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Opinnäytetyö tehtiin kirjallisuustutkimuksena Oulun Eteläisen instituutin 
tulevaisuuden tuotantoteknologian (FMT) tutkimustyöryhmälle. Opinnäytetyössä 
tutkittiin ydinvoima-alalle pyrkivän yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuvia 
viranomaisvaatimuksia. Työn tavoitteina oli perehtyä viranomaisvaatimuksiin, 
jotka kohdistuvat alalle haluavan yrityksen johtamisjärjestelmään sekä 
johtamisjärjestelmän sisältöön ja laatia kattava tietopaketti alalle haluavalle 
yritykselle. 
 
Ydinvoima on maailmanlaajuisesti ja kotimaisesti tärkeä energianlähde. 
Suomessa on tällä hetkellä neljä kaupallisessa käytössä olevaa 
ydinvoimalaitosta, jotka vastaavat 34,6 % osuudesta kotimaisesta 
energiantuotannosta. Ydinvoima-alalla toimiminen on luvanvaraista toimintaa, 
jossa yrityksen toimintaan kohdistuvat vaatimukset pohjautuvat asetettuihin 
lakeihin, asetuksiin ja viranomaisohjeisiin.  
 
Ydinvoimalaitosohjeet eli YVL-ohjeet ovat Säteilyturvakeskuksen julkaisemia 
viranomaisohjeita, joissa on esitetty ydinenergian käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. YVL-ohjeessa A.3 on esitetty 
yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset.  
 
Opinnäytetyössä selvisi, että ydinvoima-alan erityisvaatimukset kohdistuvat 
lähinnä yrityksen johtamisjärjestelmään, eritoten dokumentointiin. 
Johtamisjärjestelmän avulla yritys ottaa huomioon laadun- ja 
turvallisuudenhallinnan kaikessa päivittäisessä tekemisessä.  
Johtamisjärjestelmässä tulee myös olla menettelyt kaikkia toimintoja varten, sitä 
tulee seurata ja kehittää aktiivisesti parempaan suuntaan.  
 
Laadukas johtamisjärjestelmä tukee yrityksen tavoitteita ydinvoima-alalla. 
Eritoten yrityksen johdon rooli aktiivisena ja henkilöstöä opastavana toimijana 
on merkittävä yrityksen johtamisjärjestelmässä.  
 
 
Asiasanat: ydinvoima, turvallisuusluokitus, johtamisjärjestelmä, 
viranomaisohjeet 
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SANASTO 

BWR  Boiling water reactor, kiehutusvesireaktori 

EYT  Ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu 

FBR  Fast breeder reactor, hyötöreaktori 

GCR  Gas-cooled rector, kaasujäähdytteinen reaktori 

IVO  Imatran Voima Oy 

kW  Kilowatti, tehon yksikkö, 1 kW = 1 000 W 

LO1  Loviisa 1 -ydinvoimalaitos 

LO2  Loviisa 2 -ydinvoimalaitos 

LWGR Light water graphite reactor, vesijäähdytteinen 

grafiittihidasteinen reaktori 

MW  Megawatti, tehon yksikkö, 1 MW = 1 000 000 W 

OL1  Olkiluoto 1 -ydinvoimalaitos  

OL2  Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitos 

OL3  Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos 

PWR  Pressure water reactor, painevesireaktori 

PHWR  Pressurized heavy water reactor, raskasvesireaktori 

STUK  Säteilyturvakeskus 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 

TVO  Teollisuuden Voima Oy 

VTT  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus on tehty Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin 

tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmälle. Tutkimuksen aihe 

on ajankohtainen, sillä Fennovoima Oy sai Suomen eduskunnalta myönteisen 

periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoelle. Pohjois-Suomeen 

saapuva ydinvoimalahanke on monille alihankkijoille mahdollisuus laajentaa 

osaamistaan ja päästä osaksi Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamista. 

Ydinvoima-ala tuo paljon uusia mahdollisuuksia yritysten tilauskantaan, mutta 

se asettaa samalla haasteita jokapäiväiseen tekemiseen. 

Tutkimuksessa on perehdytty yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuviin 

vaatimuksiin ja johtamisjärjestelmän sisältöön. Aiheen rajaus on tarkoituksella 

pidetty selkeänä, jotta opinnäytetyö on teoreettisesti selkeä, tiivis ja 

johdonmukainen kokonaisuus.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia viranomaisvaatimuksia 

kohdistuu ydinvoima-alalla pyrkivän yrityksen johtamisjärjestelmään ja sen 

sisältöön. Tavoitteena on myös laatia kattava tietopaketti, jonka avulla 

ydinvoima-alalle pyrkivä yritys saa arvokasta johtamisjärjestelmäänsä koskevaa 

tietoa. 
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2 YDINVOIMA ENERGIANTUOTANNOSSA 

2.1 Fissioreaktio 

Energiantuotanto ydinvoimalaitoksissa ei eroa merkittävästi fossiilisia 

polttoaineita käyttävistä voimalaitoksista, sillä sekä ydinvoimalaitoksissa että 

fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa höyrystetään vettä 

Ydinvoima on perustuu hallittuun uraanipolttoaineessa tapahtuvaan 

fissioreaktioon. (1.) 

Fissioreaktiossa uraanipolttoaineen atomiydintä ”pommitetaan” neutroneilla, 

joka atomiytimeen törmätessä halkaisee sen. Halkeamisen yhteydessä 

vapautuu 2 - 3 vapaata neutronia ja kaksi keskiraskasta atomiydintä. Osa 

fissioreaktiossa vapautuneista neutroneista jatkaa ketjureaktiota. Fissioreaktio 

on havainnollistettu kuvassa 1, jossa uraanin atomiytimien haljetessa atomien ja 

neutronien liike-energia muuttuu lämmöksi neutronien törmäillessä ympäröiviin 

atomeihin. (2; 3, s. 10.)

 

KUVA 1. Fissioreaktio (3) 

Jokaisen atomiytimen halkeamisen seurauksena vapautuu runsaasti 

lämpöenergiaa. Hyvinkin pienillä määrillä polttoainetta pystytään tuottamaan 

suuria määriä lämpöenergiaa, sillä jopa yhdellä fissiokelpoisella grammalla 

polttoainetta voidaan tuottaa 24 000 kWh lämpöenergiaa. Fissioreaktiossa 
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syntynyttä lämpöenergiaa hyödynnetään energiantuotannossa kiehuttamalla 

reaktoripaineastiassa olevaa vettä. (2; 3, s. 10.) 

2.2 Ydinvoimalan rakenne ja toiminta 

Ydinvoiman energiatuotannon kulmakivenä ydinvoimalaitoksissa toimii 

reaktorirakennuksessa sijaitseva ydinreaktori. Ydinvoimalaitokset voidaan jakaa 

neljään luokkaan ydinreaktorin käyttötavan, neutronien nopeuden, 

hidastinaineen tai jäähdytyksen mukaan. Yleisin tapa on luokitella ydinreaktorit 

jäähdytystavan mukaan kevytvesireaktoreihin, raskasvesireaktoreihin sekä 

grafiittihidasteisiin reaktoreihin. (4.) 

Ylivoimaisesti suurin osa maailman ydinreaktoreista on tyypiltään 

kevytvesireaktoreita, jotka voidaan jakaa joko painevesireaktoreihin tai 

kiehutusvesireaktoreihin. Näiden jälkeen seuraavaksi yleisin reaktorityyppi on 

raskasvesireaktori. Harvinaisempia reaktorityyppejä edustavat 

grafiittihidasteiset reaktorityypit. Kuvassa 2 on esitetty maailmanlaajuisesti 

edustetut reaktorityypit määrineen. (5.) 

 

KUVA 2. Ydinreaktorityypit (5) 
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Suomalaisten ydinvoimalaitosten ydinreaktorit ovat tyypiltään 

kevytvesireaktoreja. Olkiluodossa on kaksi kiehutusvesireaktoria ja Loviisassa 

kaksi painevesireaktoria. Kiehutusvesi- ja painevesireaktorilla ei ole merkittäviä 

eroja turvallisuuden kannalta (1).  

Kiehutusvesireaktorissa vesi kiehuu reaktorin sisällä polttoaineen ympärillä ja 

muuttuu höyryksi. Höyry ohjataan höyrylinjoja pitkin turbiinille ja höyryn 

virratessa turbiinisiipien läpi höyryvirtaus saa turbiiniakselin pyörimään. 

Turbiinin akseliin kiinnitetty sähkögeneraattori alkaa pyörimään ja tekee liike-

energian avulla sähköä. Kiehutusvesireaktorissa ei ole erillistä primääri- ja 

sekundääripiiriä veden höyrystämistä ja höyryn kiertoa varten, minkä vuoksi 

höyry on radioaktiivista. Tämän vuoksi turbiinin luokse ei voi mennä 

ydinvoimalaitoksen ollessa käynnissä. (3, s. 11.) 

Rakenteellisesti kiehutusvesireaktori eroaa myös siinä, että höyryn 

kehittämiseen tarvittava höyrystin sekä paineen ylläpitämiseen tarkoitetut 

laitteet puuttuvat, mikä tekee laitoksesta yksinkertaisemman. Kuvassa 3 on 

esitetty kiehutusvesireaktori komponentteineen. (3, s. 11.)

 

KUVA 3. Kiehutusvesireaktori (3, s. 11) 

Painevesireaktorissa reaktorin läpi kulkeva vesi ei kiehu korkean paineen 

vuoksi, vaikka veden lämpötila on yli 300 ˚C. Reaktorin sisällä oleva kuuma vesi 

kiertää höyrystimeen, joka erottaa reaktori- ja turbiinijärjestelmän toisistaan. 

Höyrystimessä vesi siirtää lämpönsä seinämien läpi sekundääripiirissä 

kulkevalle vedelle. Sekundääripiirissä kulkeva vesi on alemmassa paineessa, 

minkä vuoksi vesi kiehuu ja höyrystyy. (3, s. 11.) 
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Radioaktiiviset aineet eivät siirry höyrystimen seinämien läpi, minkä vuoksi 

turbiinille ohjattava höyry ei ole radioaktiivista. Syntyneellä höyryllä tuotetaan 

sähköä samaan tapaan, kuin kiehutusvesireaktoreissa. Kuvassa 4 on esitetty 

painevesireaktori komponentteineen. (3, s. 11.) 

 

KUVA 4. Painevesireaktori (3, s. 11) 
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3 YDINVOIMA MAAILMALLA JA SUOMESSA 

3.1 Ydinvoima maailmalla 

Ydinenergialla tuotetaan koko maailman sähköstä noin 11 prosenttia ja sitä 

tuotetaan kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä maailmassa on Kansainvälisen 

atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan 440 toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosta, 

joiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 381 055 MW. Eniten 

käynnissä olevia ydinvoimalaitosyksiköitä on Yhdysvalloissa, Ranskassa ja 

Japanissa. Käytössä olevien ydinvoimalaitosten lisäksi 66 uutta 

ydinvoimalaitosyksikköä on rakenteilla. Taulukossa 1 on esitettynä osa maista, 

joissa on tällä hetkellä käynnissä olevia ydinreaktoreja. (5). 

TAULUKKO 1. Ydinreaktorit maailmalla (5) 

 

3.2 Ydinvoima Suomessa 

Suomi otti ensimmäiset askeleensa kohti ydinenergiaa 1950-luvulla, kun 

Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhowerin Atoms for Peace -puhe oli 

Maa

Reaktorien 

lukumäärä (kpl)

Sähköntuotantokapasi

teetti (MW)

Yhdysvallat 99 98 708

Ranska 58 63 130

Japani 43 40 290

Venäjä 34 24 654

Kiina 30 26 025

Etelä-Korea 24 21 667

Intia 21 5 308

Kanada 19 13 500

Iso-Britannia 16 9 373

Ukraina 15 13 107

Ruotsi 10 9 651

Saksa 8 10 799

Belgia 7 5 921

Espanja 7 7 121

Tsekki 6 3 904

Taiwan 6 5 032

Sveitsi 5 3 333

Suomi 4 2 752
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herättänyt ihmisten innostuksen ydinenergiaan. Artturi Ilmari Virtanen esitti 

vuonna 1954 Suomen Akatemian kokouksessa, että Suomeen perustettaisiin 

atomienergiatoimikunta. (6, s. 20 - 21.) 

