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LIITEOSA
1. Uuden ydinvoimayksikköhankkeen mahdollisuudet ja vaatimukset yrityksille

Seuraavassa käsitellään ydinvoimayksikön rakentamista, sen tarjoamia

mahdollisuuksia yrityksille sekä niitä vaatimuksia, joita osallistuminen

hankkeeseen mukaan haluaville yrityksille asettaa.

1.1. Uuden ydinvoimayksikön todennäköiset rakentamistavat

Uusi voimalaitosyksikkö perustuu kevytvesireaktoritekniikkaan kuten nykyisetkin

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitokset. Kevytvesilaitokset ovat joko

kiehutusvesi- tai painevesilaitoksia.

Tarjousten perusteella valitaan rakennettava laitostyyppi ja sen valmistajat sekä

päätetään, rakennetaanko uusi yksikkö Loviisaan vai Olkiluotoon.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiskustannuksiksi on arvioitu

1,8 – 2,5 mrd € riippuen mm. valittavasta laitoksesta.

Rakentamisprojekti voidaan hankkia yhtenä tai useampana kokonaisuutena sen

mukaan, miten kokonaisvastuu toteutuksessa jaetaan toimittajan ja TVO:n

kesken.

TVO rakennuttaa yksikön vaatimat maan- ja vesirakennustyöt sekä hankkii

voimalaitosyksikön rakennukset joko laitostoimittajalta tai hankkii ne itse.

Reaktorilaitos, turbiinilaitos ja muut energiatuotantoon suoranaisesti liittyvät työt

ovat valittujen toimittajien vastuulla.

Laitosrakentamisen kustannustehokkuutta sekä rakentamisajan lyhyyttä pyritään

parantamaan käyttämällä hyväksi moduulirakentamista, jossa suurehkoja osia ja

kokonaisuuksia rakennetaan muualla ja tuodaan valmiina rakennuspaikalle

Uuden ydinvoimayksikön rakentamisen arvioidaan kestävän valmistelutöineen

noin 5 vuotta, josta yksikön varsinainen rakentamisaika on neljä vuotta.

Uuden ydinvoimayksikköhankkeen mahdollisuudet
ja vaatimukset yrityksille
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Uuden ydinvoimayksikön rakentaminen on suurelta osin (arviolta noin 75

prosenttisesti) normaalia vaativaa teollisuus- ja voimalaitosrakentamista.

Erityispiirteenä on kuitenkin rakennuskohteen laajuus ja pitkä rakennusaika.

Noin neljännes ydinvoimayksikön rakentamisesta on erikoisosaamista vaativaa

työtä, joka edellyttää yrityksiltä ja työntekijöiltä osoitettua pätevyyttä. Tämä

tarkoittaa mm. kokemusta vastaavista töistä, sertifioitua tai auditoitua

laatujärjestelmää sekä työntekijän pätevyyden osoitusta testein.

Rakentamis- ja alihankintatavoissa tulee olemaan valittavasta toimittajista

riippuvia erovaisuuksia, jotka heijastuvat alihankintatoimituksiin.

Projektin kokonaisinvestointi voidaan jakaa maa-, vesi- ja voimalaitosten

rakentamiskustannuksiin sekä reaktorilaitoksen, turbiinilaitoksen ja muiden

energiantuotantolaitteistojen kustannuksiin. Riippuen yksikön tehosta ensin

mainitut kustannukset vaihtelevat 385 - 580 milj. euron välillä. Reaktori- ja

turbiinilaitoksen sekä muiden laitteistojen investointikustannusten vaihteluväli on

puolestaan 1 050 - 1 550 milj. euron välillä.

Laitoksen rakentaminen alkaa maansiirto- ja maanrakennustöillä, joita asteittain

seuraavat voimalaitosrakennuksen rakennustyöt ja laitteistojen asennukset.

Ydinvoimayksikön rakentaminen työllistää paikallisesti, rakentamismenetelmästä

riippuen, enimmillään noin 1 800 henkilöä.

