
suustoiminnon epäon-

nistuminen 
Virheellinen 

signaali 
Nostoliikkeen 
pysähtyminen 

Noston ohjattavuus 
menetetään 

 

Komponenttien vikaantumistaajuudet on arvioitu riskianalyysissä esitetyillä taajuuksilla 

ja ottamalla kahdennus huomioon. AT-1 suhteen merkittävänä tekijänä nousee esiin 
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koukku, jota ei kyetä kahdentamaan. Koukun varmuutta voidaan lisätä levykoukkura-

kenteella tai huomattavasti korkeammalla varmuuskertoimella. AT-1 nostaa esille tela-

kaappareiden ja AT-2 puolestaan törmäyspuskureiden hyödyn riskien pienentämisessä. 

Muut vikaantumismuodot vaativat useamman kuin yhden komponentin vikaantumisen 

ja näin ollen järjestelmä voidaan katsoa yksittäisvikasietoiseksi. 

5.4 Laitos- ja käyttötapahtumien tilastollinen analyysi 

Tässä kappaleessa on esitetty nostolaitteisiin liittyvä tilastollinen analyysi STUK:ille 

ilmoitetuista laitos/käyttötapahtumista. Kaikkia laitos- ja käyttötapahtumia ei ole ilmoi-

tettu, vaan lista on luotu tapahtumien pohjalta, joilla on merkitystä ydinturvallisuuden 

kannalta. Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, tapahtumia on alettu kirjata vuoden 

2009 jälkeen huomattavasti herkemmin. 

 

Kuva 13. Säteilyturvakeskukseen ilmoitetut laitos- ja käyttötapahtumat Suomessa. 

Tapahtumia oli vuosilta 1977 – 2016 ilmoitettu 546, joista 42 (7,7 %) voidaan yhdistää 

vaikuttavan nostolaitteisiin. Koska kirjattuja tapahtumia on tilastollisesta näkökulmasta 

vähän, ovat tapahtumista analysoidut tulokset suuntaa antavia. 
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Tapahtumista on tässä analyysissä pyritty keräämään tietoa siitä, mitä tekijät ovat tapah-

tumien syynä ydinvoimalassa. Tapahtumien syiden aiheuttajat on jaettu karkealla tavalla 

kolmeen kategoriaan: 

 inhimilliset tekijät 

o yksilön toiminta 

o työn piirteet 

o organisaation tekijät 

o ryhmätason tekijät 

 mekaaniset viat 

 ei-mekaaniset viat. 

Mikäli ajateltaisiin, että laitteen käyttäjä aiheuttaa väärällä toiminnallaan mekaanisten ja 

ei-mekaanisten komponenttien rikkoontumisen, voitaisiin yllämainitun ajanjakson käyt-

tö- ja laitostapahtumien perusteella piirtää seuraava piirakkakuvaaja: 

 

Kuva 14. Laitos- ja käyttötapahtumien syyjakauma nosto- ja siirtolaitteisiin liitty-

vissä tapahtumissa, kun syyt osoitettu yhdelle osapuolelle. 

Tuloksen mukaan inhimillinen tekijä aiheuttaa yli 2/3 laitoksen käyttötapahtumista. 

Mekaanisten ja ei-mekaanisten vikojen välillä ei ole merkittävää eroa. 
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Mikäli analyysissä kuitenkin otetaan huomioon jo konedirektiivin asettama vaatimus 

siitä, että koneiden tulee kestää epätavallista käyttöä, mikäli käytöstä voi aiheutua riske-

jä, tulee analyysin arviointia muuttaa. Tällöin syy tapahtumaan johtaneet syyt voidaan 

jakaa sekä käyttäjälle että käytettävälle laitteelle. Tässä analyysissä ei arvioida sitä, 

kumpi osapuoli tapahtumassa olisi suuremmalta osalta syyllinen tapahtumaan, vaan 

tapahtumaan johtaneet tekijät jaetaan painottamattomasti. Eli jos käyttö- tai laitostapah-

tuman syihin on kuvattu sekä mekaaninen laitevika että inhimillinen virhe, molemmat 

saavat arvon 0,5 (50 %). Tapahtuman tekijät ovat siis painoarvoltaan yhtä suuria riip-

pumatta siitä, kumpi edisti tapahtuman etenemistä enemmän. Tällöin voidaan piirtää 

seuraava piirakkadiagrammi. 

 

Kuva 15. Laitos- ja käyttötapahtumien syyjakauma nosto- ja siirtolaitteisiin liitty-

vissä tapahtumissa, kun syyt osoitettu usealle osapuolelle. 

Tuloksista nähdään, että edelleen inhimilliset tekijä on merkittävämpi, kuin mekaaniset 

ja ei-mekaaniset syyt yhteensä (43 %). Tilastollisesti tämä ei kuitenkaan näytä käyttäji-

en näkökannalta aivan yhtä pahalta kuin aiemmin esitetty diagrammi, vaan voidaan to-

deta, että inhimilliset tekijät aiheuttavat hieman yli puolet käyttötapahtumista. 

Analyysissä analysoiduista tapahtumista mekaanisista vioista useimmat ilmoitetut ta-

pahtumat liittyivät nostolaitteen ja nostettavan kohteen väliseen kiinnitykseen tai tukira-

kenteiden/ohjainten aiheuttamiin vaurioihin. Ei mekaanisista tapahtumista useammat 

ilmoitetut tapahtumat koskivat virtojen katoamista joko ulkoisen verkon menetyksen tai 
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komponenttivian vuoksi. Inhimilliset tekijät olivat hyvin laajalle jakautunut aiheuttaja-

ryhmä, eikä yksittäistä trendiä ryhmään kuuluville tapahtumien aiheuttajille löytynyt. 