Maaliskuussa 1955 asetetun energiakomitean tarkoituksena oli arvioida 

atomienergian käyttötarvetta Suomessa. Professori Erkki Laurilan vetämä 

Atomienergianeuvottelukunta pyrki määrätietoisesti johtamaan Suomea kohti 

länsimaista teknologiakulttuuria. Laurila selvitti ydinenergian koulutus- ja 

tutkimusjärjestelmää, minkä lisäksi neuvottelukunta rahoitti suomalaisten 

insinöörien, fyysikoiden ja kemistien tutkimuksia. (6, s. 20 - 21; 7.) 

Neuvottelukunnan taloudellisten panostuksien ansiosta teknillisten tutkijoiden ja 

muun teknillisen henkilökunnan työskentelymahdollisuudet ja puitteet paranivat 

merkittävästi. Merkittävät rahoitusohjelmat olivat omiaan synnyttämään nuorten 

tutkijoiden tutkimusjärjestelmän ja tutkijasukupolven, joka oli erikoistunut 

teknilliseen tutkimukseen. (6, s. 20 – 21.) 

Osana teknologian siirtoa oli myös Teknillisen korkeakoulun reaktorilaboratorio, 

jonne hankittiin General Dynamics -yhtiön valmistama Triga II -koereaktori. 

Koereaktorin avulla koulutettiin kokonainen sukupolvi suomalaisia tutkijoita 

hallitsemaan reaktorin toimintaa kaikissa olosuhteissa. (6.) 

Suomi otti merkittäviä harppauksia kohti ydinenergiaa 1960-luvulla, kun 

nykyisten ydinvoimalaitosten rakentamista alettiin suunnittelemaan. 1960-luvun 

puolivälissä Imatran Voima Oy käynnisti kansainvälisen tarjouskilpailun 

ydinvoimalaitoksen toimittamisesta Suomeen. Alunperin Imatran Voima päätyi 

saksalaisen AEG:n tarjoukseen, joka koski kahta kevytvesireaktoria sekä 

sähköntuotantoon tarvittavia turbiineja. Myös neuvostoliittolainen 

Tekhnopromeksport osallistui tarjouskilpailuun, mutta tarjous ei päässyt edes 

loppukilpailuun. (6.) 

Neuvostoliitolla oli kuitenkin muita erilaisia neuvottelukeinoja ja pitkään 

jatkuneiden neuvotteluiden päätteeksi Imatran Voiman oli hyväksyttävä 

Tekhnopromeksportin tarjous. Vuonna 1969 Imatran Voima Oy solmi 
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sopimuksen Tekhnopromeksportin kanssa ydinvoimalaitoksen toimittamisesta 

Suomeen. (6.) 

Laitoksen mallina käytettiin VVER-440 -tyyppistä painevesireaktoria eli 

samanlaista reaktoria, joka sijaitsi Neuvostoliiton Novo Voroneshissa. 

Suomalaiset viranomaiset edellyttivät kuitenkin jo tuolloin parannuksia laitoksen 

perusmallin turvallisuuteen, minkä vuoksi toimittettava ydinvoimalaitos 

varustettiin reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmällä ja erillisellä 

suojarakennuksella. (9, s. 10 - 13).  

Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos käynnistyi Loviisa 1 -ydinvoimalaitoksen 

käynnistyksen myötä vuonna 1977. Jatkoa seurasi vuonna 1980, kun Loviisa 2 -

ydinvoimalaitos käynnistettiin (9, s. 10 - 13). Loviisan ydinvoimalaitoshanke oli  

suuri kansainvälinen hanke ja ensimmäinen ydintekniikan alan hanke, jossa itä 

ja länsi toimivat yhteistyössä (10, s. 3.)  

Vuonna 1969 perustettu Teollisuuden Voima Oy käynnisti myös oman 

ydinvoimalaitoshankkeensa tavoitteenaan tuottaa omakustannehintaista sähköä 

omistajilleen. TVO:n hankkeessa suunniteltiin 600 MW:n ydinvoimalan 

rakentamista ja päätös rakentamisesta tehtiin vuonna 1970. Vuonna 1971 

suunnitelmissa oli mukana kuusi laitostoimittajaa, joista Teollisuuden Voiman 

hallituksen kokouksessa vuonna 1972 päädyttiin ruotsalaiseen AB ASEA 

Atomiin. (8.) 

Rakennustyöt alkoivat vuonna 1974, kun laitosyksikön tilaussopimus 

allekirjoitettiin. Sopimuksen myötä Olkiluotoon Eurajoelle rakennettiin kaksi 

reaktoria, joista Olkiluoto 1 otettiin käyttöön neljä vuotta myöhemmin vuonna 

1978 ja Olkiluoto 2 tästä kahta vuotta myöhemmin vuonna 1980. (8.) 

3.3 Ydinvoiman nykytilanne Suomessa 

Ydinenergia on merkittävässä asemassa Suomen energiantuotannossa, sillä se 

on suurin yksittäinen energialähde Suomen sähköntuotannossa ja sillä on 

erittäin suuri merkitys maamme energiaomavaraisuuteen sekä 

huoltovarmuuteen (11). Energiateollisuus ry:n mukaan vuonna 2014 Suomen 

kokonaissähköntuotannosta noin 34,6 % tuotettiin ydinvoimalla. Sähköntuotanto 
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energialähteittäin on esitetty kuvassa 5. (12, s. 12) 

  

KUVA 5. Sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2014 (12, s. 12) 

Mikäli tarkastellaan sähkön nettohankintaa vuonna 2014 ja huomioidaan myös 

ulkomaisen tuontienergian osuus, ydinvoiman osuus on edelleenkin merkittävä 

27,2 % osuudella. Sähkön nettohankinta vuonna 2014 on esitetty kuvassa 6. 

(12, s. 8). 
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KUVA 6. Sähkön nettohankinta vuonna 2014. (12, s. 8) 

Nykyään Suomessa on neljä kaupallisessa toiminnassa olevaa 

ydinvoimalaitosta, jotka sijoittuvat  kahdelle eri paikkakunnalla. Loviisassa 

Hästholmenin saarella sijaitsevat Fortum Oyj:n omistamat ydinvoimalaitokset 

Loviisa 1 ja Loviisa 2, sekä Eurajoen Olkiluodolla sijaitsevat Teollisuuden Voima 

Oyj:n omistamat ydinvoimalaitokset Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2. Näiden neljän 

ydinvoimalaitoksen yhteenlaskettu bruttosähköteho on 2 860 MW ja 

nettosähköteho 2 752 MW. (13.) 

Fortumin omistamat LO 1- ja LO 2 -ydinvoimalaitokset ovat molemmat 

painevesireaktoreja, joiden yhteenlaskettu lämpöteho on 3 000 MW ja 

nettosähköteho on 992 MW. Kuvassa 7 on esitetty perustietoa Loviisan 

voimalaitoksista. (14.) 
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KUVA 7. Tietoa Loviisan voimalaitoksista (14)  

Teollisuuden Voiman omistamat OL1- ja OL2 -ydinvoimalaitokset ovat 

molemmat identtisiä kiehutusvesireaktoreja, joiden yhteenlaskettu 

nettosähköteho on 1760 MW. Kuvassa 8 on esitetty Olkiluodon voimalaitoksen 

tekniset tiedot (15, s. 46). 

 

KUVA 8. Olkiluodon voimalaitoksen tekniset tiedot (15, s. 46) 
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Suomalaiset ydinvoimalaitokset ovat toimineet koko käyttöhistoriansa ajan 

turvallisesti ja luotettavasti, mikä on ollut positiivinen asia huoltovarmuuden 

ylläpitämiseksi. Kuvasta 9 ilmenee, että suomalaisten ydinvoimalaitosten 

käyttökertoimet ovat pysyneet selvästi keskimääräisiä käyttökertoimia 

korkeampina, kun verrataan kansainvälisesti eri ydinvoimalaitoksien 

käyttökertoimia. (3, s. 8). 

 

KUVA 9. Suomalaisten ydinvoimalaitosten käyttökerroin (3, s. 8) 

3.4 Nykyiset laitosinvestoinnit Suomessa ja ydinvoiman tulevaisuus 

Suomen viidennen ydinvoimalaitoksen rakentaminen on ollut pitkä prosessi. 

Olkiluotoon rakenteilla oleva Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos on ollut suunnitteilla 

1970-luvulta lähtien, mutta erinäisten vaiheiden jälkeen hanke kuopattiin 

useaan otteeseen. Lopulta vuonna 2002 ydinvoimalahanke Suomen viidennen 

ydinvoimalan osalta sai valtioneuvostolta luvan, jonka eduskunta hyväksyi. (16.) 

TVO:n omistaman reaktorin rakennustyöt päästiin aloittamaan 12.8.2005. 

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos oli alkuperäisen suunnitelman mukaan pitänyt liittää 

valtakunnalliseen sähköverkkoon vuoden 2009 keväällä, mutta lukuisten 

myöhästymisten johdosta ydinvoimalaitos ei ole vieläkään valmistunut. (16.) 
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Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen lisäksi Suomeen on 

suunnitteilla kaksi muuta ydinvoimalaitoshanketta, jotka ovat Fennovoima Oy:n  

Hanhikivi 1- sekä TVO:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitokset, joille eduskunta 

vahvisti myönteiset periaatepäätökset. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen 

viivästymisen vuoksi TVO ilmoitti, ettei Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitokselle haeta 

periaatepäätöksen mukaista rakentamislupaa. TVO ylläpitää valmiutta uuden 

periaatepäätöksen hakemiseen tulevaisuudessa. (17; 18.)  

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos päätettiin rakentaa Pyhäjoelle. 

Fennovoima allekirjoitti sopimuksen ydinvoimalan toimittamisesta venäläisen 

Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseasin kanssa. Laitostoimittajan valinnan 

jälkeen Fennovoima jätti valtioneuvostolle hakemuksen periaatepäätöksen 

täydentämiseksi ja sai täydennetyn periaatepäätöksen. (18; 19.) 

Rakennuslupahakemuksen Fennovoima jätti Työ- ja elinkeinomisteriölle 

toukokuussa 2015. Tämän jälkeen laitostoimittaja aloitti valmistelevat työt 

laitospaikalla kesä-heinäkuussa 2015 ja vuoden 2016 aikana on tarkoitus 

aloittaa muun muassa toimisto-, hallinto- ja tukirakennusten rakentaminen. 

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen on aikataulutettu vuodesta 2018 

vuoteen 2024, jolloin laitos on aikataulun mukaan valmis kaupalliseen käyttöön. 

(18; 19.) 
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4 YDINVOIMA-ALAN SÄÄNNÖSTÖ 

Ydinvoimalaitoksen laitostoimittajan, periaateluvan haltijan, alihankkijan sekä 

muiden ydinvoima-alalla työskentelevien on noudatettava alan säännöstöä. 

Suomessa ydinvoimalaitoksia koskeva säännöstö muodostuu laeista, 

asetuksista, valtioneuvoston päätöksistä (VNP), Säteilyturvakeskuksen 

ydinvoimalaitosohjeista (YVL) sekä kansainvälisistä ohjeista ja standardeista. 

Kuvasta 10 ilmenee ydinvoima-alan säännöstön hierarkia. (20, s. 24; 21, s. 46 – 

53.) 

 

KUVA 10. Ydinvoima-alan säännöstö (20, s. 24; 21, s. 46 - 53) 

4.1 Lainsäädäntö ja asetukset 

Ydinvoima-alan lainsäädäntö koostuu Suomen eduskunnan säätämistä laeista, 

jotka kattavat koko ydinvoima-alan toiminnan. Ydinvoima-alan lainsäädäntö 

perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, joiden velvoitteet ja periaatteet on pantu 

täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä. Ydinenergialainsäädännön tärkeimpiä 

oikeuslähteitä ovat ydinenergialaki (990/1987) ja ydinenergia-asetus 

(161/1988). (20.) 

