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G30/52 pyydetään TVO:n
määritelmää, listausta ja käsittelyn
kuvausta

Sarjavalmisteisten tuotteiden
määritelmä on ollut epäselvä

Muistio G3773/38

FRA/N/100

STUK ei tunnistanut
projektispesifikaation ja
luokituslistan merkitystä
lisenssiointiasiakirjoina

TVO

STUK

Areva

Laadunhallinta

Aineisto/ Tekniset asiakirjat

TVO ei käytä auditointia työkaluna
suunnitelmallisesti

TVO hyväksyy YVL -ohjeet

TVO on hyväksynyt Arevan esitykset

Sarjavalmisteisten tuotteiden
hyväksymiskriteerit
turvallisuusluokassa 2
epäselvät

Projektispesifikaatio tuli ennen
järjestelmäkuvausta

NT:n input audit tarpeista vähäistä

Muistio G3773/38 QC2* => TL3

Päätös G 30/52 jossa pyydetään
määrittelemään sarjavalmisteiset
tuotteet ja miten niitä käsitellään

YVL 5.2 kohta 4.2.3
laatusuunnitelma

YVL-ohjeet määräävät
laadunhallinnan

Areva on viestinyt alusta alkaen
sarjatuotteiden käyttöä

Projektispesifikaatiossa ja
luokituslistassa inspection group 1
tarkoittaa että laadunhallinnan
menettelyt ovat poikkeavat TL2
laadunhallinnan vaatimuksista =
kevyemmät

Osaaminen

Organisointi/ Johtaminen/
Projektin hallinta

Vaatimustasot erilaiset eri osapuolilla

Tarkemmat vaatimukset esim. 1.4,
3.4, 5.1, 5.2, 5.3 ja 5.7.

Tarve alemmista vaatimuksista on
tullut Alstomilta

Projektispesifikaatio, luokituslista

Projektispesifikaatioon aiheutui
muutostarpeita myöhäisen
järjestelmäkuvauksen takia

Ei ollut yhteistä ymmärrystä

PS vaatimukset ajavat QR doc:in ohi
ellei toisin määrätä

Ei kiinnitetty huomiota
hankkeen
poikkitieteellisyyteen

Henkilömuutosten hallinta
ollut vaikeaa

Organisaatiorakenteet ei
tukeneet projektimaista
toimintaa

Paljon kokemattomia
henkilöitä/ henkilövaihdokset

Arevalla ei kokemusta
YVL-ohjeista ja Suomen
lainsäädännöstä

OL3 -projektissa sovellettavia
ohjeita on suuri määrä

TVOlla laadunhallinnan vastuu
tekniikkaosastolla

Riittää käyttökokemus- ja
referenssitiedot, valmistajan oma
käytäntö riittää

Vaatimuksia esim. valmistajia,
testauslaitoksia ja spesifikaatioita
kohtaan

KTA 3702 kohta 3.6.4 vaatimukset
apujärjestelmille

NT:n ja NQ:n yhteistyö vähäistä

Inhimillisesti katsoen pystytäänkö
nämä hallitsemaan?

STUKin päätösten ja valvontatyön
kautta tulee projektin aikana vielä
lisää noudatettavia vaatimuksia

Päävastuu sähköpuolella

Mekaaninen puoli ei mukana
alkuvaiheessa

Asioiden käsittely on hankaloitunut

Asioiden ja asiakirjojen käsittely on viivästynyt

Uusien henkilöiden/ konsulttien
perehdyttäminen puutteellista

Kokouskäytännöt, pöytäkirjojen teko
ja jakelu sekä päätöksenteko ei
tavoitteellista