Koska yksikön päätoimitukset tulevat ulkomailta, tulee kielitaidolla luonnollisesti

olemaan merkittävä asema rakennustyön aikana. Englannin kieltä osaavasta

työvoimasta tulee olemaan runsaasti kysyntää, varsinkin johtotehtävissä olevilta

työntekijöiltä edellytetään kielitaitoa.
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Rakentamisen suuruuden havainnollistamiseksi on seuraavassa esitelty 1970-

luvulla rakennetun Olkiluoto I -voimalaitoksen rakentamisen tunnuslukuja.

Rakennukset
ß rakennustilavuus 450.000 m3

ß betoni 100.000 m3

ß betoniteräs 7.500 tonnia

ß jänneteräs 300 tonnia

Prosessi
ß putkisto 1.500 tonnia, yli 180 km

ß pumput 360 kpl

ß lämmönvaihtimet 500 kpl

ß venttiilit 13.000 kpl

ß suodattimet 650 kpl

ß putkistokomponentteja 36 000 kpl

ß sähkökaapit ja kotelot 3.700 kpl,

joista sähkö 1.100 kpl ja automaatio 2.600 kpl

ß kaapelit 1.800 km

ß kaapelihyllyt 50 km

ß mittaukset 5.500 kpl

Dokumentaatio
ß kansiot 3000 kpl, 185 hyllymetriä
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1.2. Aikataulu

Arvio ydinvoimayksikön rakennusaikaisten töiden ajallisesta etenemisestä

tehtävän mukaan.

Tehtävä Vuosi 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi 5.

Työmaan

johto ja

valvonta

Maa- ja vesira-

kentamisen

johtamista ja

valvontaa.

Kesto n. _

vuotta.

Ydinvoimalan

rakennusteknisten

töiden johtaminen

ja valvonta.

Kesto arviolta 2-2_

vuotta.

Ydinvoimalan

rakennusteknisten

töiden johtaminen

ja

valvonta.

Kesto arviolta

2-2 _ vuotta.

Laitosyksikön laite-

asennusten johto ja

valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

laiteasennusten

johto ja valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

laiteasennusten

johto ja valvonta.

Kesto n. 3 vuotta.

Raken-

nustyöt

Maa- ja vesi-

rakentaminen

rakennuspaikalla.

Kesto _ vuotta.

Ydinvoimalan

rakennustekniset

työt.

Kesto 2-2_ vuotta

Ydinvoimalan

rakennustekniset

työt.

Kesto 2-2 _ vuotta.

Rakennustekniset

työt vähenevät

merkittävästi ed.

vuodesta väheten

edelleen vuoden

edetessä.

Rakennustekniset

työt päättyvät.

Asennus-

työt

Ei käynnissä. Asennustyöt

käynnistynevät

vuoden loppu-

puolella.

Laitosyksikön

asennustyöt lisään-

tyvät merkittävästi.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

asennustyöt

ovat suurimmillaan.

Kesto n. 3 vuotta.

Laitosyksikön

asennustyöt

jatkuvat runsaina

väheten vuoden

loppupuolella.

Työmaa-

palvelut

Käynnistyvät

työmaan tar-

peen mukaan.

Käynnissä. Käynnissä. Käynnissä. Käynnissä.

2. Projektin osakokonaisuudet

2.1. Suunnittelu

Voimalaitosyksikön päätoimittajat vastaavat oman toimituksensa osalta

laitossuunnittelusta. Toimittajavalinnasta riippuen tullaan laitoksen

rakentamisessa tarvitsemaan runsaasti myös Suomesta ostettavaa

suunnittelupalvelua.

Tällaista suunnittelutyötä on muun muassa rakentamiseen liittyvä

suunnittelupalvelu arkkitehtuurisuunnittelusta alkaen sekä rakennus- ja

rakennesuunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, prosessisuunnittelu, sähkö- ja

automaatiosuunnittelu sekä työnsuunnittelu.
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Projektin rakennussuunnittelusta vastaava suunnittelija löytynee

pääkaupunkiseudulta. Pääsuunnittelija käyttää alihankkijoita ja mahdollisesti

myös omia aluekonttoreitaan joidenkin osien toteuttamiseen. Näin työtä siirtyy

runsaasti myös maakuntiin.