Koska edellä esitetyt kuvaaja kuvasivat käyttö- ja laitostapahtumia neljänkymmenen 

vuoden ajalta, se ei anna informaatiota siitä, miten laitostoiminta on kehittynyt ja missä 

nykypäivänä mennään. Jos tapahtumat jaetaan kymmenen vuoden mittaisiin jaksoihin 

yllä esitetyllä painottomalla jakamismenetelmällä, saadaan seuraava kuvaaja (kuva 16). 

 

Kuva 16. Laitos- ja käyttötapahtumien syyt -jakauma kymmenen vuoden välein. 

Kuvaajaa arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon, että 1977 – 1986 välillä on kirjattu 

vain yksi nostotapahtumiin liittyvä käyttötapahtumailmoitus. 1987 – 1996 kirjattiin 9 

tapausta, 1997 – 2006 6 tapausta ja 2007 – 2016 jopa 26 tapausta. Inhimillisten tekijöi-

den suhteellinen osuus tapahtumien syihin on laskenut merkittävästi mitatun ajanjakson 

välillä. Viimeisen vuosikymmenyksen aikana pienemmät laite- ja komponenttiviat ovat 

lisääntyneet huomattavasti. Toisaalta inhimillisten tekijöiden pienentymistä kuvaavat 

osaltaan myös koulutuksen, ohjeiden ja säännöstön kehittyminen vuosien aikana. Myös 

tekniikka on kehittynyt neljänkymmenen vuoden aikana niin, että se omalta osaltaan 

vähentää inhimillisten virheiden syntymistä. Toisaalta tekniikan kehittymisen voidaan 
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ajatella lisäävän laitteiden määrää ja laitteiden mitoituksessa käytetään jatkuvasti yhä 

vähemmän konservatiivisempia arvoja, mitkä lisäävät riskiä pienemmille laitevioille. 

Yhteyttä mekaanisten vikojen ja laitosten ikääntymisen välille ei voida osoittaa, sillä 

ilmoitetut tapahtumat ovat suurimmilta osin luonteeltaan sellaisia, että laitoksella on 

käytetty uudentyyppistä kiinnitystä tai tukea/suojaa, joka on aiheuttanut ongelmia. Nä-

mä ongelmat kuvaavat paremminkin suunnittelun haasteita, kun toimivaksi havaittuja 

ratkaisuja ja käytäntöjä halutaan tehostaa uusilla ratkaisuilla. Uusien ratkaisujen kehit-

täminen ja laitteiden modernisointi on kuitenkin tärkeä osa laitoksen ikääntymisenhal-

lintaa, jonka vältteleminen muodostaisi laitteiston vanhetessa suurempia ongelmia. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ydinvoimalaympäristö on vaativa kohde nosto- ja siirtolaitteiden osalta. Usein ydintek-

nillisessä toiminnassa joudutaan käsittelemään erityisen raskaita tai kriittisiä kuormia, 

joiden nostotapahtumien määrittäminen vaatii tarkkaa suunnittelua ydinlaitoksen sätei-

lyturvallisuuden kannalta. Käsittelyn luotettavuuden parantamiseksi nosto- ja siirtolait-

teita koskevat useat lait, ohjeet ja määräykset. 

Suomen ydinenergialaki määrittää pääperiaatteet ydinmateriaalin käytölle Suomessa. 

Ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, eikä se saa vaa-

rantaa ympäristöä tai edistää ydinaseiden leviämistä. Turvallisuus on pidettävä niin kor-

kealla tasolla kuin mahdollista. Ydinenergialain ja Säteilyturvakeskuksen ydinturvalli-

suusohjeiden väliin asettuvat STUK:in määräykset, joista olennaisia nostolaitteiden 

osalta ovat turvallisuusmääräys ja turvajärjestelymääräys. Nosto- ja siirtolaitteiden ydin-

turvallisuusohje YVL E.11 määrittää kyseisten laitteiden osalta vaatimukset muun mu-

assa suunnittelua ja mitoitusta sekä valmistusta koskien. Nosto- ja siirtolaitteiden kom-

ponentit, joilla on merkitystä ydinturvallisuuden kannalta tulee luokitella YVL -

ohjeiden määrittämään turvallisuusluokkaan 3 ja suunnitella kyseisen luokan vaatimus-

ten mukaisesti. 

Suomen säännösten lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös muut kansainväliset ohjeet 

ja turvallisuusvaatimukset. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on julkaissut 

etenkin polttoaineen käsittelyä koskevia vaatimuksia, jotka on laadittu SSR -

julkaisuihin sekä NS-G -ohjeita, joilla nämä vaatimukset voidaan nosto- ja siirtolaittei-

den osalta täyttää. Suomen Säteilyturvakeskusta vastaava Ruotsin Säteilyviranomainen 

on julkaissut omat SSM –ohjeensa nosto- ja siirtolaitteita koskien. SSM –ohjeissa ohja-

taan käyttämään hyväksi havaittuja standardeja ja ohjeita, kuten KTA –standardeja. 

Amerikan säteilyviranomaisen NRC:n julkaisemat NUREG –ohjeet pyrkivät vastaavasti 

määrittämään toimintatapoja, joilla NRC:n asettamat vaatimukset saadaan toteutettua. 