Asiakirjojen hajautettu käsittely STUKissa

Ei rakenteita tiedon jakamiseen

Organisaatioiden vastuut ja
valtuudet ei suhteessa

EDG-ensimmäisiä
osajärjestelmiä

Sofinelin
suunnitteluorganisaatio
kokematon, tuottanut huonoa
laatua

Ei kokemusta osaamista hoitaa projektia

Ei kokemusta osaamista hoitaa hankintaa

TVOn NQ auditoijilla ei kokemusta aluksi

Ei perustettu erillis projektia

EDG -hankinta

Vaatimukset/ Vaatimusten hallinta

Rajapinnat/ Kommunikaatio/
Kulttuurierot/
Turvallisuuskulttuuri

Epätarkat vaatimukset
apulaitteiden osalta

Ristiriitaiset käsitykset
vaatimuksista

TVO oletti että YVL-ohjeisiin voidaan
hakea poikkeuksia

STUK lähtökohta on että
YVL-vaatimukset ohjaavat

Saksassa KTA3702 asettaa dieselille vaatimustason

Monimutkaistaa asioita

Avoimia asioita ei suljeta,
hyväksytään poikkeusmenettelyjä

STUK ei ole ottanut kokouksissa kantaa

G30/52 TVO lähetti vastauksen tiedoksi

Epämääräinen kirjeenvaihto

Projektispesifikaatiossa viitataan
KTAhan ja YVL-ohjeisiin

KTA 3702ssa on tulkinnan varaa

YVL-ohjeissa on tulkinnan varaa

TVO toiminta koetaan
passiivisena

Kiire ja kaikilla osapuolilla
tarve edetä

Kielivaikeudet ovat olleet
kokouksissa ongelmina ja
keskustelukulttuuri erilainen

Areva käyttänyt esityksiä
viestinnässä

Päätökset ja vastaukset eivät
vastaa toisiaan, vastataan
osittain

TVO ei vastannut G30/52
vaatimuksiin

STUK edellyttää täydentäviä testejä
tehtäväksi vielä laitospaikalla

VTT:n tutkimus venttiilien
lämpökäsittelystä

Kirjeenvaihdossa käytetty
kieli ei suoraa eikä selkeää

Automaation osuus on vasta
alussa ja saattaa muodostua
riskiksi

Tyyppitestin onnistumisesta
on erimielisyyttä STUKin
kanssa

TUV on KTA 3702 asiantuntija

Tätä ei kuitenkaan voida todentaa,
koska ei ole laitedokumentaatioita

TUV tehnyt myös paljon
huomautuksia

TVO:n olisi pitänyt esitarkastaa
aineistot ennen toimittamista
STUKille

Teknologian taso koetaan hyvänä

Aineistojen suuri määrä ja
heikko taso ongelmana

YVL ohjeiden kannalta puutteelliset
aineistot olisi pitänyt palauttaa
samantien TVOlle

Huomautusten suuri määrä johtuu
erilaisesta vaatimusmäärittelystä

YVL 5.2 ohjeen kohta 4.2.3
tulkinnat poikkeavat

Sähkölaitteet ja mekaaniset laitteet
eroavat tulkinnat

TVOlle ja STUKille yllätys

Normaali käytäntö
konventionaalisella puolella
TVO ja Areva ovat
keskittyneet valvomaan vain
itsestään seuraavaa porrasta

Pitkä hankitaketju

Teknologia

Tarkastus

Hankintaketjun valvonta

Sopimukselliset
haasteet TVO/Areva ja
Areva/Alstom

Sopimusneuvottelut ovat kesken
Arevan ja Alstomin välillä. Joitain
dokumentteja ei ole toimitettu tästä
syystä eteenpäin Alstomille.

Hankintaketjun
tiedonhallinnan hoitamiseksi
ei työkaluja aluksi käytössä
Arevalla jaTVOlla

Areva oletti että myös Suomessa
sama vaatimustaso apujärjestelmille
ja niiden komponenteille

STUK kannanotto vain virallisessa päätöksessä

Epäselvyys Arevalle STUKin
mielipiteestä

Vastaus koski vain sähköasioita

STUKissa vain yksi käsittelijä