2.2. Rakennustyöt

Arvioidaan, että rakennusten pääurakoitsija on suuri suomalainen tai ulkomainen

rakennusyhtiö tai rakennusliikkeiden konsortio. Pääurakoitsijat kuitenkin

palkkaavat paljon työvoimaa läheltä kohdetta käyttäen mm. paikallisia

rakennusyhtiöitä.

Rakentaminen alkaa valitulla rakennuspaikalla maanrakennustöillä, joihin

kuuluvat ensimmäisessä vaiheessa alueen raivaus ja tasaus sekä tiestön ja

kenttien rakentaminen.

Voimalaitosyksikköä varten rakennetaan jäähdytysvesikanavat ja –tunnelit,

satamalaituri sekä louhitaan varsinaisen ydinvoimalan rakennuskaivanto.

Suurin yksittäinen työ on voimalaitoksen kaivannon louhinta, jonka syvyys on

toimittajavalinnasta riippuen 10 – 20 metriä. Kalliorakentamisesta johtuen

työmaalla tarvitaan myös kallion sidontaa injektoimalla ja betonoimalla.

Edellämainitut rakennustyöt alkavat nopeasti sijoituspaikka- ja toimittajavalinnan

jälkeen.

Louhittava kalliomateriaali käytetään täytemaaksi sekä osittain murskataan ja

välivarastoidaan valmistettavan betonin raaka-aineeksi. Betonintuotantoa varten

rakennustyömaalle tullaan perustamaan betoniasema.

Varsinaisen voimalaitosrakennuksen rakentaminen on 90 prosenttisesti

normaalia raskasta teollisuusrakentamista. Noin 10 prosenttia rakentamisesta on

vaativaa insinöörirakentamista, vrt. sillanrakentaminen, joka edellyttää erityisen

vaativaa suunnittelu- ja rakentamisosaamista. Rakentamista valvotaan

tarvittaessa erilaisilla menetelmäkokeilla.

Rakentamisessa käytetään suomalaisia rakentamismenetelmiä.
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Rakentamiseen sisältyvät myös vedenkäsittelylaitokset, toimistotilat, verstas- ja

varastorakennukset, aidat, portit, kunnallistekniikka, aluevalaistus, ym. Näiltä osin

rakentaminen on normaalia teollisuusrakentamista mahdollistaen myös

maakunnan alan yritysten suorien urakoiden saamisen voimalaitoksen

rakennuttajalta.

Rakennustyössä ns. aputyövaiheiden osuus on suuri. Suurimpia tällaisia

työkokonaisuuksia ovat telinetyöt ja muottien purkutyöt.

2.3. Reaktorilaitos

Voimalaitosrakentamisen vaativin osa on varsinaisen reaktorilaitoksen eli

reaktorisaarekkeen rakentaminen.

Reaktorilaitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa laitostoimittaja ja se

rakennetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräysten ja valvonnan alaisena.

Laitostoimittaja vastaa itse reaktoriastian toimituksesta apulaitteineen,

pääkiertopumpuista ja höyryn pääkiertojärjestelmästä, reaktoriautomaatiosta,

turvajärjestelmistä ja muista kriittisistä järjestelmistä.

Koska reaktorilaitos tehdään pääosin erityisten ydinvoimalaitoksen

rakentamismääräysten mukaisesti, edellyttää se toimituksiin mukaan haluavilta

alihankkijoilta sertifioitua laatu- ja hitsausjärjestelmää sekä kykyä osoittaa niiden

toteutus käytännössä.

Reaktorilaitokseen liittyy paljon vaativaa alihankintaa, jossa materiaaleina

käytetään ruostumatonta ja haponkestävää terästä. Vaativan hitsauksen määrä

reaktorilaitoksessa on erityisen suuri.

2.4. Turbiinilaitos

Turbiinilaitos muodostaa oman kokonaisuutensa. Sen toimituksesta vastaa

erikseen valittu toimittaja. Turbiinilaitos pitää sisällään höyryturbiinin

apulaitteineen ja putkituksineen, generaattorin apulaitteineen ja tarvittavan

automaation.

