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OL3 - Automaation yleiset suunnittelu vaatimukset ja arkkitehtuurisuunnittelu
Säteilyturvakeskus (STUK) on käsitellyt TVO:n lähetteillä
3-2/1/883,3-2/1/935 ja 3-2/1/952 toimittamia asiakirjoja:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

3-2/1/914,

OL3 Overall safcty requirements,
NLN-G/2009/en/1005 rev A, 25.8.2009.
OL3 Operational Requircment far the l&C Architecture
NLN-G/2009/en/1003 rev A, 25.8.2009.
DL3, I&C requircments conceming plant constraints
NLN-G/2009/en/1002 rev A, 25.8.2009.
Overalll&C Functional Requirements
NLNL-G/2009/enIl136
rev A, 11.l2.2009.
PIant Level I&C Architecture
NLP-G/2008/cn/1111 rev D, 29.10.2009
Plant Level I&C Architeclure
NLP-G/2008/en/1111 rev F, 29.1.2010.

Asiakirjat sisältävät rakenteilla olevan voimalaitosyksikän DL3 automaation arkkitehtuurille kirjattuja yleisiä vaatimuksia (3-2/1/883; [1,2,3]),
yleisiä toiminnallisia vaatimuksia (3-2/11935; [4]) ja automaation arkkitehtuurisuunnittelun kuvauksen NLP-G/2008/en/11 J 1 [5,6].
TVO on toimittanut asiakirjasta NLP-G/2008/cn/J 11J ensimmäisen osan
[5] lähetteellä 3-211/914, ja molemmat osat sisältävän version [6] lähetteellä 3-2/1/952. Tämä päätös perustuu asiakirjan kokonaiseen vcrsioon
[6]. STUK on käsitellyt aikaisemman version D [5] tiedoksi tulleena.
STUK ei ole havainnut välittömiä suoria muutostarpeita näissä asiakirjoissa esitettyyn OL3 automaatioarkkitehtuurin
suunnitteluun lukuun ot-
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tamalta kohdassa 1 esitettyä laitosautomaation
tustapaa.

ulkoisten yhteyksien toteu-

Muilta osin STUK edellyttää asiakirjaa [6] täydennettäväksi ja korjattavaksi kohtien 2-32 mukaisesti siten, että asiakirja muodostaa yksisclittei~
sen pohjan automaatiojärjestelmien suunnittelulle.
Automaatioarkkitehtuurin

ulkoiset yhteydet

Asiakirjassa [6] on käsiteltyautomaatioarkkitehtuurin
STUK edellyttää seuraavaa:
1.

Informaatioyhteydet automaatioarkkitehtuurin ja laitosyksikän
ulkopuolisen ympäristön välillä on toteutettava fyysisesti yksisuuntaistavalla menettelyllä siten, että laitoksen prosesseja
ohjaavalIe automaatiolle ei tule signaaleja tai muuta informaatiota laitosyksikän ulkopuolella. Mikäli laitosyksikän ulkopuo~
lelta on kuitenkin välttämätöntä tuoda signaali prosessiautomaatiolle. on siirto toteutettava analogiapohjaisella teknologial~
la.

Ulkoisten yhteyksien dokumentoinnin
2.

ulkoisia yhteyksiä.

osalta STUK edellyttää seuraavaa:

Automaatioarkkitehtuurin
ulkoiset yhteydet on esitettävä asia~
kirjassa NLP-G/2008/en/llll
yksiselitteisesti.

Automaatiojärjestelmien

toiminnallisuus

Asiakirjassa [6] esitettyyn automaatiojärjestelmien
tyen STUK edellyttää seuraavat korjaukset:

toiminnallisuuteen

Asiakirjan [6] mukaan (esim.luku 3.1.6.1) suojausjärjestelmän
menetyksen varalla tarvittavat DEC-A toiminnot ovat SAS:ssa.
Asiakirjan sisältö on tältä osin ristiriidassa STUKiin aiemmin
toimitettuun aineistoon nähden. Suojausjärjestelmän menetyksen varalle tarvittavat toiminnot ovat langoitetussa varajärjestelmässä HBS, ja SAS:iin on toteutettu vain muutama suojausjärjestelmän käyttämien ensisijaisten mittausten yhteisvian varalle tarvittava divcrssejä mittauksia käyttävä signaali. Useimmissa alkutapahtumissa SAS ei pysty korvaamaan suojausjärjestelmän toimintoja. Asiakirja tulee tarkastaa ja tarvittaessa
korjata SAS:n ja HBS:n roolien suhteen.
4.
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Asiakirjan [6) luvussa 3.1.6 on ilmeisiä virheitä ja puutteita
koskien SAS:n toimintoja. Asiakirjan luku tulee korjata mm.
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seuraavien havaintojen osalta:
Suurin osa SAS:n DEC-A -toimirulOista on muihin DECtilanteisiin kuin automaation vikaantumisen varalle tarvittavia toimintoja. Nämä toiminnot tulee huomioida asiakirjassa.
Asiakirjassa tulee huomioida, että SAS:ssa on myös muutamia automaattisia post-accident toimintoja. Laitoksen turvallisuusanalyyseissä tulee erikseen osoittaa, että langoitetun
varmennuksen kautta tehtävät käsiohjauksct ovat riittävän
nopea tapa näiden automaattisten toimintojen varmennuksck51.

Asiakirjassa on huomioitava turvallisuusjärjestelmiin (TL2
prosessijärjestelmiin) liittyvät TL3 automaatiotoiminnot (laitesuojaukset, prosessijäIjestelmien määräaikaiskokeisiin liittyvät toiminnot jne.).

Automaatiojäriesteimien

välinen riippumattomuus

AsiakiIjoissa [1] ja [6] on esitetty suunnitteluvaatimuksia
jestelmien välisen riippumattomuuden takaamiseksi.
Riippumattomuuden määrittely on esitettyasiakirjassa
järjestelmillc. STUK edellyttää, että
5.

automaatiojär-

[1] toiminnoille ja

Asiakirjassa NLN-G/2009/enll005
suoritettua määrittelyä riippumattomille toiminnoille (independent functions) tulee täsmentää siten, että ilmaisu" .. .jimctions "don 't share injörmali~
on' '" on yksikäsitteisesti ymmärrettävissä.

Toimintojen välistä riippumattomuutta on käsitelty asiakirjan [6] luvussa
2.1.5, jossa asetetaan riippumattomuusvaatimuksia
toisiaan varmentavicn
toimintojen suhteen. STUK edellyttää, että
6.

Toimintojen väliset riippumattomuusvaatimukset
yksiselitteisesti toiminnoittain.

tulee kuvata

Lista toimintojen välisistä riippumattomuussuhteista
voidaan
liittää asiakirjan NLP-G/2008/en/llll
liitteeksi, tai toimittaa
erillisenä asiakirjana, kuitenkin siten, että lista on STUKin käytettävissä ennen järjestelmäkohtaisten
vaatimusmäärittelyjen
käsittelyä.
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Koskien automaation arkkitehtuurin
STUK edellyttää seuraavaa:
7.

järjestelmien

riippumattomuutta,

Niiden järjestelmien osalta, joille riippumattomuutta vaaditaan,
STUK olettaa tarkastelun lähtökohdaksi täydellisen riippumattomuuden ilman rajapintoja. Mikäli järjestelmien välillä on
suunniteltuja vuorovaikutuksia, riippumattomuuden heikkeneminen on suunnittelupäätäksenä
perusteltava, ja luotuun rajapintaan liittyvät mahdolliset vikaanturnismekallismit on tunnistettava ja kuvattava.
Edellä kuvatun osalta on kiinnitettävä huomiota etenkin sovellustason vuorovaikutuksiin, käytännössä siihen mitä signaaleja
ja infonnaatiosisältää järjestelmien välillä siirretään. Turvallisuuden kannalta olennaisia arkkitehtuuri tason suunnittelupäätöksiä ovat etenkin pääautomaatiojärjestelmien
välille luodut
rajapinnat toimintojen koordinointiin (pIan! coordinafion) ja
viestinvälitykseen (gateway function) toiminnallisten riippuvuuksien vuoksi.

Huolto ja ylläpitoyhteyksien osalta STUKilla ei ole kohdassa 8 edellytettävää korjausta lukuun ottamatta toistaiseksi huomautettavaa asiakirjan
[6] sisältämään kuvaukseen:
8.

Vaatimus RSlOlOlle tulee kirjata yksiselitteisesti ja vaatimustekstissä oleva "shall avoid" tulee muuttaa yksiselitteiseksi
kielloksi.