Nosto- ja siirtolaitteiden osalta keskeisessä asemassa ovat etenkin NUREG 0554 -ohje 

nostureiden yksittäisvikasietoisuudesta sekä NUREG 0612 –ohje raskaiden kuormien 

käsittelystä ydinvoimalassa. Usein ydinlaitoksissa käytössä olevat nosturit ovat siltanos-

tureita, joihin hyväksi havaittuja suunnittelukäytäntöjä edustaa CMAA:n spesifikaatios-
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sa 70 annetut ohjeet, joissa määritellään muun muassa erilaisia suunnitteluvaatimuksia 

sekä mekaanisten ja ei-mekaanisten komponenttien mitoitusohjeita. 

Nosto- ja siirtolaitteet kuuluvat luonnollisesti konedirektiivin piiriin. Vaikka itse direk-

tiivi sulkeekin ydinteknilliseen käyttöön tarkoitetut laitteet pois sen soveltuvuusalueesta, 

E.11 esittää yhtenä vaatimuksena näiden laitteiden osalta direktiivin mukaista suunnitte-

lua. Nykypäivän nosto- ja siirtolaitteissa on myös paljon sähkö- ja automaatiokom-

ponentteja, joiden osalta tulee noudattaa pienjännite- ja EMC- direktiivejä. Direktiivien 

vaatimusten toteuttamiseksi on laadittu standardeja, jotka on jaettu A, B ja C-tyypin 

standardeihin. A-tyypin standardit määrittävät yleiset turvallisuuden kannalta olennaiset 

suunnitteluperiaatteet. B-tyypin standardit käsittelevät puolestaan yhtä laitetyyppiä tai 

turvallisuusnäkökohtaa. Useat nosto- ja siirtolaitteiden kannalta olennaiset sähkö- ja 

automaatiolaitteiden standardit, kuten IEC 61508 ja IEC 60204, kuuluvat tähän luok-

kaan. C-tyypin standardit koskevat tietyn laitteen suunnitteluvaatimuksia, kuten nostu-

reiden sähkölaitteita käsittelevä SFS 13135. 

Perinteisten laitesuunnittelustandardien rinnalle on julkaistu ydinteknillisiä standardeja, 

joissa pyritään paremmin huomioimaan kansainväliset vaatimukset sekä ydinlaitosym-

päristö. Nostolaitteiden osalta tärkeää on noudattaa etenkin KTA 3902 tai ASME NOG-

1 asettamia vaatimuksia. Kuten perinteisissä laitesuunnittelustandardeissa, myös ydin-

teknillisissä standardeissa on sähkö- ja automaatiolaitteille omat vaatimuksensa. Näiden 

laitteiden osalta tulee noudattaa IEC 61226 märittämää luokittelua. Näiden luokkien 

perusteella järjestelmä tulee suunnitella IEC 61513 mukaiseksi. Järjestelmätason alla on 

laitteistotaso, jonka tulee noudattaa standardia IEC 60987, sekä ohjelmistotaso, jonka 

tulee nosto- ja siirtolaitteiden kohdalla noudattaa IEC 62138 standardia. 

Niin perinteisessä koneen suunnittelussa kuin ydinteknillisissä laitteissakin riskit pyri-

tään minimoimaan. Riskienarviointi on iteratiivinen prosessi, jossa tulee arvioida lait-

teiston vaaroja ja määrittää niiden merkittävyys ja todennäköisyys. Ydinteknillisiltä 

nosto- ja siirtolaitteilta vaaditaan sekä determinististä että todennäköisyyspohjaista ris-

kianalyysiä sekä vikasietoisuusanalyysiä. Riskien poistossa on olennaista noudattaa 

ensisijaisuusperiaatetta, jonka mukaan ensisijaisesti riskit pyritään poistamaan suunnit-
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telemalla laite luonnostaan turvalliseksi, jonka jälkeen voidaan käyttää erilaisia suojuk-

sia tai varoituksia. 

Perinteiset standardit määrittävät yleisiä vaatimuksia laitteiden suunnittelulle ja määrit-

tävät erilaisia menetelmiä, joilla vaatimukset voidaan täyttää. Lisäksi ydinteknilliset 

standardit määrittävät täydentäviä lisähuomioita perinteisten standardien määrittämiin 

analyyseihin, jotta ne soveltuisivat ydinteknillisten laitteiden analysointiin. Ydinteknilli-

sissä standardeissa vaatimukset on usein täsmällisemmin määritettyjä ja ne pyrkivät 

antamaan suunnittelutapoja ja työskentelyperiaatteita, joilla mahdollisimman korkea 

turvallisuus saavutetaan. Näihin menetelmiin kuuluu erityisesti täsmällinen dokumen-

taatio sekä suunnitelmien laatiminen organisaation toimintaperiaatteista että toteutettu-

jen työvaiheiden raportointi. Lisäksi ydinteknilliset standardit määrittävät tarkemmin 

riskiluokat eri laitteille ydinlaitosympäristössä. 