Turbiinilaitos ei poikkea merkittävästi suuren perinteisellä polttoaineella toimivan

voimalaitoksen turbiinilaitoksesta. Rakentaminen pitää sisällään runsaasti eri

osaamisalueiden asennustöitä, joita käsitellään myös seuraavissa kohdissa.

Sijainnistaan riippumatta päätoimittaja pyrkii käyttämään suomalaisia

alihankkijoita ja tavarantoimittajia silloin, kun se on hinnallisesti, laadullisesti ja

ajallisesti heille paras vaihtoehto.
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2.5. Asennustyöt

Suurin työmäärä laitosrakentamisessa kohdistuu asennustöihin.

Asennustöiden suurimman osakokonaisuuden muodostavat putkistojen ja niiden

oheislaitteiden asennukset. Putkistoissa käytetään erittäin runsaasti

ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, joka asettaa erityisesti vaatimuksia

asentajien ammattitaidolle. Työmaalla tullaan tarvitsemaan huomattava määrä

korkeimman hitsauspätevyysluokan omaavia hitsaajia. Putkistojen

valmistuksessa on pyrkimyksenä siirtyä käyttämään esikasattuja moduuleja ja

esitaivutettuja putkia, jotta työmaalla tehtävä työ voidaan siirtää paremmissa

olosuhteissa tapahtuvaksi. Tämä lisää verstastyön kysyntää.

Sähkö- ja automaatioasennukset muodostavat toisen suuren työkokonaisuuden,

jossa tarvittavan ammattityövoiman tarve on suuri.

Asennus tulee liittymään osaksi osakokonaisuuksien kokonaistoimituksia, koska

laitostoimittajat pyrkinevät ostamaan laitteistot asennettuina ja sama toimintatapa

koskee myös pääalihankkijoita. Asennustöiden toteuttaminen tapahtunee paljolti

alueellista ja paikallista yrityskantaa hyväksikäyttäen, vaikka laitteistot

tilattaneenkin valmiiksi asennettuna.

Aikaisemmista suurista teollisuusinvestoinneista saatu kokemus on osoittanut

liian suuret työurakat hankalasti hallittaviksi. Sopivin työurakkakoko on ollut

sellainen, jossa työntekijämäärä on ollut suuruudeltaan 50 – 60 henkilöä.

2.6. Talotekniikka

Rakentaminen on huomattavalta osaltaan normaalia talonrakentamista ja siihen

sisältyy silloin runsaasti tavanomaista talotekniikkaa, kuten kiinteistön lämpö-,

vesi- ja ilmastointilaitteistot asennuksineen sekä sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- ja

valvontajärjestelmät asennuksineen. Tähän osa-alueeseen voidaan katsoa

sisältyvän myös alueen aidat, portit, valaistus, turvavalvontajärjestelmät jne.

Maakunnan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kilpailla näistä urakoista.

Talotekniikkaa pitävät sisällään myös voimalaitoksen rakentamisen aikaiset

tarpeet. Rakennustyömaalla tarvitaan runsaasti rakentamisaikaista toimisto-,

majoitus-, sosiaali-, ruokala-, työpaja- ja varastotilaa. Näiden tilojen toimittaminen,

rakentaminen sekä rakennusaikainen ylläpito muodostavat merkittävän

työkokonaisuuden. Väliaikaisten tilojen talotekniikan rakentaminen ja ylläpito

tarjoavat työtä pienemmillekin alan yrityksille.
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3. Tyypillisiä alihankintoja

Vaikka ydinvoimayksikön tärkeimmät komponentit, kuten reaktorin

reaktoriautomaation, turbiinin ja generaattorin toimittavat voimalaitosyksikön

toimittajat, merkitsee ydinvoimalahanke suuria alihankintamahdollisuuksia myös

pienemmille suunnittelu-, laite-, asennus- ja palvelutoimittajille. Voimalaitoksen

prosessijärjestelmien ja päälaitteiden toimituksista vastaavat

voimalaitostoimittajat.

Voimalaitoshanke sisältää huomattavan määrän ns. ketjuuntunutta alihankintaa.

Näin ollen laitostoimittaja on yhteydessä ensi sijassa suuriin

suunnittelutoimistoihin, konepajoihin, putkistoasentajiin ja muihin isoihin yrityksiin.