Järjestelmien välisten rajapintojen määrittely on suunnittelun vaihe, joka
toimii syötteenä järjestelmätason järjestelmäsuunnittelulle.
Vastaavasti
STUK tarvitsee rajapintakuvaukset aloittaakseen järjestelmätason vaatimusmäärittelyjen ja suunnittelun tarkastamisen. Rajapintojen dokumcntaation osalta STUK edellyttää seuraavaa:
9.

Järjestelmien väliset rajapinnat on määriteltävä osana arkkitehtuurisuwmittelua siten, että määrittely toimii lähtötietona järjestelmäsuwmittclulle.
Rajapintamäärittelyt on toimitettava STUKiin ennen järjestelmätason vaatimusmäärittelyjen ja suunnittelun tarkastamisen
aloittamista.

Asiakirjan [6] kohdassa RSIOl007 vaaditaan riippumattomuus vakavien
onnettomuuksien hallinnan puolustuslinjan suhteen. STUK edellyttää, että

STUK . SÄTEILYTURVAKESKUS
STRÄLSÄKERHETSCENTRAlEN
RAOIAnON

AND NUClEAR

SAFETV

AUTHORITY

OsoitelAddress· laippatie 4. 00880 Helsinki
Postiosoite/Postal address. purO.8ox
14. FIN·00881 Helsinki, FINLAND
Puh./TeI. (09) 759 881. +3589759881.
Fax (09) 7598 8500, ,358975988500.

www.stuk.fi

~STUK

5
lO/G43COO/2009
13/G43COO/2009
16/G43COO/2009
2/G43COO/20 10
10.

Mikäli riippumattomuutta vaaditaan koko linjan/linjojen osalta,
tulee määritellä mitä linjojen välisellä riippumattomuudella
tarkoitetaan, ja esimerkiksi mitä tuki- ja apujäTjestelmäriippuvuuksia linjojen välinen riippwnattomuustarkastelu
sisältää
verrattuna pelkkään järjestelmien väliseen riippumattomuuteen.

Apu- ja tukijärjestelrnäriippuvuuksien
seksi STUK edellyttää seuraavaa:
11.

kokonaiskäyttäytymiscn

arvioimi-

Järjestelmien tai merkittävien osajärjestelmien kytkeytyminen
sähkönsyötön jakeluihin tulee esittää yleisellä tasolla asiakirjassa NLP-G/2008/en/llll.

Asiakirjan [6] kuvassa 4 esitetty rajapintojen kuvaustapaja ryhmittely tapa
on käypä, mutta kuvassa esitetyt rajapinnat eivät ilmeisesti sisällä kaikkia
reaalitoteutuksessa olevia yhteyksiä. Esimerkiksi liitteen 1 kuvassa tunnistetut suojausjärjestelmän yhteydet järjestelmiin HBS, SAS ja RCSL eivät
ole liitettävissä yksiselitteisesti kuvaan 4. Kuvassa on myös puutteita verrattuna tekstiin, ts. luvussa 3.1.6.3.2 mainittu RCSL:n H5/I-I6 rajapinta
puuttuu. STUK edellyttää seuraavaa:
12.

Asiakirjan [6] kuva 4 on tarkastettava ja puuttuvat yhteydet
lisättävä. Asiakirjan [6] kuvan 4 yhteneväisyys liitettä 1 vastaan
on tarkastettava, ja liitteen 1 yhteyksiin lisättävä tieto, mihin
rajapintaryhmään yhteydet kuuluvat.

Signaalien sähköisen ja fyysisen erottelun osalta STUK edellyttää seuraavaa:
13.

Vaatimuksessa RSIOlO15 tulee huomioida STUKin päätös
G30~71160, jossa asetetaan vaatimuksia eri järjestelmien Slgnaalien välittämisestä erillisissä kaapeleissa.

Automaatioarkkitehtuurin

toiminta järjestelmien vikaantumistapauksissa

Asiakirjassa [6] käsiteltyä laitosautomaation käyttäytymistä eri laitos- ja
järjestelmätiloissa STUK edellyttää täydennettävän seuraavasti:
14.
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Laitosautomaation
käyttäytymisen
vaatimusten asettaminen
sekä suwmittelun tarkastelu eri vikaantuneissa toimintatiloissa
(degraded configurations) tulee suorittaa jokaista laitoksen
käyttötilaa (mm. seisokki) ajatellen. Ajateltu vikaantumiskäyttäytyminen eri tilanteissa ja käyttötiloissa tulee esittää yksiselitteisinä suunnitteluvaatimuksina.
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15.