Työn lopussa käydään esimerkinomaiseti läpi nosturin mekaanisten ja ei-mekaanisten 

komponenttien riski- ja vikasietoisuusanalyysejä. Analyyseissä verrataan perinteisen 

nostolaitteen ja turvallisuusluokan 3 nostolaitteen välisiä turvallisuuseroja. Erityisen 

tärkeään asemaan vaarojen todennäköisyyden pienentämiseksi nousee turvallisuusluo-

kan 3 nostolaitteilta vaadittu yksittäisvikasietoisuusominaisuus. Työn tuloksissa on 

myös arvioitu STUK:iin ilmoitettujen Suomen käyvien ydinvoimalaitosten laitos- ja 

käyttötapahtumia nosto- ja siirtolaitteisiin liittyen. Tapahtumista on pyritty erottamaan, 

johtuvatko ne inhimillisestä virheestä, mekaanisesta viasta vai sähkö- tai automaatiovi-

asta. Hyvin merkittävään osaan nousevat inhimilliset virheet, jotka muodostavat usein 

pohjan mekaanisen tai ei-mekaanisen laitteen vian ilmaantumiselle.  

Työn tavoitteena oli määrittää yhtenäiset hyväksymismenetelmät ja –kriteerit ydintek-

nillisille nosto- ja siirtolaitteille. Työssä esitettyjen ohjeiden ja standardien vaatimusten 

voidaan katsoa määrittävän, mitä hyväksyntöjä kyseiset laitteet vaativat. Ydinteknillisil-

tä laitteilta vaaditut hyväksymismenettelyt on täsmennetty ydinteknillisissä standardeis-

sa, ja näiden menetelmien käytännön toteutus on määritetty perinteisissä standardeissa. 

Tämän työn laajuus ei riitä määrittämään yksityiskohtaista kriteeristöä nostolaitteille. 

Kriteereinä voidaan kuitenkin katsoa olevan, että standardeissa esitetyillä todentamis-

menetelmillä saadut tulokset vastaavat suunnittelustandardien vaatimaa tasoa kyseisten 
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laitteiden ja komponenttien osalta. Kriteerien täyttyminen todennetaan erilaisten riski 

sekä vika- ja vaikutusanalyysien avulla, joissa arvioidaan, täyttääkö laite sille asetetut 

suunnitteluperusteet, jotka on laitteelle tai järjestelmälle vaatimusten kautta määritetty. 

Perinteisessä koneensuunnittelussa nosto- ja siirtolaitteiden turvallisen toiminnan lähtö-

kohdat muodostavat yrityksen työturvallisuus sekä taloudellinen turvallisuus. Työtur-

vallisuuden takaavat muun muassa konedirektiivi, kone- ja työturvallisuusasetus sekä 

EN -standardit. Yrityksen talouden kannalta on tärkeää, että prosessin kannalta olennai-

set laitteet ovat mahdollisimman usein toimintakuntoisia. Tämän saavuttamiseksi on 

tärkeää, että laitteiden suunnittelussa on otettu huomioon mitoitus, huollettavuus sekä 

korjattavuus käyttötarkoitukseen nähden. Riippuen siitä, kuinka merkittävän riskin tur-

vallisuuden kannalta laitteen toiminta muodostaa, voidaan jo perinteisillä suunnittelu-

standardeilla saavuttaa ydinteknillisiltä laitteilta vaaditut ominaisuudet. Konedirektiivil-

lä ja perinteisillä standardeilla saavutetun turvallisen toiminnan lisäksi ydinteknillisissä 

sovellutuksissa on otettava huomioon ydinteknilliset lait, määräykset, ohjeet ja standar-

dit. Nämä vaatimukset tuovat suunnitteluun mukaan ydinteknillisen näkökannan, joka 

saattaa tuoda aiempaan suunnitelmaan lisäksi ydinteknisiä parannuksia, kuten kantavien 

rakenteiden yksittäisvikasietoisuus tai analogitekniikalla toteutetut turva-

automaatiolaitteet. Näiden ominaisuuksien myötä laitteet saavuttavat ydinteknilliseltä 

sovellutuksilta vaaditun turvallisuustason. 

Yleisesti käytössä olevat standardit antavat hyvän pohjan nosto- ja siirtolaitteiden suun-

nittelulle. Direktiivien vaatimusten toteuttamiseksi kehitetyt standardit tuntevat mene-

telmät, joilla myös ydinteknillisissä sovellutuksissa vaadittu turvallisuus voidaan saa-

vuttaa. Ydinteknilliset standardit toimivat näiden standardien rinnalla määrittäen juuri 

ne menetelmät, joita tulee noudattaa ydinteknillisissä sovellutuksissa käytettävien lait-

teiden turvallisuusvaatimusten saavuttamiseksi. 
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LIITE 1 Nostolaitteiden lisävaatimukset 

Nostolaiteyksiköiden yleiset vaatimusmäärittelyt, 

jotka sisältävät sekä turvallisuusluokiteltujen että 

muiden nostolaiteyksiköiden suunnittelu-, laa-

dunvalvonta- ja viranomaisvaatimukset.  

Yleisissä vaatimusmäärittelyissä on esitettävä mah-

dollisissa Säteilyturvakeskuksen erillispäätöksissä 

annetut lisävaatimukset, jotka liittyvät suunnitteluun 

tai laadunvalvontaan. 

Yleisissä vaatimusmäärittelyissä on määriteltävä 

ainakin seuraavat laadunvalvontaan koskevat 

vaatimukset: 

 tarkastukset ja testit, jotka luvanhaltija edel-

lyttää tehtäviksi rakennemateriaaleille ja nos-

tolaitteille hankinnan, valmistuksen, asen-

nuksen ja käyttöönoton aikana 

 tarkastusten ja testien valvontaa suorittavat 

osapuolet 

 tarkastusten ja testien raportointivaatimukset 

 tarkastus- ja testiohjeet 

Suunnittelussa on noudatettava pääsääntöisesti yhtä 

normistoa, josta poikkeamat on perusteltava 

Ydinpolttoaineen käsittelyn turvallisuuteen liittyvät 

ehdot on sisällytettävä turvallisuusteknisiin käyttöeh-

toihin. 