Laki

Asetus

VNP

YVL

Kansainväliset ohjeet ja 
standardit
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Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan kokonaisedun 

mukainen ydinenergian käyttö, jonka on oltava ihmisen ja ympäristön kannalta 

turvallista (20). Muita toimintaa ohjaavia lakeja ovat muun muassa säteilylaki, 

ydinvastuulaki, rikoslaki, ympäristönsuojelulaki, turvallisuusselvityslaki ja 

pelastuslaki (20). Ydinvoima-alan lainsäädäntö kattaa seuraavat aihealueet: 

 säteilyturvallisuus 

 säteilylähteet ja -laitteet 

 säteilytyöntekijöiden suojelu 

 luonnonsäteily 

 ydinturvallisuus 

 ydinvastuu 

 ydinmateriaalit 

 painelaitteet 

 valmius- ja pelastustoiminta 

 elintarvikkeet 

 kuljetukset 

 hallintosäädöksiä 

 rangaistussäädöksiä 

 tiedonvaihtoa ja avunantoa koskevat sopimukset 

 tuoteturvallisuus 

 muita säädöksiä (22). 

Ydinenergialainsäädännön tavoitteisiin pyritään yksityiskohtaisella sääntelyllä ja 

säännösten noudattamisen valvonnalla. Luvanvaraisuus on keskeistä 

lainsäädännössä ja valvonnan toteuttamisessa, silllä lähes kaikkea 

ydinenergian käytöksi määriteltyä toimintaa varten on oltava lain mukainen lupa. 

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajalle on säädetty ydinenergialaissa useita 

velvollisuuksia, jotka koskevat muun muassa käytön turvallisuutta ja 

ydinjätehuoltoa. Velvollisuuksien täyttämistä valvovat Säteilyturvakeskus sekä 

työ- ja elinkeinoministeriö. (23.) 
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4.2 Ydinvoimalaitos- eli YVL-ohjeet 

Ydinvoimalaitosohjeet eli YVL-ohjeet ovat Säteilyturvakeskuksen julkaisemia 

viranomaisohjeita, joissa on esitetty ydinenergian käyttöä koskevat 

yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. Luvanhaltijan on noudatettava YVL-

ohjeiden vaatimuksia, ellei luvanhaltija ole esittänyt Säteilyturvakeskukselle 

muuta hyväksyttävää menettelytapaa, joka täyttää YVL-ohjeissa esitetyt 

turvallisuusvaatimukset. (20, s. 25; 23.) 

YVL-ohjeet pohjautuvat Kansainvälisen atomienergiajärjestön eli IAEA:n 

julkaisemiin ohjeisiin IAEA Safety Standards: Safety Fundamentals, Safety 

Requirements ja Safety Guides. YVL-ohjeita uusitaan jatkuvasti, mutta 

vähintään viiden vuoden välein, jotta ohjeet vastaavat myös uusille 

ydinvoimalaitoksille asetettavia turvallisuusvaatimuksia. (20, s. 25; 23.) 

YVL-ohjeet löytyvät Stuklex-lakitietopalvelusta tai valtion normitietopankista 

Finlexistä. Säteilyturvakeskus on myös perustanut palvelun, jonka avulla 

luonnosvaiheessa olevia YVL-ohjeita pystyy lukemaan ja kommentoimaan. 

YVL-ohjeiden lisäksi Säteilyturvakeskus voi esittää erilliseen päätökseen 

perustuvia turvallisuusperusteisia lisävaatimuksia. (20, s. 25; 23.) 

4.3 Standardit 

Ydinvoimalaitosprojekteissa luvanhaltija ja laitostoimittaja määrittävät 

sopimuksessaan projektissa käytettävät standardit. Taulukossa 2 on esitetty 

turvallisuusluokittain ja toimialoittain esimerkkejä Suomessa ydinvoima-alalla 

noudatettavista standardeista ja laatua koskevista standardeista. Ydinvoima-

alan omien standardien lisäksi alalla pätevät myös normaalit teollisuuden 

standardit, koodit ja direktiivit. Toimittajien tulee toimialasta riippumatta ottaa 

huomioon standardin ISO 14001 ympäristöjärjestelmää koskevat ja standardin 

OHSAS 18001 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vaatimukset. (20, s. 25.) 
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TAULUKKO 2. Ydinvoima-alalla vaadittavat standardit (20, s. 26) 
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5 YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA 

LAITTEIDEN TURVALLISUUSLUOKITTELU 

Ydinvoimalaitos koostuu erilaisista järjestelmistä, rakenteista ja laitteista, jotka 

luokitellaan niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. Valtioneuvoston 

asetuksen (717/2013) 4 §:n mukaan ydinvoimalaitosten turvallisuustoiminnot on 

määriteltävä. Turvallisuustoimintoihin liittyvät järjestelmät, rakenteet ja laitteet 

on luokiteltava niiden turvallisuusmerkityksen perusteella. Mikäli järjestelmä, 

rakenne tai laite on turvallisuuden kannalta merkittävä, tulee se suunnitella, 

valmistaa ja asentaa sekä käyttää vaatimusten mukaisesti. Järjestelmille, 

rakenteille ja laitteille on tehtävä myös riittävät arvioinnit, tarkastukset ja 

testaukset, jotta varmistetaan laatutason riittävyys turvallisuusmerkityksen 

kannalta. (24, 4§) 

STUK:n julkaisemassa YVL B.2 -ohjeessa on määritelty eri järjestelmien, 

rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokituksen perusteet. Rakenteiden, 

järjestelmien ja laitteiden turvallisuusluokituksen perusteina ovat 

turvallisuustoimintojen toteuttaminen ja radioaktiivisten aineiden leviämisen 

estämiseksi vaadittavat rakenteelliset ominaisuudet. (25.) 

Ydinvoimalaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet luokitellaan 

turvallisuusmerkityksen perusteella turvallisuusluokkiin 1, 2, 3 ja EYT (ei 

ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu) sekä maanjäristysluokkiin S1, S2A ja S2B. 

Ensimmäinen turvallisuusluokka on vakavin ja kolmas lievin. Mikäli jokin 

järjestelmä, rakenne tai laite sijaitsee kahden turvallisuusluokan rajalla, tulee se 

sijoittaa aina ylempään turvallisuusluokkaan. (25.)  

Turvallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvat järjestelmät, rakenteet ja laitteet sijaitsevat 

reaktorisaarekkeessa, kun taasen luokkien 3 ja EYT järjestelmiä, rakenteita, 

järjestelmiä ja laitteita on reaktorisaarekkeen lisäksi myös turbiinisaarekkeessa. 

Turvallisuusluokat on havainnollistettu kuvassa 11. (20; 25.) 
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KUVA 11. Turvallisuusluokat (25.) 

Järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden laatuvaatimuksille ja laatutason 

varmentamiseksi tulee määritellä vaatimukset siten, että korkeammassa 

turvallisuusluokassa on aina korkeampi vaatimustaso. Vaatimusten tulee 

kohdistua seuraaviin asioihin, joilla varmistetaan turvallisuustoimintojen 

luotettavuus rakenteellisen eheyden ja järjestelmien toimintavarmuuden osalta. 

Vaatimusten määrittelyssä tulee käyttää asianmukaisia standardeja ja 

asetettujen vaatimusten tulee kattaa suunnittelu, valmistus, rakentaminen, 

asennus, käyttöönotto, tarkastukset ja käytön aikaiset toimenpiteet. (25.)  

5.1 Turvallisuustoimintoihin liittyvät luokitusperusteet 

Järjestelmät tulee luokitella luokkaan 2, 3 tai EYT, mikäli niiden toiminnalla on 

merkitys turvallisuustoimintojen luotettavuudelle alkutapahtumien hallinnan 

osalta. Mikäli rakenne tai laite kuuluu samaan järjestelmään, tulee kyseinen 

rakenne tai laite luokitella samaan turvallisuusluokkaan. Järjestelmän sisäiset 

yksittäiset laitteet voivat myös olla ylemmässä tai alemmassa 

turvallisuusluokassa, mikäli laite liittyy korkeamman luokan järjestelmään tai jos 

laitteella ei ole merkitystä järjestelmän turvallisuustoimintoihin. (25.) 

EYT

TL3

TL2

TL1
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Turvallisuusluokan 2 on luokiteltava sellaiset järjestelmät, rakenteet tai laitteet, 

jotka toteuttavat turvallisuustoimintoja, jotka on suunniteltu onnettomuuden 

sattuessa laitoksen hallittuun tilaan saattamiseen. Ydinvoimalaitos on myös 

pidettävä hallitussa tilassa niin kauan, että se voidaan siirtää turvalliseen tilaan. 

(25.) 

Turvallisuusluokkaan 3 luokiteltavat järjestelmät, rakenteet ja laitteet ovat 

turvallisuustoimintoja toteuttavia järjestelmiä, jotka ovat esimerkiksi suunniteltu 

laitoksen ajamiseksi turvalliseen tilaan pitkällä aikavälillä, suunniteltu vakavien 

reaktorionnettomuuksien hallintaan tai radioaktiivisten aineiden leviämisen 

estämiseen suojarakennuksen ulkopuolelle. (25.) 

Ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava 

turvallisuusluokkaan EYT, mikäli järjestelmällä on laitoskohtainen riskimerkitys 

vioittumisen aiheuttamien alkutapahtumien vuoksi, järjestelmä suojaa 

turvallisuustoimintoja suorittavia järjestelmiä ulkoisilta ja sisäisiltä uhkatekijöiltä, 

järjestelmällä valvotaan laitoksella esiintyvää säteilyä, radioaktiivisuutta ja 

kontaminaatiota tai mikäli järjestelmää tarvitaan laitoksen saattamiseksi 

hallittuun tilaan suunnitteluvian tai harvinaisen ulkoisen tapahtuman vuoksi. 

(25.) 

5.2 Ominaisuuksiin liittyvät luokitusperusteet 

Ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava 

rakenteellisen kestävyyden, eheyden ja tiiviyden mukaisesti, jotta ehkäistään 

radioaktiivisten aineiden leviäminen. Rakenteellisen kestävyyden, eheyden ja 

tiiviyden perusteella ydinvoimalaitoksen rakenteet, järjestelmät ja laitteet 

voidaan luokitella turvallisuusluokkiin 1, 2, 3 ja EYT. (25.) 

Turvallisuusluokkaan 1 on luokiteltava rakenteet ja laitteet, joiden 

vaurioituminen voi aiheuttaa reaktorin eheyttä vaarantavan onnettomuuden, 

mikä vaatii turvallisuustoimintojen välittömän käynnistymisen. Taulukossa 1 on 

ilmoitettu turvallisuusluokkaan 1 kuuluvia osia, joita ovat ydinpolttoaine, 

reaktorin painesäiliö sekä primääripiirin osat, joiden vuotaessa niitä ei voida 

korvata normaalissa käytössä laitoksen lisävesijärjestelmillä. (20; 25.) 
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TAULUKKO 3. Turvallisuusluokkaan 1 luokiteltavia osia (20; 25) 

Turvallisuusluokka 1 

Reaktorin polttoaine 

Reaktorin painesäiliö 

Primääripiirin osat, joiden rikkoutumisen seurauksena aiheutunutta 

vuotoa ei voitaisi kompensoida lisävesijärjestelmillä. 

 

Taulukossa 4 on esitetty turvallisuusluokkaan 2 luokiteltavat osat. 