Nämä yritykset tulevat puolestaan tarvitsemaan verkostoonsa huomattavan

määrän muita yrityksiä.

Alihankintatoimitusten ja –toimittajien keskeisiä valintaperusteita ovat hinnan

ohella mm. vaadittavien standardien noudattaminen, yrityksen sijainti ja

erityisvaatimuksia sisältävien toimitusten osaamis- ja yhteistyövalmiudet.

Alihankintana ostettavat toimitukset eroavat sisällöltään ja tavaltaan valittavista

päätoimittajista riippuen. Lisäksi alihankintatapaan vaikuttaa valituksi tuleva

laitosmalli ja valittujen toimittajien aikaisempi tapa toimia.

3.1. Metalliteollisuus

Ydinvoimayksikön toimitus sisältää paljon sekä laitetoimituksia että

teräsrakenteiden valmistusta. Pääkomponentit toimittavat valitut päätoimittajat.

Raaka-aineena käytetään paljon ruostumatonta ja haponkestävää terästä.

Alihankintana ostettavia laitetoimituksia voivat olla muun muassa

ß paineastiat, lämmönvaihtimet ja säiliöt

ß veden- ja lauhteenkäsittelyjärjestelmät

ß jäähdytysjärjestelmät, pumput, venttiilit ja putkistot

ß sprinklerijärjestelmät

ß nosturit, nostimet ja hissit

ß dieselagregaatit

ß teräsrakennetoimitukset

ß suojarakennuksen teräskuori, läpiviennit ja sulut

ß altaiden vuoraukset

ß kannakkeet, ripustukset ja kiintopisteet

ß hoitotasot, terästasot, raput ja kaiteet
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Terästoimitukset pitävät sisällään hyvin paljon pieniä teräsrakenteita, joiden tarve

jatkuu koko rakentamisen ajan. Pieniin teräsrakenteisiin ei pääosin liity

osaamiseen ja materiaaleihin liittyviä erikoisvaatimuksia, vaan niiden valmistus

sopii pienemmillekin metallipajoille. Näiden tarjonnassa tärkeimpinä vaatimuksina

tulevat olemaan toimitusten joustavuus ja nopeus.

3.2. Sähkö ja LVI

Sähköistys sisältää sekä huomattavan suuria toimituskokonaisuuksia että myös

normaalia kiinteistösähköistystä. Kiinteistösähköistys voidaan myös luokitella

talotekniikka-otsikon alle kuuluvaksi toimituskokonaisuudeksi, joka pitää

sisällään normaalin kiinteistöjen tarvitseman LVIS tekniikan.

Alihankintana ostettavia laitetoimituksia voivat olla muun muassa

ß muuntajat, käytöt, suojaukset

ß kytkinkenttä

ß prosessiautomaatio

ß sähkökeskukset

ß kaapelit

ß asennukset

ß kaapeliradat ja reitit

ß kaapelointi

ß laiteasennukset ja kytkennät

Talotekniikan alle voidaan katsoa kuuluvan muun muassa

ß vesi- ja viemärijärjestelmät

ß tilojen ilmastointi ja lämmitys

ß kiinteistösähköistys

ß kulunvalvonta ja telejärjestelmät

ß palohälytysjärjestelmät

3.3. Rakentaminen

Rakentaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen:

maanrakentamiseen ja talonrakentamiseen. Maanrakentaminen alkaa

välittömästi sijoituspäätöksen tekemisen jälkeen ja työllistää

maanrakennusyrittäjiä todennäköisesti viimeistään vuoden 2004 alussa.

Maanrakentamisessa suurin yksittäinen työkokonaisuus on kallion louhinta, joka

massamäärältään on hyvin merkittävä.

Maanrakentamiseen tarvittavia palveluja ovat muun muassa

ß maantasaus ja –siirto

ß kallion louhinta

ß tunnelin louhinta

ß kallion betonointi ja injektointi

ß maa-aineksen kuljetus ja läjitys

ß kallion murskaus

ß vesistötyöt, ruoppaus, louhinta
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Rakentaminen on materiaalin käyttömääriltään erittäin suurta. Rakentamiseen

liittyviä toimituksia ja palveluja ovat mm.