Nostolaiteyksikön suunnitteluvaatimuksina on mää-

riteltävä ne rakennemateriaalivaatimukset, suunnitte-

lun ja mitoituksen standardit sekä muut yleiset ra-

kenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, jotka lu-

vanhaltija asettaa vähimmäisvaatimuksiksi hankin-

noissa. 

Nostolaiteyksiköiden käytöstä poisto on ohjeistet-

tava ennen käytöstä poiston toteuttamista. 

Ydinpolttoaineen nostolaiteyksiköiden ja käsittely-

järjestelmien käyttö- sekä häiriö- ja on onnettomuus-

tilanteita varten on laadittava ohjeet. 
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LIITE 2 Valmistajaa koskevat vaatimukset 

Valmistajalla on oltava järjestelmälliset ja doku-

mentoidut menettelytavat alihankkijoidensa arvi-

ointiin, valintaan ja valvontaan. Valmistajan on 

arvioitava alihankkijan johtamisjärjestelmän toimi-

vuus ja todettava, että alihankkijalla on edellytyk-

set toimittaa vaatimukset täyttäviä tuotteita tai 

palveluja. 

Valmistajan on luovutettava luvanhaltijalle nosto-

laitteen rakennesuunnitelmaan liitettävät asiakirjat 

tässä ohjeessa määritellyssä laajuudessa, tallenteet 

nostolaitteen valmistuksesta, tarkastuksista ja tes-

tauksista sekä nostolaitteen käyttö-, kunnonvalvon-

ta- ja kunnossapito-ohjeet. 

Valmistukseen osallistuvia alihankkijoita koskevat 

samat määräykset ja velvoitteet kuin varsinaista 

valmistajaa. Valmistaja on vastuussa myös ali-

hankkijan toiminnasta kyseisen nostolaiteyksikön 

tai nostoapuvälineen valmistuksen osalta. 

Valmistajan laadunhallintajärjestelmän on täytettä-

vä SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän 

tai vastaavan muun laadunhallintajärjestelmän 

vaatimukset, ja sen on oltava riippumattomasti 

arvioitu. 

Valmistajalla on oltava ohjeistetut menettelytavat 

valmistusmenetelmien ja henkilöstön pätevöintiin, 

pätevöintien voimassaoloon, valmistukseen, testa-

ukseen ja poikkeamien käsittelyyn. 

Valmistajalla on oltava palveluksessaan ammatti-

taitoinen ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan 

edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet. 

Mikäli valmistuksen aikana toimintaedellytyksiin 

tulee olennaisia muutoksia, valmistajan on ilmoitet-

tava niistä viivytyksettä luvanhaltijalle. 

Valmistajan velvoitteena on, että arvioinnissa, 

valinnassa ja perehdyttämisessä täytettävä ohjeen 

YVL A.3 vaatimukset. 

Valmistajalla on oltava pätevöidyt valmistusmene-

telmät laitteen tai rakenteen valmistukseen tai val-

mius menetelmien pätevöintiin ennen valmistuksen 

aloittamista. Kuormaa kantavien rakenteiden pysy-

viä liitoksia tekevillä henkilöillä on oltava sovellet-

tavan standardin mukainen pätevyys. 

Valmistajan on ylläpidettävä luetteloa mm. 

 pätevöidyistä valmistusmenetelmistä  

 pätevöidyistä valmistusohjeista 

 pätevöidyistä pysyvien liitosten tekijöistä 

(hitsaajat ja hitsausoperaattorit) 

 henkilöistä, joilla on oikeus siirtää materiaali-

en tunnistemerkintöjä. 

Valmistajan on huolehdittava siitä, että vaatimusten 

mukaiselle toiminnalle on riittävät edellytykset ja 

että valmistus tapahtuu sitä koskevien viranomais-

määräysten ja päätösten sekä valmistusta koskevien 

asiakirjojen mukaisesti. 

Valmistajalla on oltava käytettävissään asiantunte-

va hitsauksen koordinointihenkilöstö, joka suunnit-

telee, laatii ja pätevöi sovellettavan standardin 

mukaiset hitsaus- ja työohjeet. 
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LIITE 3 Rakennesuunnitteluvaatimukset  

Suunnittelun on täytettävä koneasetukseen 

(400/2008) liittyvien säädösten ja niihin perus-

tuvien yhdenmukaistettujen standardien sekä 

tämän ohjeen vaatimuksissa esitetty turvalli-

suustaso. 

Nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälineiden materiaa-

lien on sovelluttava käyttökohteisiinsa. Materiaaliomi-

naisuuksien valmistustoleransseineen on täytettävä 

suunnitteluolosuhteiden ja niihin liittyvien ilmiöiden 

asettamat vaatimukset. 

Kuormaa kantavien rakenteiden mitoituksen on 

perustuttava soveltuviin standardeihin tapauk-

sissa, joissa lujuuslaskelmia ei erikseen vaadita. 

Nostolaiteyksiköiden rakenneaineiden suunnittelussa, 

valinnassa ja valmistuksessa on noudatettava yhden-

mukaistettujen standardien vaatimuksia. 