Turvallisuusluokkaan 2 on luokiteltava sellaiset rakenteet ja laitteet, joiden 

eheyttä vaaditaan reaktorin jälkilämmön poistamiseksi tai radioaktiivisten 

aineiden pitämiseksi laitoksen sisällä turvallisuusluokkaan 1 kuuluvan laitteen 

vaurioituessa. Rakenne tai laite tulee myös luokitella turvallisuusluokkaan 2 

mikäli vaurio, aiheuttaa vaaran hallitsemattomasta ketjureaktiosta, vaarantaa 

ydinpolttoaineen eheyden tai vaarantaa turvallisuusluokkaan 1 kuuluvan 

leviämisesteen eheyden. Näiden lisäksi myös seuraavat turvallisuusluokan 1 

ulkopuolelle jäävät primääripiirin osat tulee luokitella turvallisuusluokkaan 2: 

1. pienet putket, jotka vuotaessaan voidaan korvata laitoksen normaaliin 

käyttöön liittyvillä järjestelmillä, 

2. virtausta rajoittavan laitteen välityksellä reaktorin jäähdytysjärjestelmään 

yhteydessä olevat osat, joiden vuoto voidaan normaalin käytön aikana 

hallita, 

3. osat, jotka rikkoutuessaan voidaan eristää reaktorin jäähdytysjärjestelmä 

kahdelle peräkkäisellä automaattisesti sulkeutuvalla venttiilillä. Venttiilien 

sulkeutumisajan on oltava lyhyt, jotta reaktori voidaan turvallisesti 

jäähdyttää ja sammuttaa. (25.) 
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TAULUKKO 4. Turvallisuusluokkaan 2 luokiteltavia osia (20; 25) 

Turvallisuusluokka 2 

Turvallisuusluokkaan 1 kuulumattomat primääripiirin osat, esimerkiksi 

primääripiirin putkistojen tuennat 

Reaktorin tuki- ja sammutusjärjestelmien rakenteet 

Reaktorin pikasulkuun tarvittavat järjestelmät ja laitteet 

Reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmät 

Reaktorin sammuttamiseen tarvittava boorinsyöttöjärjestelmä 

Jälkilämmönpoistojärjestelmä reaktorin jäähdytysjärjestelmän veden 

kierrättämiseen 

Reaktorin suojarakennus ja suojarakennukseen liittyvät rakenteet 

Polttoainevarastojen telineet 

Painevesilaitoksella osa suojarakennuksen sisään jäävästä höyry- ja 

syöttövesijärjestelmästä 

Kiehutusvesilaitoksella reaktorin suojarakennuksen ulkopuolisten 

eristysventtiilien ja sulkuventtiilien väliin jäävät höyryjärjestelmän osat 

Osa sähkö- ja automaatiojärjestelmistä 

 

Turvallisuusluokkaan 3 tulee luokitella sellaiset rakenteet ja laitteet, jotka 

varmistavat turvallisuusluokan 3 toiminnot tai jotka on tarkoitettu radioaktiivisen 

materiaalin estämiseen tai käsittelyyn, mutta jotka eivät kuulu ylempiin 

turvallisuusluokkiin. Näiden lisäksi turvallisuusluokkaan 3 kuuluvat myös 

sellaiset rakenteet ja laitteet, joilta edellytetään turvallisuusluokan 2 

toimintakykyä ja jotka fyysisesti erottavat varmistavat rakenteet ja laitteet. (25.) 

Turvallisuusluokkaan 3 luokiteltavat osat on ilmoitettu taulukossa 5 (20). 
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TAULUKKO 5. Turvallisuusluokkaan 3 luokiteltavia osia (20; 25) 

Turvallisuusluokka 3 

Turvallisuusluokan 2 ja 3 järjestelmien toimintakykyä ja fyysistä 

erottelua varmistavat osat 

Radioaktiivisen materiaalin leviämisesteisiin ja käsittelyyn liittyvät 

rakennukset ja rakenteet 

Osa turbiinista ja generaattorista 

Turbiiniin ja generaattoriin liittyvistä järjestelmistä ne, joilla on 

merkittävä vaikutus turbiinin tai generaattorin vaurioitumiseen, 

esimerkiksi turbiinin laakerointi 

Osa sähkö- ja automaatiojärjestelmistä 

Kiehutusvesilaitoksen syöttövesijärjestelmä 

 

Pienputkistot luokitellaan pääosin turvallisuusluokkiin 2, 3 ja EYT. 

Pienputkistojen eli putkistojen, jotka ovat nimelliskooltaan kokoa DN50 

pienempiä, osalta on myös noudatettava YVL-ohjeen B.2 mukaisia 

luokitusperiaatteita. On huomioitava, että pienputkiston luokitusta ei alennetta, 

jos vuodosta seuraa turvallisuustoiminnon menettäminen, esimerkiksi 

pumppujen jäähdytysputkissa. Putkiston tuet ja kannakoinnit luokitellaan yhtä 

turvallisuusluokkaa alemmaksi, mihin niiden kannattamat putkistot on luokiteltu. 

Turvallisuusluokkiin 3 ja EYT kuuluvat kannakeet kuuluvat luokkaan EYT. 

Pienputkiston luokitteluperusteet ovat: 

1. Mikäli putkisto on kooltaan pienempi kuin DN20 ja se liittyy 

turvallisuusluokkaan 1 kuuluviin laitteisiin tai putkistoihin, kuuluu se 

turvallisuusluokkaan 2.  

2. Mikäli primääripiirin laitteiden tiivisteiden vuotoputket ovat kooltaan 

suurempia kuin DN20, ne kuuluvat turvallisuusluokkaan 2.  
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3. Jos pienputkisto taasen liittyy turvallisuusluokkaan 2 liittyvään laitteeseen 

tai putkistoon, kuuluu se turvallisuusluokkaan 3.  

4. Turvallisuusluokan 3 kuuluviin putkistoihin ja laitteisiin liittyvät 

pienputkistot kuuluvat luokkaan EYT. (25.) 

TAULUKKO 6. Turvallisuusluokkaan EYT luokiteltavat osat (20; 25) 

Turvallisuusluokka EYT 

Palontorjuntajärjestelmät 

Turbiinin ja generaattorin järjestelmät ja laitteet, joilla on merkittävä 

vaikutus turbiinin ja generaattorin vaurioitumiseen 

Muihin turvallisuusluokkiin kuulumattomat automaatio- ja 

tietojärjestelmät 

Sähkö- ja automaatiojärjestelmiä ulkoisilta vaikutuksilta suojaavat 

järjestelmät 

Ympäristön säteilyvalvonnan ja meteorologisten mittaukset 

Ulkoisten uhkien valvontaan käytettävät järjestelmät 

Laitoksen yhteydenpitojärjestelmät normaalin käytön varmistamiseen ja 

onnettomuustilanteiden hallintaan 

Hälytysjärjestelmä laitoksella liikkuvien ihmisten varoittamiseksi 

Suojarakennuksen sisällä olevien putkistojen ja rakenteiden 

lämpöeristeet 

Pääsähköjärjestelmä 
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5.3 Maanjäristysluokat 

Ydinvoimalaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava 

maanjäristystilanteille asetettavien kestävyysvaatimusten perusteella 

maanjäristysluokkiin S1, S2A ja S2B. Luokituksen tulee perustua 

todennäköisyysperustaiseen riskianalyysiin. (25.) 

Maanjäristysluokkaan S1 on luokiteltava järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joiden 

on pysyttävä ehjänä, toimintakykyisinä ja oikealla paikallaan kuormituksesta 

huolimatta. Maanjäristysluokkaan S1 kuuluvat asiat on ilmoitettu taulukossa 5. 

Maanjäristysluokkaan S2A luokitellaan laitteet, joiden toimintakyvyn ja eheyden 

säilymisellä voi olla sijaintinsa tai toimintonsa vuoksi vaikutusta 

turvallisuusluokkaan S1 luokiteltujen laitteiden turvallisuustoimintoihin. Näitä 

vaikutuksia voivat olla esimerkiksi laitteen romahtaminen, putoaminen tai 

tulviminen. (25.) 

Kaikille maanjäristysluokaltaan S1 tai S2A kuuluville laitteille tulee lisäksi 

määrittää ominaisuudet, jotka tulee säilyttää maanjäristystilanteessa aiheutuvan 

kuormituksen jälkeen. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi toimintakyky 

tai tiiviys. Tämän lisäksi edellämainittuihin maanjäristysluokkiin kuuluvien 

laitteiden suunnittelussa on otettava huomioon lentokoneen törmäyksessä tai 

räjähdyksessä aiheutuvat kuormitukset, ellei se ole joillekin osille tarpeetonta. 

Maanjäristysluokkaan S2B luokitellaan ydinvoimalaitoksen kaikki muut 

järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joita ei luokitella ylempiin turvallisuusluokkiin. 

(25.) 

Taulukossa 7 on esitetty osa maanjäristysluokkaan S1 luokiteltavista 

järjestelmistä, rakenteista ja laitteista kiehutus- ja painevesilaitoksessa. 

Taulukossa mainittujen kohteiden lisäksi maanjäristysluokkaan S1 tulee 

luokitella valmiustoiminnan kannalta oleelliset järjestelmät, alikriittisyyden tai 

jäähdytyksen varmistavat järjestelmät sekä sellaiset turvallisuusluokiteltuja 

järjestelmiä, rakenteita tai laitteita sisältävät tilat, joissa palavia, herkästi 

syttyviä, myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja sisältävät järjestelmät voivat 

vaurioituessaan aiheuttaa tulipalon vaaran. (25.) 
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TAULUKKO 7. Maanjäristysluokkaan S1 luokiteltavat järjestelmät, rakenteet ja 

laitteet BWR- ja PWR-laitoksessa (25.) 

Kiehutusvesilaitos (BWR) Painevesilaitos (PWR) 

Reaktorin painesäiliö, höyryputket 

turbiinien pikasulkuventtiileille ja muut 

primääripiirin putkistot 

suojarakennuksen eristysventtiileille 

saakka 

Reaktorin painesäiliö, primääripiirin 

putkisto, höyrystin, paineistin, 

pääkiertopumput ja sekundääripiirin 

putkistot eristysventtiileille saakka 

Reaktorin sisäosat Reaktorin sisäosat 

Turvallisuusluokkaan 2 kuuluvat 

järjestelmät ja laitteet, joita tarvitaan 

laitoksen ajamiseen hallittuun tilaan 

odotettavissa käyttöhäiriöissä tai 

luokan 1 onnettomuustilanteessa 

Turvallisuusluokkaan 2 kuuluvat 

järjestelmät ja laitteet, joita tarvitaan 

laitoksen ajamiseen hallittuun tilaan 

odotettavissa käyttöhäiriöissä tai 

luokan 1 onnettomuustilanteessa 

Järjestelmät, rakenteet ja laitteet, 

joiden vaurioituminen voi aiheuttaa 

radioaktiivisten aineiden merkittävää 

leviämistä 

Järjestelmät, rakenteet ja laitteet, 

joiden vaurioituminen voi aiheuttaa 

radioaktiivisten aineiden merkittävää 

leviämistä 

Järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joita 

tarvitaan reaktorin turvalliseen tilaan 

saattamiseen ja tilassa pitämiseksi 

Järjestelmät, rakenteet ja laitteet, joita 

tarvitaan reaktorin turvalliseen tilaan 

saattamiseen ja tilassa pitämiseksi 

Turvallisuusluokiteltuja laitteita 

sisältävien tilojen paloilmoitus- ja 

palonsammutusjärjestelmät. 

Turvallisuusluokiteltuja laitteita 

sisältävien tilojen paloilmoitus- ja 

palonsammutusjärjestelmät. 

5.4 Luokitusasiakirja 

Ydinenergia-asetuksessa on esitetty vaatimus, että luokitusasiakirja tulee 

toimittaa STUKille osana rakentamislupa- ja käyttölupahakemusta. Järjestelmät 
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tulee ryhmitellä johdonmukaisesti järjestelmäluetteloon, minkä lisäksi 

järjestelmät tulee merkitä asianmukaisin tunnuksin ja luokitusmerkinnöin. 

Rakennusten, rakenteiden ja päälaitteiden luokitus ja fyysinen sijainti on 

esitettävä piirustuksissa. (25.) 