ß betonilaudoitukset ja –muotit

ß betoniteräkset

ß raudoitteet esivalmisteena ja asennuspaikalla

ß betonirakenteet

ß jännitetyt betonirakenteet

ß valmisbetonin tuottaminen

ß betonielementit

ß pintakäsittelyt

3.4. Työmaapalvelut

Työmaapalvelut tulevat olemaan tärkeässä asemassa projektityömaan

toimivuuden kannalta ja muodostavat laajan palvelutarvekirjon. Rakentamisen

tehokkuuden kannalta on tärkeää, että toiminta työmaalla on sujuvaa. Työmaalla

työskentelevien yritysten ja työntekijöiden määrä tulee olemaan suuri, joten

erilaisten palvelujen saatavuus ja toimivuus tulevat olemaan erityisen tärkeitä.

Palvelujen tuottajien luovuus ja modernit toimintamallit kokonaispalvelujen

rakentamisessa ovat avuksi kilpailtaessa työtilaisuuksista.

Palvelutarjonta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

ß rakentamistyöhön liittyvät palvelut

ß kopio-, lähetti- ja toimistopalvelut sekä niitä vastaavat toiminnat

ß verstaspalvelut, metalli, puu, pintakäsittely ja sähkö

ß väliaikaisten verkostojen rakentaminen, LVIS, tele, data

ß työväline- ja laitevuokraus

ß työvoiman vuokraus

ß logistiikkapalvelut

ß kuljetukset, siirrot ja nostot

ß varastointi

ß posti ja rahti

ß henkilöstöpalvelut

ß majoitus, ruokailu

ß työterveyshuolto

ß kauppa, posti, pankki

ß turvallisuuspalvelut

ß vartiointi

ß palosuojelu

Seutukunnan infraa, liikennettä, henkilöpalveluja, asumista, vapaa-ajan

mahdollisuuksia ja muita palveluja käsitellään omassa erillisessä raportissa.



_________________

Rauman kauppakamari

Satakunnan kauppakamari
PrizzTech Oy

13

4. Vaatimukset projektitoimittajille

Kun kyseessä on ydinvoimayksikön rakentaminen, poikkeaa se tietenkin monella

tavalla normaalista teollisuusrakentamisesta lainsäädännön ja määräysten

suhteen. Suurimmalta osaltaan (arviolta noin 75 %) rakentaminen on kuitenkin

tuttua teollisuusrakentamista eikä edellytä sellaista ylivertaista osaamista, joka

estäisi yrityksiä tarjoamasta palvelujaan ja osallistumasta rakentamiseen.

Ydinvoimayksikkö on rakennuskohteena erittäin suuri ja rakentamisen kestoaika

on pitkä, joten se vaikuttaa pitkään seudulla. Yritysten, jotka haluavat mukaan

toimittajaksi, pitää miettiä toimiaan pitkäjänteisesti.

Ydinvoimayksikön rakentamishankkeeseen mukaan haluavien yritysten tulee

erityisesti pystyä osoittamaan, että heillä on

ß toimituskyky (prosessit ja laitteistot)

ß osaaminen ja ammattitaito

ß taloudelliset toimintaedellytykset

ß hinta- ja laatukilpailukyky

ß kyky hallita aikatauluja

ß kyky tuottaa ja hallita tarvittava dokumentointi

ß kyky noudattaa laatu- ja ympäristöstandardeja

ß kyky toimia yritysverkostoissa

Projektin suunnitelman mukainen eteneminen edellyttää tiukkaa aikataulun

noudattamista. Koska työmaalla toimii suuri joukko yrityksiä, tulee yksittäisen

yrityksen ja sen työntekijöiden tiedostaa aikataulujen pitävyyden tärkeys. Myös

yhteistyökyky nousee merkittävään painoarvoon työmaalla, koska urakan

suuruus ja vaativa aikataulu edellyttävät sujuvaa toimintaa yritysten välillä.