Nostolaiteyksiköiden lujuusteknisen mitoituk-

sen lähtökohtana on niiden käytön mukainen 

luokitus, joka määritetään nostolaitteiden suun-

nittelustandardien mukaisesti. 

Kuormituksen alaisten rakenteiden materiaalien ja 

hitsauslisäaineiden on oltava hyväksyttyjä ja niiden 

materiaaliominaisuuksien vahvistettuja soveltuvien 

standardien mukaisesti. 

Nostolaiteyksiköiden rakenneaineiden valinnas-

sa on otettava huomioon käyttö- ja ympäristö-

olosuhteet sekä valmistuksesta ja asennuksesta 

aiheutuvat vaatimukset ja rajoitukset. 

Nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälineiden suunnitte-

lun, mitoituksen, valmistuksen, tarkastusten ja testien 

on perustuttava tunnettuihin voimassa oleviin laite- ja 

ydinteknisiin standardeihin. Etusijalla ovat yhdenmu-

kaistetut standardit. Elinkaaren kuhunkin vaiheeseen 

liittyvistä standardeista on käytettävä viimeisimpiä 

voimassa olevia päivityksiä, jotka ovat voimassa ky-

seistä vaihetta määriteltäessä. 

Nostolaiteyksiköiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon pinnoitteille asetetut erityis-

vaatimukset suojarakennuksen sisäpuolella ja niissä suojarakennuksen ulkopuolisissa tiloissa, joille asete-

taan dekontaminoitavuus- tai säteilynkestävyysvaatimuksia turvallisuusselosteen huonetilaluokituksessa. 

Erityisvaatimukset koskevat seuraavia seikkoja: säteilykestävyys, dekontaminoitavuus, kemiallinen kes-

tävyys, kestävyys käyttöolosuhteissa, kestävyys onnettomuustilanteissa sekä palotekniset ominaisuudet. 
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LIITE 4 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluvaatimukset 

Automaatioteknisten laitteiden on oltava tyyppi-

hyväksyttyjä sellaiselle luotettavuustasolle, että 

koneturvallisuutta koskevien yhdenmukaistettu-

jen standardien suunnittelun edellyttämä turvalli-

suuden eheystaso täyttyy. 

Nostolaiteyksiköiden sähkö- ja automaatiojärjestel-

mien ja -laitteiden suunnittelun, toteutuksen, laadun-

hallinnan ja kelpoistuksen on katettava järjestelmien 

ja laitteiden kytkennät sekä sähkönsyöttöihin, ohja-

uksiin, suojauksiin ja lukituksiin liittyvät toiminnot, 

ja niiden on oltava ohjeiden YVL B.1 ja YVL E.7 

mukaisia. 

Turvallisuusluokan 3 sähkö- ja automaatiojärjes-

telmille on esitettävä toiminnallisten turvallisuus- 

ja suorituskykyvaatimusten toteuttamisen osoit-

tamiseksi seuraavat analyysit: 

 vikasietoisuusanalyysi 

 käyttökokemusanalyysi 

 selektiivisyysanalyysi 

 turvallisuusarvio 

Nostolaiteyksikön rakennesuunnitelman yhteydessä 

luvanhaltijan on laadittava sähkö- ja automaatiojär-

jestelmiä koskevat suunnitteluaineistot ja selvitykset, 

joilla osoitetaan, että ne toimivat luotettavasti ja 

ylikuormittumatta kaikissa suunnitelluissa käyttöti-

lanteissa ja ympäristöolosuhteissa ja ovat nostolai-

teyksikön järjestelmäkuvauksessa esitettyjen vaati-

musten mukaisia. 

Sähkömekaanisten laitteiden soveltuvuusarvion 

voi korvata vastaavalla rakennesuunnitelma-

aineistolla, joka sisältää myös sähköteknisessä 

soveltuvuusarviossa edellytetyt tiedot. 
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LIITE 5 Järjestelmäkuvauksen suunnitteluasiakirjat 

Alustavassa turvallisuusselosteessa on esitettävä 

nostolaiteyksiköistä järjestelmäkuvaus, joka on 

päivitettävä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. 

Asiakirjoja koskevia täsmentäviä vaatimuksia on 

esitetty ohjeissa YVL A.1 ja YVL B.1. 

Uusille nostolaiteyksiköille tai käytössä olevan 

nostolaiteyksikön merkittävästä muutoksesta on 

toimitettava STUKille hyväksyttäväksi muutosta 

koskeva periaatesuunnitelma. Periaatesuunnitel-

man perusvaatimukset on esitetty ohjeessa YVL 

B.1. 

Alustavan turvallisuusselosteen tai periaatesuunni-

telman yhteydessä toimitettavassa nostolaiteyksi-

kön järjestelmäkuvauksessa on ohjeen YVL B.1 

tarkoittamien suunnitteluperusteiden ja selvitysten 

lisäksi esitettävä: 

 laitekuvaus 

 nostolaiteyksikön alustava vika- ja vaikutus-

analyysi 

 nostolaiteyksikön riskianalyysi, joka sisältää 

raskaan taakan putoamisen, törmäämisen ja ta-

kertumisen riskin tarkastelun 

STUKille toimitettava hyväksyttäväksi ohjeen 

YVL B.1 kokonaisuudessaan täyttävä järjestelmä-

kuvaus sekä 

 selvitys asiakirjarakenteesta 

 valmistusta, kuljetusta, asennusta, käyttöä, 

kunnossapitoa, testausta ja tarkastusta koske-

vat vaatimukset 

 nostolaiteyksikön jako osajärjestelmiin ja niitä 

koskevat suunnitteluperusteet 

 sähkö- ja automaatio-osajärjestelmien vaati-

musmäärittelyt ja kelpoistussuunnitelmat 

 poikkeamat alustavan turvallisuusselosteen 

järjestelmäkuvaukseen 

Turvallisuusluokitellun nostolaiteyksikön tai sen 

muutoksen suunnittelua ja toteutusta varten on 

laadittava ja otettava käyttöön nostolaiteyksikkö-

kohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmaa ja 

sen sisältöä koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia 

on esitetty ohjeissa YVL A.3 ja YVL B.1. 