Sähkö- ja automaatiojärjestelmän kaavioissa pitää olla vähintään 

turvallisuusluokkien rajat, prosessijärjestelmien kaavioissa tulee olla 

turvallisuusluokkien rajojen lisäksi ilmoitettuna myös laitteiden prosessitekninen 

sijainti. Myös putkistojen turvallisuusluokitus on ilmoitettava. Luokitusasiakirjoja 

tulee ylläpitää laitoksen käytön aikana ja siinä tulee olla esitettynä seuraavat 

asiat:  

1. ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden merkintäjärjestelmä 

2. järjestelmäluettelo 

3. järjestelmäkohtaiset luettelot turvallisuusluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvista 

laitteista sekä turvallisuusluokkaan EYT kuuluvista painelaitteista ja 

järjestelmistä 

4. prosessijärjestelmän ja ilmastoinnin virtauskaaviot 

5. sähköjärjestelmän kaaviot, 

6. automaatiojärjestelmän periaatekaaviot, 

7. turvallisuusluokituksen perusteet, 

8. järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden turvallisuusluokka, 

9. turvallisuusluokan ja laatuvaatimusten välinen yhteys, 

10. maanjäristysluokituksen perusteet, 

11. järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden maanjäristysluokka, 

12. rakenteiden ja laitteiden ympäristökelpoisuus sekä 

13. ohjelmistot ja niiden taltiointivälineet. (25.) 
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6 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan ydinvoimalaitoksen kaikissa suunnittelu-, 

rakennus- ja käyttövaiheissa sekä käytöstä poistettaessa tulee ylläpitää hyvää 

turvallisuuskulttuuria, jossa ydinturvallisuus asetetaan kaiken edelle. Jokaisen 

alalla toimivan tulee osoittaa päätöksillään ja toiminnoillaan sitoutumisensa 

vaadittavaan turvallisuuskulttuuriin ja sitä edistäviin toimintatapoihin. Yritysten 

tulee kannustaa henkilöstöään turvallisuusraportointiin ja henkilöstölle tulee 

antaa mahdollisuus turvallisuuden kehittämiseen. Yritysten on myös samalla 

kehitettävä järjestelmällisiä ja ohjeistettuja prosesseja. (21, 28§.) 

Ydinvoimalaitoksen suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä 

poistamiseen osallistuvilla organisaatioilla on oltava johtamisjärjestelmä, jolla 

huolehditaan turvallisuuden ja laadun hallinnasta. Johtamisjärjestelmän 

tavoitteena on, että turvallisuus on aina etusijalla ja että laadunhallinnan 

vaatimukset vastaavat halutun toiminnon turvallisuusmerkitystä. Yrityksen tulee 

myös suunnitelmallisesti arvioida ja kehittää omaa johtamisjärjestelmäänsä. 

(21, 29§.) 

IAEA:n julkaisemista kansainvälisistä standardeista eritoten GS-R-3 The 

Management System for Facilities and Activities -standardin vaatimukset tulisi 

ydinvoima-alalla toimivan yrityksen ottaa osaksi omaa johtamisjärjestelmäänsä. 

Standardi määrittelee johtamisjärjestelmän luomiseen, arviointiin ja 

kehittämiseen liittyvät vaatimukset. Johtamisjärjestelmän tulee ottaa huomioon 

kuvassa 12 esitetyt turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön, turvajärjestelyihin, 

laatuun ja talouteen liittyvät tekijät siten, että turvallisuus otetaan huomioon 

kaikissa toiminnoissa. (20). 
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KUVA 12. Johtamisjärjestelmään liittyvät tekijät (20) 

Johtamisjärjestelmän on katettava kaikki ydin- ja säteilyturvallisuuteen 

vaikuttavat toiminnot ja jokaisen toiminnon kohdalla on tunnistettava merkittävät 

vaatimukset. Mahdollisten poikkeamien tunnistamisen ja korjaamisen tulee 

myös tapahtua järjestelmällisillä menettelytavoilla. Suunnitellut toimenpiteet on 

kuvattava johtamisjärjestelmässä, jotta varmistetaan turvallisuuden kannalta 

merkittävien vaatimusten täyttyminen. Ydinvoimalaitoksen 

johtamisjärjestelmään tulee myös sisällyttää laadunhallinnan ja turvallisuuden 

järjestelmälliset menettelytavat Säteilyturvakeskuksen laatimassa YVL-ohjeessa 

A.3 on ilmoitettu johtamisjärjestelmän vaatimukset, jotka ottavat huomioon 

seuraavat kansainväliset standardit ja niiden vaatimukset: 

 IAEA Safety Requirements, Nor. GS-R-3. 

 IAEA Safety Requirements, No. GS-R-2, Preparedness and Response 

for a Nuclear and Radiological Emergency, November 2002. 

 IAEA Safety Requirements, No. NS-R-1, Safety of Nuclear Power Plants: 

Design, September 2000. 

Johtamis-

järjestelmä

Turvallisuus

Terveys

Talous

Laatu

Turvajärjestelyt

Ympäristö
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 IAEA Safety Requirements, No. NS-R-2, Safety of Nuclear Power Plants: 

Operation, September 2000. 

 IAEA Safety Requirements, No. NS-R-3, Site Evaluation for Nuclear In-

stallations, December 2003. 

 IAEA Safety Requirements, No. NS-R-4, Safety of Research Reactors, 

June 2005. 

 IAEA Safety Requirements, No. WS-R-1, Near Surface Disposal of Radi-

oactive Waste, June 1999. 

 IAEA Safety Requirements, No. WS-R-2, Predisposal Management of 

Radioactive Waste, Including Decommissioning, July 2000. 

 IAEA, Management of Operational Safety in Nuclear Power Plants, IN-

SAG-13, 1999. 

 SFS-EN ISO 9000:2005, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja 

sanasto, 2005. 

 SFS-EN ISO 9001:2000, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset, 2001. 

 SFS-EN ISO 9004:2000, Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat 

suorituskyvyn parantamiselle, 2001. 

 SFS-EN ISO 14001, Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta 

niiden soveltamiseen, 2004. 

 OHSAS 18001, Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, SFS:n 

julkaisema käännös, 2003. 

 OHSAS 18002, Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ohjeita 

OHSAS 18001:n soveltamiseksi, SFS:n julkaisema käännös, 2003. (16, 

s. 50-51; 27.) 

6.1 Johtamisjärjestelmän toteuttaminen 

Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja jatkuva 

parantaminen on äärimmäisen tärkeää ydinvoima-alalla toimivalle yritykselle. 

Tämän vuoksi yrityksen tulee suunnitella tasapainoinen ja kokonaisvaltainen 

johtamisjärjestelmä siten, että johtamisjärjestelmän tulee kattaa kaikki yrityksen 

toiminnot. Yrityksen tulee myös ylläpitää ja parantaa johtamisjärjestelmäänsä 

jatkuvasti. (27.) 
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Johtamisjärjestelmässä on määriteltävä organisaation rakenne, henkilöstön 

vastuut, valtuudet ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt. Lisäksi organisaation 

rakenne on perusteltava. Johtamisjärjestelmässä dokumentointi tulee hoitaa 

selkokielellä siten, että yrityksen koko henkilöstö ymmärtää 

johtamisjärjestelmän sisällön. Tämän ohella johtamisjärjestelmän rakenteen ja 

osien keskinäiset suhteet tulee määritellä. Kuvassa 13 on kuvattu 

johtamisjärjestelmän dokumentoitavat asiat. (27.) 

 

KUVA 13. Johtamisjärjestelmän dokumentoitavat asiat (27) 

Yrityksen koko henkilöstön on noudatettava laadittua johtamisjärjestelmää ja 

sitoutua asetettuihin tavoitteisiin. Hyvin suunniteltu ja tasapainoinen 

johtamisjärjestelmä edesauttaa yritystä saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 

Laaditun johtamisjärjestelmän tulee ennen kaikkea varmistaa ydin- ja 

säteilyturvallisuuden vaatimusten täyttyminen. (27.) 

Myös ydinvoimalaitoksen toimintojen turvallisuusmerkitys on otettava huomioon 

johtamisjärjestelmää suunniteltaessa ja toteutettaessa. Johtamisjärjestelmän 

tulee pitää sisällään menettelyt ydinlaitokseen ja sen toimintaan liittyvien 

turvallisuusriskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. (27.) 

Kuvaus johtamisjärjestelmä

Organisaation rakenne

Organisaation politiikka, toimivalta ja vastuu

Vaatimukset osaamisesta ja pätevyyksistä

Johtamisen, turvallisuuden, laadun ja päätöksenteon menettelyt

Prosessit, ohjeet

Yhteydenpito sidosryhmiin
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6.2 Turvallisuuskulttuuri sekä turvallisuus- ja laatupolitiikka 

Ydinvoima-ala oli ensimmäisiä aloja, joissa turvallisuuskulttuuria ja sen 

arviointimenetelmiä alettiin järjestelmällisesti kehittämään Tsernobylissä 

sattuneen ydinonnettomuuden seurauksena. Vuonna 1991 IAEA julkaisi 

dokumentin, jossa turvallisuuskulttuuri määriteltiin organisaation 

toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten asenteista muodostuvaksi 

kokonaisuudeksi. Turvallisuuskulttuurin tuloksena ydinvoimalaitoksen 

turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat ansaitsemansa huomion ja ovat 

etusijalla päätöksiä tehtäessä. IAEA:n julkaiseman dokumentin määritelmä 

toimii pohjana nykyiselle suomalaiselle turvallisuuskulttuurille ja 

ydinturvallisuusajattelulle. (28.)  

Johtamisjärjestelmän on tuettava hyvää turvallisuuskulttuuria, jossa painotetaan 

turvallisuuden ensisijaisuutta ja toimenpiteiden priorisointia 

turvallisuusmerkityksen perusteella. Turvallisuuskulttuurin lisäksi myös 

turvallisuus- ja laatupolitiikka ovat hyvin toimivan laatujärjestelmän osia. 

Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmässä on oltava luvan haltijan toiminta-

ajatukseen perustuva kannanotto toiminnan turvallisuudesta sekä laadusta. 

Turvallisuus- ja laatupolitiikassa tulee esittää yleiset turvallisuus- ja 

laatutavoitteet sekä yrityksen sitoutuminen turvallisuuskulttuuriin, korkeaan 

laatuun, toiminnan parantamiseen ja ydin- ja säteilyturvallisuuden 

kehittämiseen. (27.)  

Yrityksen johdolla on turvallisuuskulttuurin rakentamisessa merkittävä rooli, 

jossa sen on määriteltävä ja edistettävä turvallisuuskulttuurin periaatteita 

työntekijöilleen. Johdolle asetetaan myös yksityiskohtaisempia vaatimuksia 

YVL-ohjeessa A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö. Johdon tehtävänä 

on yrityksen turvallisuuskulttuurin merkityksen painottaminen, jotta työntekijöillä 

on kyky tunnistaa omaan työhön liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Hyvin laadittu 

johtamisjärjestelmä antaa yritykselle ja sen työntekijöille avaimet 

turvallisuustietoiseen käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. 

Johtamisjärjestelmän tulee myös rakentaa avoin ilmapiiri, jossa työntekijöitä 

kannustetaan saavuttamaan annetut turvallisuus- ja laatutavoitteet. Henkilöstön 
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osaamista on kehitettävä inhimillisten tekijöiden ja virhemahdollisuuksien 

tunnistamiseen ja hallintaan. (27.) 

Yrityksen johdon on myös huolehdittava siitä, että mahdolliset toimittajat ja 

alihankkijat perehdytetään yrityksen turvallisuus- ja laatupolitiikkaan ja niissä 

asetettuihin tavoitteisiin. Johdon tulee myös huolehtia, että toimittajat ja 

alihankkijat ymmärtävät toimittamiensa tuotteiden turvallisuusmerkityksen sekä 

pystyvät huomioimaan tilaajan odotukset ja vaatimukset omassa 

toiminnassaan. (27.) 

6.3 Vaatimusten luokittelu turvallisuusmerkityksen perusteella 

Johtamisjärjestelmässä on tunnistettava ydinvoimalaitosten tuotteiden ja 

toimintojen vaikutukset ydin- ja säteilyturvallisuuteen ja huomioitava ne 

johtamisjärjestelmässä asetettavia vaatimuksia määritettäessä. 