Laitosautomaation
käyttäytymisen vaatimusten asettamisessa
sekä suunnittelun tarkastelussa eri vikaantuneissa toimintatiloissa tulee huomioida relevantit vikaantumiskombinaatiot
(Asiakirja [6] ei käsittele esim. järjestelmän SAS menetystä).
Lisäksi järjestelmän SAS osalta tulee esittää, kuinka SAS:n
vikaantuminen havaitaan, mitkä ovat merkittävimmät vaikutukset laitoksella, onko tilanne ohjeistettu, mitkä ovat operaattorin
kiireellisimmät toimenpiteet ja tapahtumien aikaskaala.

1.6. Tulee esittää tarvittava automaation kokoonpano erikoistilantcissa (maanjäristys, sähkärunenetykscl LOOP ja SBO). Asiakirjasta tulee selvitä mitä automaatiojärjestelmiä tarvitaan emo
tilanteiden aikana ja jälkeen.
17.

Laitosautomaation vikaantuneeseen toimintatilaan liittyvät oletukset tulee kirjata selkeästi, esimerkiksi mikä on jäIjestelmille
vikaantumistilanteissa oletettu palauttamisaika, mikäli tällaista
oletusta on käytetty, ja kuinka kauan vikaantuneessa toimintatilassa voidaan viipyä.

18.

Luvussa 3.6.1 tulee esittää, mikäli automaatiojäIjestelmää
tai muuta järjestelmää) ei tarvita kaikissa laitostiloissa.

(pää-

Muut havainnot
STUK edellyttää suoritettavaksi
raavia kohtia:

koskien seu-

19.

Asiakirjoissa käytetty terminologia tulee tarkastaa. Esimerkiksi
käytetyt tennit "sale state", "sale shutdown state" ja "retroac(ian free" tulee määritellä yksiselitteisesti ja varmistaa, että
tenninologia on yhdenmukainen laitoksen muun suunnitteluaineiston kanssa.

20.

Asiakirjan [6] luvussa 2.1.8 esitettyä priorisointikonseptia on
selvennettävä. Tekstistä on käytävä ilmi perusteet priorisointijärjestyksen valinnalle, esimerkiksi miksi laitesuojauksilla on
prioriteetti manuaalisiin DEC-A toimintoihin nähden (kun taas
automaattisilla DEC-A toiminnoilla on prioriteetti laitesuojauksiin nähden). Lisäksi konseptin ymmärtämiseksi on sisällytettävä periaate nk. "HBS-avaimen" toteuttamisesta.
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21.

Asiakirjan NLP-G/2008/enlllll
luvussa 3.1.6.2.3 tulee käsitellä tilanteita, joissa toimi laite ja sitä ohjaava automaatio ovat eri
divisioonissa (esim. mihin PAe on sijoitettu)

22.

Asiakirjassa NLp·G/2008/en/llll
tulee esittää mikä/mitkä
laitostilat (normaalikäynö, käyttöhäiriöt, oletetut onnettomuudet) ovat suwmitteluperusteena
a) diverssien PAC- yksiköiden sijoittclulIe
b) varavalvomolle

23.

Järjestelmä SICS tulee jakaa suunnitteluasiakirjojen dokumen~
laatiossa selkeisiin toiminnallisiin osajärjestelmiin, jotka vastaavat ohjattaviaJmitattavia
kokonaisuuksia, ja joiden välille
osoitetaan riittävä riippumattomuus järjestelmän sisäisessä
suunnittelussa. Osajärjestelmäjako tulee huomioida järjestelmän SICS järjestelmätason suunnitteluasiakirjoissa.

24.

Asiakirjan [6] luvussa 4.1.5.3 esitetyt suunnitteluvaatimukset
koskien järjestelmää SICS Ja sen suunnittelupernsteita tulee
kOljata yksiselitteisiksi.

25.

Asiakirjassa [6] esitetty vaatimus RS lOI 025b on täsmennenävä. Järjestelmän sähkönsyöttöjen tulee olla pääsääntöisesti samaa tai korkeampaa turvallisuusluokkaa
mitä itse kuluttava
järjestelmä ja poikkeukset pääsääntöön tulee yksilöidä erillisinä vaatimuksina.

26.

Asiakirjassa [6] on käsitelty tapahtumatiedon tallentamista.
Tapahtumatiedon tallentamisesta vastaavat järjestelmät tulee
nimetä yksiselitteisesti, sekä järjestelmille asetettavat suoriluskykyvaatimukset (tallentamisen tarkkuus ja kapasiteetti) tulee
esittää.