Pienempien yritysten pääseminen toimittajiksi ydinvoimayksikköprojektiin

helpottuu merkittävästi, jos pienet yritykset kykenevät verkostoitumaan

keskenään ja muodostamaan suurempiin toimituskokonaisuuksiin kykeneviä

toimittajaryhmiä. Tällaiselta ryhmältä edellytetään kuitenkin näyttöä kyvystä toimia

yhdessä sekä taloudellisten ja toiminnallisten resurssien riittävyyttä.

4.1. Laatujärjestelmät

Ydinvoimalaitosyksikön toimituksista arviolta noin 25 % on ydinteknisten

määräysten alaista laitetoimitusta ja asennusta. Näille toimituksille on omat

erityiset määräykset. Säteilyturvakeskus (STUK) on laitos, joka tulee valvomaan

ydinteknisten määräysten mukaista toimintaa ja toimitusten laatua.
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Ydinvoimamääräysten alaisiin toimituksiin osallistuminen edellyttää aina

voimassa olevaa laatujärjestelmää ja kohteen edellyttämiä toimintokohtaisia

sertifikaatteja ja hyväksyntöjä. Näissä toimituksissa eurooppalaisena

laatujärjestelmävaatimuksena on ISO 9001:2000 mukaisesti sertifioitu

laatujärjestelmä ja EN 729-2 mukaan sertifioitu hitsausjärjestelmä. Vaativissa

ammattitöissä osaaminen tulee osoittaa suoritetulla testillä tai tutkinnolla.

Toimituksiin osallistuvilta suurten toimittajien alihankkijoilta ei välttämättä vaadita

sertifioitua laatujärjestelmää, mutta vaatimuksena on toimiva laadun

valvontaohjeisto ja päämiehen suorittama auditointi.

4.2. Dokumentointi

Ydinvoimayksikön rakentaminen poikkeaa merkittävästi perinteisestä

teollisuusrakentamisesta, kun kyseessä ovat Säteilyturvakeskuksen määräysten

alaiset laitoksen osat. Dokumentointi on näissä työsuorituksissa avainasemassa.

Teollisten projektien toteutuksessa dokumentoinnin vaatimus on yleisestikin

kasvanut ja dokumentoinnin toteutus on siirtynyt pääsääntöisesti sähköisesti

toteutettavaksi.

Ydinteknisten määräysten alaisissa työsuoritteissa:

ß Kaikista työvaiheista perussuunnittelusta alkaen edellytetään tehtävän

täydellinen dokumentointi, joka varmistaa vaatimusten mukaisuuden ja

toiminnan jäljitettävyyden.

ß Dokumentointivaatimus on sataprosenttinen. Tämä asettaa yritysten

toiminnalle omat erityiset vaatimukset, jotka on tiedostettava aina

yksittäisen työntekijän tasolla asti.

ß Yrityksiltä edellytetään järjestelmää, jonka avulla yritykset voivat laatia eri

työvaiheista, työmenetelmistä, käytetyistä materiaaleista ja tarkastuksista

kulloisenkin tarpeen mukaiset dokumentit.

Muut dokumentointiin liittyvät yleiset vaatimukset

ß Tilaaja tullee määrittelemään toimittajille yhteisen dokumentointi-

järjestelmän tai vaihtoehtoisesti toimitettavan aineiston sisältöformaatin,

jolla tarvittava tieto tulee toimittaa tilaajalle.

ß Voimalaitosyksikön rakentamiseen osallistuvien laite- ja järjestelmä-

toimittajien tulee toimittaa tilaajalle täydellinen aineisto toimitusten tulevaa

huoltoa ja ylläpitoa varten.

ß Dokumentaatio tullaan pääsääntöisesti käsittelemään sähköisesti, mikä

edellyttää yrityksiltä kykyä hallita, tuottaa ja käsitellä sähköistä

tietoaineistoa.
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4.3. Turvallisuus

Ydinvoimayksikön rakentaminen asettaa yleiselle turvallisuudelle omat erityiset

normaalista teollisuusrakentamisesta poikkeavat vaatimukset.

Rakennustyömaan vieressä on kaksi toimivaa ydinvoimayksikköä, jotka asettavat

erityiset vaatimuksensa työmaatoiminnalle.

Myöskin itse voimayksikön rakentamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset

asettavat työssä mukana oleville yrityksille heidän työntekijäkuntaansa liittyviä

vaatimuksia.