Johtamisjärjestelmän vaatimusten määrittelyssä on hyödynnettävä 

todennäköisyyspohjaista riskiarviointia (PRA) YVL-ohjeen A.7 mukaisesti, 

minkä käyttö on kuvattava johtamisjärjestelmässä yhdessä riskitietoisen 

päätöksenteon periaatteiden kanssa. Tärkeimpien tuotteiden ja toimintojen 

turvallisuusmerkitys korostuu tiukempina laatu- ja 

laadunvarmistusvaatimuksina, minkä vuoksi tulee järjestää kattavat 

toimenpiteet asetettujen vaatimusten toteutumiseksi. (27.)  
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7 JOHDON VASTUUT 

7.1 Luvanhaltijan vastuu 

Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalla on vastuu johtamisjärjestelmästä ja siitä, että 

yrityksen toiminta on johtamisjärjestelmässä asetettujen vaatimusten mukaista. 

Luvanhaltijalla on myös vastuu siitä, että viranomaismääräyksissä ja YVL-

ohjeissa asetetut vaatimukset täytetään myös ydinlaitoksen ydin- ja 

säteilyturvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden hankinnan yhteydessä. (27.) 

Luvanhaltijan tulee myös huolehtia, että laitostoimitukseen tai -muutoksiin 

osallistuvat organisaatiot tuntevat omia toimituksiaan koskevat vaatimukset ja 

noudattavat niitä. Luvanhaltijan on ilmoitettava vaatimukset 

sopimusasiakirjoissa ja valvottava vaatimusten täyttymistä koko 

hankintaketjussa. Luvanhaltijan on arvioitava ja varmistettava niiden emoyhtiön 

menettelyjen soveltuvuus ydinlaitokselle. (27.) 

7.2 Ydinlaitoksen johdon vastuu 

Ydinlaitoksen johdolla on vastuu ydinlaitoksen johtamisjärjestelmästä, minkä 

lisäksi ydinvoimalaitoksen johdon on varmistuttava, että johtamisjärjestelmä 

suunnitellaan, otetaan käyttöön ja sitä arvioidaan sekä parannetaan jatkuvasti. 

Johdon tulee myös huolehtia, että toiminta on asetettujen vaatimusten 

mukaista. (27.) 

Ydinlaitoksen johdon tulee osoittaa sitoutumisensa turvallisuuteen ja viestiä 

henkilöstölleen turvallisuuteen liittyvien asioiden merkityksestä. Näiden lisäksi 

ydinlaitoksen johdon on nimettävä johtoon kuuluva henkilö, jolla on vastuu ja 

valtuudet 

 koordinoida johtamisjärjestelmän kehittämistä ja toimeenpanoa 

 huolehtia johtamisjärjestelmän säännöllisestä arvioinnista ja jatkuvasta 

parantamisesta 

 raportoida johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja sen kehitystarpeista 

erityisesti turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin näkökulmasta 
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 selvittää johtamisjärjestelmän vaatimuksiin ja prosesseihin liittyviä 

ristiriitoja. (27.) 

7.3 Johdon vastuut 

Ydinenergialaissa on määrätty, että luvanhaltijan on nimettävä 

ydinvoimalaitoksen vastuullinen johtaja ja hänelle varahenkilö. Ydinlaitoksen 

vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia säännösten, lupaehtojen ja 

Säteilyturvakeskuksen määräyksien noudattamisesta ydinenergian käytön 

turvallisuudessa, turva- ja valmiusjärjestelyissä sekä ydinmateriaalivalvonassa.  

(29, 7§.) 

Ydinvoimalaitoksen organisaation rakenne ja toimintatavat on suunniteltava 

siten, että vastuullisella johtajalla on riittävä toimivalta ja että hän pystyy 

huolehtimaan ydinenergialaissa määriteltyjä tehtäviä. Organisaation rakenteen 

ja toimintatapojen organisoimisen myötä vastuullisen johtajan tulee olla 

jatkuvasti tietoinen ydinvoimalaitoksen olennaisista turvallisuustekijöistä. (27.) 

Vastuullisen johtajan tulee myös huolehtia, että edellä mainittuja 

turvallisuustekijöitä käsitellään turvallisuusmerkityksen edellyttämällä tavalla. 

Nimetyllä varahenkilöllä on oltava ajantasaiset tiedot laitoksen toiminnasta ja 

turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. (27.) 

7.4 Toiminnan suunnittelu ja seuranta 

Ydinlaitoksen johdon tulee laatia ja asettaa selkeät ja johdonmukaiset strategiat, 

toimintatavat ja tavoitteet, jotka tukevat turvallisuus- ja laatupolitiikan 

toteuttamista. Jotta tavoitteet toteutuisivat, tulee ydinvoimalaitoksen johdolla olla 

selkeä toimintasuunnitelma, menettelyt ja riittävät resurssit laadittuja 

strategioita, toimintatapoja ja tavoitteita varten. Asetettujen tavoitteiden tulee 

olla mitattavissa ja niiden toteutumista on seurattava, minkä vuoksi 

ydinvoimalaitoksen johtamisjärjestelmässä on oltava toiminnan suunnittelua ja 

seurantaa koskevat menettelyt. Tämän lisäksi johdon tulee tiedottaa 

henkilöstölleen laadituista strategioista, toimintatavoista ja tavoitteista. (27.) 
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8 RESURSSIENHALLINTA JA TYÖYMPÄRISTÖ 

Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan tulee huolehtia johtamisjärjestelmässään 

organisaation resursseista ja työympäristöstä. Etenkin yrityksen toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen 

on varattava riittävästi resursseja. (27.) 

Yrityksen johtamisjärjestelmän resurssienhallinta alkaa jo projektin 

alkuvaiheissa, sillä yrityksen tulee suunnitella organisaation rakenne, 

työtehtävät, työhön tarvittavien henkilöiden lukumäärä, henkilöstön 

kelpoisuusvaatimukset sekä työhönotto jo suunnitteluvaiheessa. 

Johtamisjärjestelmässä tulee myös olla riittävät menettelyt linjaorganisaation 

sekä projektin henkilöstöresurssien yhteensovittamiseksi ja hallitsemiseksi. 

(27.) 

Resurssienhallinnan avulla varmistetaan, että organisaatiossa on riittävä 

asiantuntemus. Tämän lisäksi yrityksen ulkopuolelta ostettavien palveluiden 

käytön tulee olla suunnitelmallista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

johtamisjärjestelmässä tulee kuvata selkeät menettelyt ostettavien palveluiden 

määrittelemiseksi ja johtamiseksi sekä toiminnan ja tuloksien arvioimiseksi. 

(27.) 

Resurssien hallinta koskee organisaation lisäksi myös työympäristöä ja 

henkilöstöä. Luvanhaltijan tulee varmistaa, että työympäristö on vaatimusten 

mukainen ja turvallinen työskennellä. Henkilöstöllä tulee myös olla tarpeelliset 

työvälineet, jotta he voivat suorittaa heille annetut työtehtävät tavoitteiden 

mukaisesti. Johtamisjärjestelmässä tulee olla menettelyt, joilla hallitaan 

organisaatiossa olevaa tietoa ja osaamista. Menettelyjen avulla varmistetaan 

henkilöstön osaamistaso ja pätevyydet annettujen työtehtävien suorittamiseksi. 

Henkilöstön tulee myös ymmärtää työnsä turvallisuusvaikutukset. Kuvassa 14 

on esitetty resurssienhallinta, joka koostuu organisaatiosta ja 

työympäristöstä.(27.) 
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KUVA 14. Resurssienhallinta (27) 

Ydinvoimalaitoksen välittömät käyttötoiminnot on hoidettava luvanhaltijan 

omassa organisaatiossa. Ydinvoimalaitoksen organisaation on oltava 

toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa ja pitkäaikaisissa onnettomuustilanteissa 

riittävien henkilöstöresurssien riittävyys on varmistettava. Tämä koskee sekä 

yksittäisiä käyttöhäiriöitä että useampia samanaikaisesti tapahtuvia 

laitosyksiköiden onnettomuustilanteita. Samat vaatimukset koskevat laitoksen 

omaa henkilöstöä ja ulkopuolista henkilöstöä. (27.)  
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9 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN PROSESSIT JA TOIMINNOT 

9.1 Johtamisjärjestelmän prosessit 

Johtamisjärjestelmän eri prosessit on määriteltävä ja niiden tulla olla soveltuvia 

kyseisen ydinlaitoksen elinkaaren vaiheeseen. Prosesseissa tulee ottaa 

huomioon säteily- ja ydinturvallisuus sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen 

yhteensovittaminen. Prosessien määrityksessä ja niitä laadittaessa tulee  

huomioida mahdolliset erityisvaatimukset (esim. dokumentaatio, ohjeistus, 

vastuu, koulutus, tutkimus, analysointi) kussakin ydinlaitoksen elinkaaren 

vaiheessa. (27.) 

Ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheita koskevien prosessien määrityksessä ja 

laadinnassa on huomioitava kappaleessa 6 ilmoitettujen IAEA:n julkaisujen 

vaatimukset ja ohjeet. Ydinlaitoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa 

johtamisjärjestelmässä on oltava turvallisuuden- ja laadunhallintaa tukevat 

prosessit, jotka ovat 

 asiakirjojen hallinta 

 tuotteiden valvonta 

 tallenteiden hallinta 

 hankinnat 

 viestintä 

 organisaatiomuutosten hallinta 

 projektihallinta. (27.) 

9.1.1 Asiakirjojen hallinta 

Johtamisjärjestelmän on ohjattava henkilöstöä käyttämään oikeita asiakirjoja. 

Ydinvoimalaitosprojektissa asiakirjoja syntyy paljon, minkä vuoksi 

johtamisjärjestelmässä asiakirjojen hallintaa varten tulee olla järjestelmälliset 

menettelytavat. Johtamisjärjestelmässä tulee määritellä menettelytavat ja 

vaatimukset toimintojen ja tapahtumien dokumentoinnille sekä asiakirjojen 

tallentamiselle ja arkistoimiselle. (27.) 
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Yrityksen tulee johtamisjärjestelmänsä asiakirjahallinnassa ottaa huomioon, että 

asiakirjojen tulee olla ymmärrettäviä. Asiakirjojen hallinnan avulla katetaan 

laitoksen ja organisaatioiden toimintaan liittyvät asiakirjat. Laitoksen toimintaan 

liittyviä asiakirjoja liittyvät ydinlaitoksen laitosdokumentaatioon, suunnitteluun, 

rakentamiseen, käyttöönottoon, käytöstä poistoon ja loppusijoitukseen. (27.) 

Pysyvien ja väliaikaisesti säilytettävien asiakirjojen säilytysajat on määriteltävä. 

Tämän lisäksi asiakirjojen pitkäikäiseen säilytykseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Esimerkiksi loppusijoitusta koskevien asiakirjojen tulee olla 

organisaatioiden käytettävissä hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Asiakirjojen 

materiaalit ja tallennustavat on valittava siten, että ne täyttävät tarvittaessa 

pitkäaikaista säilyttämistä ja käytettävyyttä koskevat vaatimukset. Asiakirjojen 

hallinnassa tulee huomioida myös tietoturvaan liittyvät vaatimukset. 

Asiakirjahallinnan menettelytavat on kuvattu kuvassa 15. (27.) 

 

 

KUVA 15. Asiakirjahallinnan menettelytapoja (23) 

Asiakirjaa laadittaessa, tarkastettaessa ja hyväksyttäessä tulee soveltaa 

riippumattomuusperiaatetta. Asiakirjojen laatiminen, muuttaminen, 

tarkastaminen ja hyväksyminen on toteutettava määritellyllä valtuutuksella. 

Valmistelu Laatiminen Tarkastaminen

Hyväksyminen
Voimaan 

saattaminen
Muuttaminen

Jakelu Arkistoiminen Hävittäminen
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Asiakirjat on pidettävä ajantasalla, minkä lisäksi johtamisjärjestelmässä tulee 

olla menettelyt niiden ajan tasalla pitämiseksi. Tällöin on otettava huomioon 

asiakirjojen turvallisuusmerkitys ja viranomaisvaatimukset. (27.) 

9.1.2 Tuotteiden valvonta 

Tuotteita on käsiteltävä, kuljetettava, varastoitava, ylläpidettävä ja käytettävä 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Oikealla toiminnalla ehkäistään tuotteen 

vahingoittumista, häviämistä, huonontumista ja tahatonta väärinkäyttöä. 