Valmistajasta ja valmistajan alihankkijoista on 

esitettävä johtamisjärjestelmää, teknistä osaamista, 

ydinlaitostoimituksia tai muita referenssejä koske-

vat vaatimukset. Lisäksi on määriteltävä luvanhal-

tijan, laitostoimittajan tai pääurakoitsijan käyttä-

mät menettelyt ja hyväksymiskriteerit nostolai-

teyksikön valmistajan ja sen alihankkijoiden hy-

väksynnässä. 

Selvityksessä asiakirjarakenteesta on esitettävä 

luettelo nostolaiteyksikön suunnitteluprosessissa 

syntyvistä asiakirjoista ja niiden suhteesta toisiinsa. 

Nostolaiteyksikön turvallisuusluokkaan 3 kuuluvil-

le osajärjestelmille kuten sähkö- ja automaatiojär-

jestelmät ja apujärjestelmät on esitettävä lisäksi ne 

asiakirjat ja menettelyt, joita koskevia vaatimuksia 

on esitetty ohjeissa YVL B.1 ja YVL E.7. 
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LIITE 6 Käsiteltävät suunnitteluasiakirjat 

STUK käsittelee nostolaiteyksiköiden järjestelmä-

kuvaukset osana turvallisuusselostetta ohjeessa 

YVL B.1 esitetyllä tavalla. 

Rakennesuunnitelman käsittelyn aloittamisen edel-

lytyksenä on STUKin hyväksymä nostolaiteyksikön 

järjestelmäkuvaus. 

STUK käsittelee luvanhaltijan toimittaman raken-

nesuunnitelman, joka sisältää tässä ohjeessa määri-

tellyt asiakirjat. Asiakirjojen toimittamiseen liitty-

viä vaatimuksia esitetään ohjeen YVL A.1 liittees-

sä B. 

Rakennesuunnitelman käsittelyn tulos esitetään 

STUKin päätöksessä. Vähäiset päivitykset hyväk-

syttyyn suunnitelmaan voidaan käsitellä tiedoksi 

tulleina. 

Nostolaiteyksikön, sen osakokonaisuuden tai apu-

järjestelmän rakennesuunnitelman hyväksyntä on 

edellytys nostolaiteyksikön, sen osakokonaisuuden 

tai apujärjestelmän valmistuksen aloittamiselle. 

Valmistajaa ja testauslaitosta koskevan rakenne-

suunnitelman osuuden hyväksyntä on aina edellytys 

valmistuksen aloittamiselle. 

Tehdaskokeiden aloittamisen edellytyksenä sähkö- 

ja automaatiolaitteiden osalta on toimittaa 

STUK:iin tiedoksi tarvittavat tehdastestien aika-

taulut ja testisuunnitelmat sekä alustava soveltu-

vuusarvio liitteineen, laatusuunnitelma ja kelpois-

tussuunnitelma. 

Luvanhaltijan käyttöönottotarkastuksen aloittami-

sen edellytyksenä sähkö- ja automaatiolaitteiden 

osalta on toimittaa STUK:iin tiedoksi lopullinen 

soveltuvuusarvio liitteineen 
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LIITE 7 YVL E.11 mukaisia nostolaiteyksiköiden ja nostoapuvälinei-

den turvallisuuslaitteita ja –toimintoja 

 nostoelimen heilumisen minimointi 

 taakan heilumisen minimointi 

 ylikuormasuojaus 

 suojalaitteet, jotka pysäyttävät liikkeen kuorman merkittävästi keventyessä 

 suojalaitteet nosto- ja siirtoliikkeen keskeyttämiseksi sähkön syötön katketessa, 

syöttöjännitteen alentuessa toimintaa vaarantavasti sekä ylikuormitus- ja ylino-

peustilanteissa 

 kahdennetut suojalaitteet, jotka rajaavat siirrot sallituille alueille 

 nosto-, lasku- ja siirtoliikkeiden kahdennetut mekaaniset liikerajoittimet 

 nopeuden rajoitinlaitteet hidastetun nosto-, lasku- ja siirtonopeuden alueella 

 usean liikeakselin samanaikaisen liikkeen esto 

 rajakatkaisimet, joilla estetään vaunun ja sillan liikkuminen ennalta määritelty-

jen rajojen ulkopuolelle 

 liikkeen pysäytys nostoköyden löystyessä 

 kuorman luotettavan kiinnittymisen ja irtoamisen ilmaisu tarraimia käytettäessä 

 kuorman massan näyttö 

 hätäpysäytyslaite, jolla kaikki työliikkeet voidaan samanaikaisesti pysäyttää 

 instrumentointi polttoaineen tarkan sijainnin määrittämiseksi 

 riittävä valaistus- ja valvontajärjestelmä. 
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LIITE 8 Kelpoistussuunnitelman vaatimukset turvallisuusluokkan 3 