27.

Vaatimuksen R S 1 I0425f sanamuolo rajaa ohjelmistot suojausjärjestelmän
määräaikaistestauksen
ulkopuolelle.
Ohje
YVL 5.5 edellyttää kuitenkin, että suojausautomaation toiminnot tulee voida testata myös laitoksen käynnin aikana - riippumatta siitä onko ne toteutettu laitteisto- vai ohjelmistopohjaisella teknologialla. Vaatimus tulee korjata.

28.

Asiakirjan [6] kohta R S 1 I0473d toteaa, että valvomoväyJän
tulee olla vikasietoinen, mutta asiakirjasta ei käy ilmi mitä vikasietoisuudella
tarkoitetaan;
yksittäisvikasietoisuul1a,
vikasietoisuutta väyläkatkoksille, vai jotain muuta. Kyseinen
suunnitteluvaatimus tulee määritellä yksiselitteisesti.
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29.

Asiakirjassa NLP-G/2008/cnJll11
tulee perustella, miksi vaatimukscssa RO 101051 ylläpitotyäkalujen
virhevaikutuksen
estäminen rajoitetaan turvallisuusluokan 2 toimintoihin, eikä
tUTvallisuusluokan 3 järjestelmien ylläpitotyökalujen virhevaikutusta huomioida.

30.

Asiakirjan [6] luvussa 3.5.2 on käsitelty tilannetta, jossa eri
turvallisuusluokkien
laineistoja asennetaan samaan kaappiin.
Mikäli tällaisia tilanteita esiintyy, crotteluperiaatteiden mukaisesti eri turvallisuusluokkien laitteita ei tule kuitenkaan kytkeä
samaan automaatiokaapin takaväylään. Edelleen, vaatimuksesS3 R S 1 10600 sallitaan eri tictoturvallisuusvyähykkeiden
laitteiden asentaminen samaan automaatiokaappiin. Mikäli tällai~
nen tapaus esiintyy, esitetyn vaatimuksen R S 1 10600 lisäksi
eri vyöhykkeisiin kuuluvia laitteita ei saa kytkeä suoralla verkkotiedonsiirrolla
(esimerkiksi taustaväylällä) toisiinsa. (Itse
vyöhykkeen rajapinnalla toimiva erotuselimeksi katsottava laite
käsitellään poikkeuksena.).
Pääsääntönä on, että eri turvallisuusluokkien tai tietoturvallisuusvyöhykkeiden laitteistoja ei tulisi asentaa samaan kaappiin.
Tilanteet, joissa poikkeusta säännöstä ei voida välttää tulee
esittää selkeästi järjestelmätason aineistoissa perusteluineen.

31.

Asiakirjan [6] luvun 2.1.1 Notel:stä koskien huomautettakoon,
että järjestelmätason vaatimusmäärittelyjen tulee sisältää asiakirjassa mainittujen toiminnallisten vaatimusten määrittelyn
lisäksi myös selkeä ei-toiminnallisten vaatimusten määrittely
(esim. vikaantumiskäyttäytyminen).
Tämä on huomioitava tulevissa aineistoissa, ja sanamuoto on syytä päivittää myös tarkastettuun asiakirjaan.

32.

RSlOI002 tulee korjata YVL ohjeiston mukaiseksi, s.c. myös
turvallisuusluokan 3 ehkäisevän linjan teknologian tulee olla
kelpoistettu käyttötarkoitukseensa (VIt. RS 101 004).
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Yleisesti STUK olettaa, että asiakirjassa [6] kuvatut teknologiavalinnat
(koskien esimerkiksi luvussa 3 kiinnitettyjä Teleperm XS ja XP automaatioalustoja) on suoritettu siten, että valittu teknologia on soveltuvaa ja voidaan ke\poistaa turvallisuusluokkansa mukaiseen käyttötarkoitukseen.
Asiakirjat tulee täydentää ja korjata edellä esitetyn mukaisesti. Koska
asiakirj at muodostavat lähtökohdan järjestelmätason vaatimusmääri tlelyille ja suunnittelulle, tulee päivitetyt asiakirjat toimittaa STUKiin ennen järjeste\mätason vaatimusmäärittelyjen ja suunnittelun tarkastamisen aloittamista.
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Liitteet

Esittelymuistio Mika Koskela, 31.5.2010.
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