Johtamisjärjestelmässä tuotteiden vaatimusmäärittelyjen tulee olla annettujen 

määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisia. (27.) 

Ennen hyväksyntää, toteutusta tai käyttöönottoa tulee tuotteelle tehdä 

tarvittavat tarkastukset, testaukset, todentamiset, kelpuutukset ja kelpoistukset, 

joiden avulla varmistutaan, että tuote täyttää kaikki vaatimukset. Toiminnoissa 

käytettävien menetelmien ja välineiden on oltava tarkoitukseen sopivia. 

Hyväksymisen jälkeen tuotteen dokumentaatioon on liitettävä yksilöity 

dokumentti tuotteen hyväksynnästä. Mikäli dokumentilta velvoitetaan 

jäljitettävyyttä, on järjestettävä tuotteen yksilöivä valvonta ja sen dokumentointi. 

(27.) 

9.1.3 Tallenteiden hallinta 

Ydinvoima-alalla työskentelevän yrityksen tulee johtamisjärjestelmässään 

kiinnittää huomiota tallenteisiin ja niiden hallintaan. Tallenteiden hallinnassa 

yrityksen tulee huomioida muun muassa tallenteiden laatu, yksilöinti ja säilytys. 

Yrityksen toiminnassa syntyvien tallenteiden on oltava yksilöityjä, tunnistettavia, 

helposti jäljitettäviä ja luettavissa olevia sekä niiden hallintaan liittyvät 

menettelyt on määriteltävä. (27.) 

Tallenteiden, niihin rinnastettavien koekappaleiden sekä testausmateriaalien 

säilytysajat on määriteltävä johtamisjärjestelmässä. Säilytysaikaa 

määriteltäessä tulee ottaa huomioon ydinlaitoksen elinkaari ja etenkin 

ydinjätehuollon pitkäkestoisuus. Tallenteen tulee myös olla käyttökelpoinen 

määritellyn säilytysajan, minkä vuoksi yrityksen tulee käyttää oikeanlaista 
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tallennusvälinettä ja säilyttää tallennetta oikeaoppisesti optimaalisissa 

olosuhteissa. (27.) 

9.1.4 Hankinta 

Ydinlaitokseen hankittavien tuotteiden on täytettävä asetetut vaatimukset ja sen 

järjestelmien, rakenteiden, laitteiden ja tarvikkeiden sekä palveluiden hankintaa 

varten on oltava järjestelmälliset menettelyt. Menettelyillä varmistetaan, että 

hankittavat tuotteet täyttävät vaatimukset. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, 

joilla estetään tuoteväärennösten hankinnat. Hankittaville tuotteille on 

asetettava riittävät laatuvaatimukset. (27.) 

Laatuvaatimuksien noudattamista on valvottava ja valvontaa varten on 

järjestettävä järjestelmälliset menettelytavat, jotta saavutetaan vaadittu 

laatutaso. Laatutason määritteleminen sekä valvonta on annettava 

henkilöstölle, jolla on riittävä osaaminen. Mikäli hankintavaatimuksista halutaan 

poiketa, niiden käsittelyyn ja raportointiin pitää olla samaan tapaan 

järjestelmälliset menettelytavat. (27.) 

Toimittajien arviointia ja valintaa varten on johtamisjärjestelmään määriteltävä 

asianmukaiset vaatimukset ja valintamenettelyt. Näihin vaatimuksiin tulee 

sisällyttää toimittajan johtamisjärjestelmän ja sen laadunhallinnan vaatimukset. 

Hyväksytyistä toimittajista tulee laatia ja ylläpitää luetteloa. Turvallisuuden 

kannalta tärkeitä tuotteita toimittavia toimittajia saa hyväksyä ainoastaan 

määräajaksi, joka on määriteltävä hankintamenettelyissä. (27.) 

Ennen tuotteen tilaamista yritys arvioi toimittajan kyvyn tuottaa vaatimusten 

mukainen tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio. Yritys voi suorittaa myös 

seurantatarkastuksen ennen tuotteen valmistuksen aloittamista, jotta yritys 

varmistuu toimittajan kyvystä tuottaa vaadittu tuote. Yrityksen tulee myös laatia 

toimittajia arvioidessaan tallenteet kyseisistä arvioinneista. (27.) 

Mikäli tuote on turvallisuuden kannalta tärkeä, tulee tuotteita valmistavan 

toimittajan johtamisjärjestelmän olla asianmukaisesti sertifioitu tai kolmannen 

osapuolen riippumattomasti arvioima. Turvallisuusluokan 1 ja 2 tuotteita 

toimittavan on lisäksi täytettävä YVL-ohjeen A.3 mukaiset johtamisjärjestelmää 
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koskevat vaatimukset. Luvanhaltija voi tarvittaessa soveltaa tiettyä 

valintamenettelyä turvallisuusluokan 2 järjestelmiä, rakenteita tai laitteita 

toimittavan toimittajan kohdalla. Mikäli menettelyä halutaan soveltaa jonkun 

toimittajan kohdalla, tulee menettelyn soveltaminen perustella. (27.) 

Valintamenettelyissä on määriteltävä, milloin toimijoiden on esitettävä omaa 

johtamisjärjestelmäänsä täydentävät laadunvarmistusmenettelyt toimituksen 

laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelmassa on esitettävä käytetyt 

laadunhallinnan menettelyt, joilla varmistetaan viranomaisten ja luvanhaltijan 

vaatimusten toteutuminen. (27.) 

Tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen on varmistettava ennen 

käyttöönottoa ja vaatimuksenmukaisuutta on seurattava järjestelmällisesti. 

Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten tuotteesta saatuja kokemuksia on 

arvioitava ja tarvittaessa annettava palautetta tuotteen toimittajalle. 

Hankintamenettelyissä on määriteltävä ehdot 

 alihankkijoiden käyttämiselle 

 vaatimusten viestimiselle hankintaketjussa (27.) 

Johtamisjärjestelmään on myös määriteltävä menettelyt, joilla varmistutaan 

suurien toimituskokonaisuuksien hankintaketjujen sopimussuhteista ja 

vastuunjaon selkeästä määrittelystä. Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalla on 

vastuu toimittajien valvonnasta ja luvanhaltijan tulee sisällyttää 

valvontamenettelyihinsä myös viranomaisen valvontaoikeudet. Hankinnoissa 

tulee määritellä tuotteeseen liitettävä dokumentaatio sekä tuotteen valmistuksen 

aikainen valvonta. Valvontamenettelyt on esitettävä toimittajakohtaisessa 

toimitusvalvontasuunnitelmassa. (27.) 

Hankintamenettelyissä tulee olla menettelyt sarjavalmisteisten tuotteiden 

hankkimiseksi turvallisuuden kannalta merkittäviin kohteisiin ja niissä tulee 

määritellä tuotteiden soveltuvuus. Menettelyissä on osoitettava 

vaatimustenmukaisuus ja tarvittava dokumentaatio. (27.) 

Turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajien on laadittava 

toimituskohtainen laatusuunnitelma, jolla varmistetaan, että tuotteen toimittaja 
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on ymmärtänyt asetetut vaatimukset. Laatusuunnitelman avulla varmistetaan, 

että toimittajalla on riittävät menettelyt vaatimusten täyttämiseksi. Jos 

samankaltaisten tuotteiden laadunhallintaa koskevat samat vaatimukset ja 

tuotteita tuottavat organisaatiot ovat samat, voi näiden tuotteiden 

laatusuunnitelma olla yhteinen. Mikäli laadunhallinnan tavoitteet poikkeavat, 

poikkeamat voidaan eritellä yhteisessä laatusuunnitelmassa. (27.)  

Laatusuunnitelma voi olla yhteinen kaikille niille tuotteille, joiden 

laadunhallinnalliset vaatimukset ovat samat ja, joiden toteutukseen osallistuvat 

organisaatiot, joita laatusuunnitelma ohjaa, ovat samoja. Laadunhallinnallisten 

tavoitteiden poiketessa eri tuotteiden välillä vain vähäisesti, voidaan poikkeamat 

eritellä yhteisessä laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelmassa on esitettävä 

 toimittajaa koskevat vastuut ja velvoitteet 

 rajapinnat toimituksen muihin toimittajiin tai organisaatioihin 

 noudatettavat standardit ja ohjeet 

 toimituksen vaiheet ja ositus 

 lähtötiedot 

 syntyvät asiakirjat ja tallenteet 

 toimitukseen liittyvän katselmuksen tiedot 

 alihankkijoiden valvontamenettelyt 

 muutosten hallintaa koskevat menettelyt 

 toimittajan johtamisjärjestelmän prosessit ja mahdolliset täydennykset 

 laatuvaatimusten varmistus 

 menettelytavat laatusuunnitelman päivittämiseen. (27.) 

Tarkemmat vaatimukset laatusuunnitelmien sisällölle ja niiden toimittamiselle 

STUKille on esitetty kutakin tekniikan alaa koskevissa YVL-ohjeissa. 

Laatusuunnitelman laatimisessa voidaan soveltaa esimerkiksi standardia ISO 

10005. (27.) 

9.1.5 Viestintä ja organisaatiomuutosten hallinta 

Kuten kaikissa johtamisjärjestelmän prosesseissa, myös viestintää 

suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon ydinlaitoksen elinkaaren 
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vaihe ja sen mahdolliset erityisvaatimukset. Tämän lisäksi 

johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt ja keinot, joilla ydin- ja 

säteilyturvallisuuteen ja laatuun sekä turva- ja valmiusjärjestelyihin liittyvät asiat 

viestitään organisaation henkilökunnalle ja sidosryhmille kuten esimerkiksi 

yrityksen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. (27.) 

Mikäli yritys aikoo toteuttaa organisaatiossa muutoksia, niiden toteutus tulee 

suunnitella ja muutosprosessin on oltava hallittu. Suoritettaville 

organisaatiomuutoksille on asetettava selkeät tavoitteet ja 

organisaationmuutosten turvallisuusvaikutukset on arvioitava. Muutos on 

toteutettava arviointitulokseen suhteutettuna. Organisaatiomuutosta tehdessä 

on varmistuttava, että toteutettavat muutokset tukevat asetettujen 

turvallisuustavoitteiden saavuttamista. Organisaatiomuutosten eri vaiheet on 

dokumentoitava. (27.) 

Mikäli toteutettava organisaatiomuutos vaikuttaa merkittävästi organisaation 

toimintaan, tulee sille suorittaa riippumaton arviointi. Turvallisuuden kannalta 

merkittävät organisaatiomuutokset on myös arvioitava toteutuksen jälkeen. 

Muutoksen jälkeisellä arvioinnilla varmistutaan muutokselle asetettujen 

turvallisuustavoitteiden toteutumisesta. Yrityksen johdon vastuulla on huolehtia 

riittävästä viestinnästä organisaatiomuutoksen eri vaiheissa. (27.) 

9.1.6 Projektihallinta 

Johtamisjärjestelmässä tulee dokumentoida projektien johtamiseen, hallintaan 

ja edistymisen arviointiin liittyvät menettelyt. Johtamisjärjestelmässä tulee olla 

myös selkeä ohjeistus 

 projektisuunnitelman 

 projektin riskienhallintasuunnitelman 

 projektin resurssisuunnitelman ja 

 projektin laatusuunnitelman laadintaa varten (27.) 

Projektinhallinnassa tulee myös noudattaa soveltuvaa standardia. Esimerkiksi 

uutta ydinlaitosta rakennettaessa, käyttölupaa uusittaessa, määräaikaisia 

turvallisuusarviointeja sekä laitosmuutoksia ja muita mahdollisia muutostöitä 
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varten tulee perustaa uusi projekti. Projektille tulee laatia projektisuunnitelma, 

jossa on kuvaus kyseisestä projektista.  Projektisuunnitelmaa tulee lisäksi 

tarvittaessa täydentää projektikohtaisella resurssi-, riskienhallinta- ja 

laatusuunnitelmalla. Mikäli kyseessä on turvallisuuden kannalta tärkeä 

muutoshanke, tulee edellä mainitut asiakirjat toimittaa STUKille. (27.) 