laitteille 

Luvanhaltijan on laadittava erityinen järjestelmä- 

tai laitekohtainen kelpoistussuunnitelma turvalli-

suusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjestelmi-

en, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpuuttamiseksi. 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojär-

jestelmän kelpoistussuunnitelmassa on esitettävä 

laadittavat soveltuvuusarviot 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojär-

jestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistus-

suunnitelma on päivitettävä, mikäli järjestelmän 

vaatimusmäärittely muuttuu kelpoistukseen vai-

kuttavalla tavalla tai ilmi tulee sellaista tietoa, jolla 

voidaan katsoa olevan vaikutusta kelpoistuspro-

sessiin ja siten myös kelpoistussuunnitelmaan. 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojär-

jestelmien, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistus-

suunnitelman on käsiteltävä seuraavia osa-alueita: 

 sovellettavat standardit 

 suunnittelu- ja valmistusprosessi 

 testit 

 kelpoistuksessa käytettävät organisaatiot 

 analyysit 

 käyttökokemukset. 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojär-

jestelmien kelpoistussuunnitelmaan tulee liittää 

tiedot mahdollisista aiemmista tyyppihyväksyn-

nöistä ja -testeistä, joita halutaan hyödyntää kel-

puutuksessa. 

Kelpoistussuunnitelma on laadittava luvanhaltijan 

laadunhallintajärjestelmään kuuluvan ohjeen mu-

kaisesti. 
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LIITE 9 Kelpoistukseen kuuluvat testit turvallisuusluokkan 3 laitteille 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- ja automaatiojärjes-

telmän, -laitteiden sekä kaapeleiden kelpoistamistes-

teille on laadittava testisuunnitelmat, jotka suorite-

taan riippumattomien testaajien toimesta, kelpoista-

mistestisuunnitelman mukaisesti.  

Turvallisuusluokan 2 tai 3 sähkö- tai automaa-

tiojärjestelmän, laitteen tai kaapelin toimituksen 

ja asennuksen aikataulu on suunniteltava siten, 

että tehdastestien jälkeen mahdollisesti tarvittava 

muutossuunnittelu ja muutokset ovat tehtävissä 

järjestelmän tai -laitteen turvallisuusmerkityksen 

mukaisin menettelyin. Testien hyväksymiskriteerit ja testien tulokset on 

dokumentoitava siten, että niitä voidaan arvioida 

soveltuvuusarvion laatijan tai viranomaisen toimesta. 

Luvanhaltijan on arvioitava tehdastestien jälkeen 

turvallisuusluokan 2 tai 3 sähkö- tai automaatiojär-

jestelmän, -laitteen tai kaapelin vaatimusten mukai-

suus, ennen kuin tuote voidaan siirtää laitospaikalle, 

ja tämä arvio liitetään lopulliseen soveltuvuusarvi-

oon. 

Lopullisessa testauksessa laitospaikalla on osoi-

tettava, että turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai 

automaatiojärjestelmät, -laiteet tai kaapelit vastaa 

niille asetettuja toiminnallisia ja suorituskykyvaa-

timuksia, niiltä osin kuin se on mahdollista. 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaatiojär-

jestelmien tai -laitteiden lopullisessa testauksessa 

voidaan osittain käyttää hyväksi simulointia. 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 sähkö- tai automaa-

tiojärjestelmien tai -laitteiden lopullinen testaus 

on tehtävä laitospaikalla todellisessa toimintaym-

päristössä. 
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LIITE 10 SFS-EN 60529 määrittämien IP-luokitusten merkitykset 

Osat 
Numero 

tai kirjain 
Merkitys laitesuojauksessa 

Merkitys henkilösuojauk-

sessa 

Kirjaimet IP ─ ─ 

Ensimmäinen 

tunnusnumero 

 
Suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä 

Vaaralliset osat suojattu 

koskettamiselta 

 0 (suojaamaton) (suojaamaton) 

 1 Kun halkaisija ≥ 50 mm nyrkiltä 

 2 Kun halkaisija ≥ 12,5 mm sormelta 

 3 Kun halkaisija ≥ 2,5 mm työkalulta 

 4 Kun halkaisija ≥ 1,0 mm langalta 

 5 pölysuojatusti langalta 

 6 pölytiiviisti langalta 

Toinen tunnus-

numero 

 Suojattu veden sisäänpääsyn haitalliselta vaikutuksel-

ta 

─ 

 0 (suojaamaton) 

 1 pystysuoraan tippuvalta vedeltä 

 2 tippuvalta vedeltä (laitteen kallistus 15°) 

 3 satavalta vedeltä 

 4 roiskuvalta vedeltä 

 5 vesisuihkulta 

 6 voimakkaalta vesisuihkulta 

 7 lyhytaikaiselta upotukselta 

 8 jatkuvalta upotukselta 

 
9 korkeapaineinen ja korkean lämpötilan omaava ve-

sisuihku 

Lisäkirjain 
 ─ Vaaralliset osat suojattu 

koskettamiselta 

 A nyrkiltä 

 B sormelta 

 C työkalulta 

 D langalta 

Täydentävä 

kirjain 

 
Täydentävän tiedon merkitys 

─ 

 H Suurjännitelaite 

 
M Vesisuojaus testattu laitteen 

ollessa käynnissä 

 
S Vesisuojaus testattu laitteen 

ollessa pysähdyksissä 

 W Laite on testattu erityisiin sääoloihin 

 