9.2 Johtamisjärjestelmän prosessien kehittäminen ja hallinta 

YVL-ohjeessa A.3 ilmaistaan, että yrityksen tulee suunnitella ja toteuttaa 

johtamisjärjestelmän prosessit hallitusti. Johtamisjärjestelmän prosessien kulku,  

eri vaiheet sekä niiden jatkuvaan parantamiseen tarvittavat mittaus- ja 

arviointimenettelyt on määriteltävä ja kuvattava. (27.) 

Suunnittelun ja hallitun toteutuksen lisäksi prosessien ja ohjeistuksen jatkuvaan 

kehittämiseen sekä parantamiseen on panostettava. Johtamisjärjestelmän 

prosesseja ja toimintoja kehittäessä tulee ennen kaikkea huomioida, että 

viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Yrityksen tulee esimerkiksi tunnistaa 

toimintaansa liittyvät riskit, vaatimukset, rajapinnat ja mahdolliset 

vuorovaikutukset muihin prosesseihin. (27.) 

Johtamisjärjestelmässä on määriteltävä prosessikohtaiset prosessien 

toteuttamista, arviointia sekä kehittämistä koskevat vastuut ja menettelyt. 

Erilaiset prosesseihin liittyvät menettelyt ja toimintojen suoritustapa on 

ohjeistettava. Prosessit on suunniteltava siten, että mahdolliset virheet 

havaitaan ja tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Prosessien 

määrittelyssä tulee myös varautua inhimillisiin virheisiin. Prosessissa on 

määriteltävä kuvassa 16 esitetyt vaiheet. (27.) 
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KUVA 16. Prosessissa määriteltävät vaiheet (27) 

Kaikkiin vaiheisiin tulee myös määritellä hyväksymiskriteerit ja vastuu tehtävien 

suorittamisesta. Johtamisjärjestelmässä on lisäksi määriteltävä, jos muiden kuin 

prosessista vastuullisten on suoritettava kyseiset tehtävät. Prosessien 

työsuoritusten tulee olla suunniteltuja. Tämän lisäksi työsuoritukset tulee 

suorittaa oikeanlaisilla työvälineillä hyväksyttyjä ohjeita ja menettelytapoja 

noudattaen. (27.) 

Jokaiselle henkilölle tulee antaa riittävä koulutus ja ohjeistus ennen töiden 

aloittamista. Työn suorittamisen suhteen kukin työntekijä on vastuussa oman 

työnsä laadusta. Mikäli työtehtäviä tai toimintoja ulkoistetaan, tulee 

johtamisjärjestelmässä olla menettelyt, joiden avulla valvotaan ulkoistettuja 

prosesseja sekä toimintoja. Prosessien toteutusta ja vaikuttavuutta on 

seurattava ja arvioitava jatkuvasti ja arvioitava määrävälein. (27.) 

Testausvaihe Tarkastusvaihe

Todentamisvaihe Kelpuutusvaihe

Prosessin vaiheet



 

 54 

10 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI JA PARANTAMINEN 

Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt prosessien seuraamiseksi, 

mittaamiseksi ja toimivuuden arvioimiseksi, joiden avulla pystytään 

tunnistamaan parantamiskohteita. Menettelyjen avulla myös varmistetaan, että 

prosesseilla saavutetaan asetetut tavoitteet. Laadukasta johtamisjärjestelmää ja 

sen menettelytapoja parannetaan jatkuvasti. Parantaminen perustuu toiminnan 

laatuun ja turvallisuuteen liittyvän tiedon keräämiseen, seuraamiseen ja 

analysointiin. Näiden lisäksi tulee suorittaa erilaisia toimintojen arviointeja, joita 

voivat olla itsearviointi tai riippumattoman arvioitsijan käyttö, joiden perusteella 

johtamisjärjestelmää kehitetään paremmaksi. (27.) 

10.1 Itsearviointi, riippumaton arviointi ja sisäinen auditointi 

Koko henkilöstön on tehtävä jatkuvaa itsearviointia toiminnan ja 

turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja parantamiseksi. Itsearvioinnilla 

tarkoitetaan organisaation oman henkilöstön oman toiminnan tai siihen liittyvien 

prosessien arviointia. Organisaatiolla tulee olla menettelyt, joiden avulla 

arvioidaan henkilöstön tietämystä oman työnsä merkityksestä. (27.) 

Henkilöstön tulee tuntea työtehtäviensä merkitys ja oman toimintansa vaikutus 

turvallisuus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseen. Organisaation tulee kerätä ja 

käsitellä henkilöstöltä saamaansa palautetta ja henkilöstöllä tulee olla 

mahdollisuus osallistua arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Yrityksen 

johtamisjärjestelmässä on esitettävä vaatimukset ja menettelytavat siitä, miten 

johtamisjärjestelmää arvioidaan säännöllisesti ja riippumattomasti. 

Johtamisjärjestelmän arviointia tehdessä huomioidaan kuvassa 17 ilmoitettuja 

asioita. (27.) 
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KUVA 17. Johtamisjärjestelmän arvioinnissa huomioitavia asioita (27) 

Arviointeja voi tehdä riittävän toimivaltainen ja riippumaton oman organisaation 

yksikkö. Riippumattomaan arviointiin osallistuva henkilö ei saa olla vastuussa 

arvioitavasta toiminnasta ja hänellä on oltava arvioitavan kohteen tuntemusta. 

Arvioitsijaan voidaan soveltaa standardien ISO/IEC/EN 17021:2011 

vaatimuksia. Sertifiointiauditointeja koskevat vaatimukset ilmenevät ohjeessa 

ISO-IEC-EN 17021:2011 (Vaatimuksenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset 

johtamisjärjestelmiä auditoiville ja sertifioiville elimille) ja johtamisjärjestelmän 

auditointiohjeet ohjeessa ISO 19011:2011 (Johtamisjärjestelmän 

auditointiohjeet). (27.) 

Oman organisaation arvioinnin lisäksi johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden 

parantamiseksi on käytettävä hyväksi myös ulkopuolisten, riippumattomien 

asiantuntijoiden arviointeja. Yrityksen tulee toimittaa STUKille tiedoksi tulokset 

määräajoin tehtävistä johtamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden 

arvioinneista. (27.) 

10.2 Johdon katselmus 

Luvanhaltijan ja ydinlaitoksen johdon on varmistuttava johtamisjärjestelmän 

soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta säännöllisin väliajoin. Tämä tarkoittaa sitä, 

Prosessien 
vaikuttavuus

Työn tulokset

Johtaminen
Organisaation 
turvallisuus-

kulttuuri

Tuotteiden 
laatu
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että johdon tulee järjestää katselmointeja, joihin on sisällytetty 

johtamisjärjestelmän tavoitteet, parannusmahdollisuudet ja muutostarpeiden 

arviointi. Katselmuksien lähtötietoina tulee käyttää tuloksia seuraavista asioista: 

 riippumattomasta arvioinnista, 

 prosessien arvioinnista, 

 turvallisuus- ja laatutavoitteiden toteutumista, 

 korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä, 

 aiempien johdon katselmusten seurantatoimenpiteistä, 

 parantamissuosituksista, 

 johtamisjärjestelmään vaikuttavista muutoksista. (27.) 

10.3 Johtamisjärjestelmän parantaminen 

Johtamisjärjestelmässä tulee olla menettelyt määriteltyjen prosessien ja 

tuotteiden poikkeamien tunnistamiseen, selvittämiseen ja käsittelyyn. 

Johtamisjärjestelmän prosessien ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta on 

seurattava. Mahdollisia poikkeamia havaittaessa niiden merkitys tulee arvioida 

ja poikkeamiin johtaneet syyt tulee selvittää kattavasti, jonka jälkeen päätetään 

mahdolliset korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. (27.) 

Tarvittaessa laitoksen rakennetta, käytettäviä menettelytapoja tai 

johtamisjärjestelmää on parannettava. Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, tulee 

käynnistettyjen hankkeiden vaikuttavuutta seurata ja arvioida järjestelmällisesti. 

Mahdolliset poikkeamat tulee dokumentoida, poikkeamien vuoksi toteuttavien 

toimenpiteiden etenemistä on seurattava ja ne tulee saattaa loppuun. (27.) 

Yrityksen henkilöstölle on järjestettävä mahdollisuus tuoda esiin havaitsemiaan 

poikkeamia ja puutteita sekä tehdä parannusehdotuksia.  Henkilöstön tulee 

myös saada tieto edellä mainittujen asioiden käsittelystä. Poikkeamien, 

puutteiden ja parannusehdotusten käsittelyssä yrityksen johdon tulee edistää ja 

ylläpitää kannustavaa ilmapiiriä. Poikkeamia, puutteita ja parannusehdotuksia 

käsittelevien henkilöiden tulee olla riippumattomia ja heillä tulee olla riittävä 

osaaminen ja arvioitavan kohteen tuntemus. Poikkeamia, puutteita ja 

parannusehdotuksia varten johtamisjärjestelmässä tulee olla selkeät ohjeet 

käsittelyä ja tallenteiden laatimista varten. (27.) 
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Luvanhaltijan tulee myös kerätä ja analysoida oleellista tietoa toiminnastaan ja 

tällä tavoin osoittaa, että johtamisjärjestelmä on alalle soveltuva ja vaikuttava. 

Samalla luvanhaltijan tulee arvioida, että millä osa-alueilla johtamisjärjestelmän 

vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Johtamisjärjestelmän vaikuttavuuteen, 

toiminnan laatuun ja turvallisuuden hallintaan liittyvien arviointien tulokset on 

käsiteltävä. Mikäli ilmenee, että parannustoimenpiteitä on tehtävä, tulee 

kyseiset toimenpiteet suorittaa suunnitellusti ja priorisoidusti viipymättä. 

Toimenpiteiden suorittamiseen tulee varata riittävästi resursseja ja tämän tulee 

käydä ilmi toimenpidesuunnitelmasta. (27.) 
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11 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ydinvoimalaitoksen järjestelmien, rakenteiden 

ja laitteiden turvallisuusluokittelua sekä ydinvoima-alalla työskentelevän 

yrityksen johtamisjärjestelmään kohdistuvia erilaisia vaatimuksia.  

Ydinvoima-alalla työskentely ei eroa merkittävästi muilla teollisuuden aloilla 

työskentelystä. Suurin ero tulee korkean turvallisuuskulttuurin, korkeiden 

laatuvaatimusten, kattavan dokumentaation sekä valvonnan vuoksi. Näiden 

edellä mainittujen asioiden vuoksi eritoten yritysten johtamisjärjestelmään 

kohdistuvat vaatimukset ovat paljon normaalia teollisuuden alaa 

yksityiskohtaisemmat ja vaativammat.  

Yrityksen tulee rakentaa johtamisjärjestelmänsä siten, että yrityksen johdolla on 

aktiivinen asema henkilökunnan ohjeistamisessa kohti parempaa 

turvallisuuskulttuuria. Johdon aktiivisella opastuksella ja sitoutumisella yrityksen 

henkilökunta sitoutetaan yrityksen ja ydinvoima-alan turvallisuuskulttuuriin, jota 

yrityksen johtamisjärjestelmä tukee aktiivisesti.  

Tutkimustyössä saatiin selville, että yritysten johtamisjärjestelmään ja sen 

rakentamiseen tulee antaa merkittävä työpanos yrityksen koko henkilöstöltä. 

Vastapainoksi yrityksen jokapäiväinen työskentely kehittyy laadukkaammaksi, 

mikä voi lisätä yrityksen tilauskantaa huomattavasti. Kehittyneen 

ydinenergiaosaamisen myötä kasvava yritys voi myös tulevaisuudessa toimia 

myös muissa isoissa kansainvälisissä projekteissa, joissa vaatimustaso on 

lähes samalla tasolla. Lisäksi jatkuva johtamisjärjestelmän kehittäminen ja 

parantaminen auttaa yrityksen työntekijöitä ja työntekoa, mikä parantaa 

työtehokkuutta pitkällä aikavälillä.  
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