4.4. Työturvallisuus

Työturvallisuuteen kiinnitetään tänä päivänä rakennustyömailla erityistä huomiota

ja tällaisella suurella yleisen huomion kohteena olevalla työmaalla

työturvallisuutta tullaan varmuudella erityisesti seuraamaan ja valvomaan.

Voimalaitosyksikön rakentamisesta vastaavat päätoimittajat tulevat

edellyttämään toimittajayrityksiltään osoitettua turvallisuusasioiden hallintaa.

Rakentamiseen mukaan haluavien yritysten tuleekin jo riittävän ajoissa selvittää

ja laittaa kuntoon yrityksensä työturvallisuusasiat.

Suomessa ollaan ottamassa käyttöön työntekijäkohtaista työturvakorttia, jolla

osoitetaan työntekijän kyky hallita työturvallisuusasiat. Kortti on verrattavissa

pitkään käytössä olleeseen tulityökorttiin. Ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

mukaan haluavien yritysten olisi hyvä aloittaa henkilöstönsä koulutus ja

työturvakortin hankinta työntekijöilleen hyvissä ajoin, koska kortin olemassa olo

tulee olemaan eduksi.

5. Kehitettävät kohteet

Vaikka Rauman seudulla ja maakunnassa on vahva kokemus mukana olosta

suurissa teollisuusinvestoinneissa sekä toiminnasta teollisuuden alihankkijana tai

palveluja tuottavana yrityksenä, on tulevaa ydinvoimayksikön rakentamista

ajatellen myös kehitettäviä asioita.

Tärkeimpiä kehityskohteita ovat

ß yritysten verkostoitumisen lisääminen ja tehokkaat yritysverkostojen

toimintatavat

ß laadunhallinnan ja siihen liittyvien laatuohjeistojen ja –järjestelmien ajan

tasalle saattaminen

ß raportoinnin toiminnallisten valmiuksien kehittäminen ja sen tärkeyden

tiedostaminen yrityksissä

ß ammatillisen osaamisen päivittäminen ja kehittäminen

ß turvallisen työpaikan edellyttämien työsuojelun asenteiden ja

toimintamallien kehittäminen pk-yrityskentässä
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Verkostoituminen on pienille yrityksille ehdoton edellytys, jotta ne voivat päästä

mukaan toteuttamaan suurempia hankekokonaisuuksia. Kiireellisenä asiana

onkin verkostoitumista edistävien toimintatapojen, työkalujen ja toimintamallien

kehittäminen sekä verkostoitumisen tärkeyden viestiminen maakunnan yrityksille.

Tässä toiminnassa vaaditaan aktiivisuutta kaikilta elinkeinotoimintaa edistäviltä

tahoilta ja myös itse yrityksiltä.

Laadunhallintakyvyn osoittaminen on reunaehto, jotta yritys voi edes tarjota

tuotteitaan tai osaamistaan. Asiakas ei aina edellytä sertifioidun laatujärjestelmän

olemassaoloa, vaan päämies auditoi toimittajan. Tällöin toimittajan on kyettävä

osoittamaan, että yrityksessä on toimiva laadun tuoton ja seurannan varmistava

ohjeisto eli laatujärjestelmä. Maakunnassa on 90-luvulla kehitetty aktiivisesti

yritysten laatujärjestelmiä. Tätä kehitystyötä tulee jatkaa ja sen tärkeyttä korostaa

yrityskehitystoimijoiden aloitteesta.

Uuden ydinvoimayksikön rakentamiseen liittyvänä erityispiirteenä on tarve

dokumentoida työsuoritteiden sisältöön, aikatauluihin sekä materiaaleihin että

laitteisiin liittyvät tiedot. Tämä dokumentointivaatimus ei liity pelkästään

ydinvoimarakentamiseen, vaan koskee kaikkia suuria teollisuusrakentamis-

projekteja. Varsinkin pienempien pk-yritysten ja työntekijöiden taholla valmiuksia

dokumentoinnin hallintaan on kehitettävä ja tiedostettava sen tärkeys.

Dokumentaation hyvä hoitaminen saattaa muodostua kynnykseksi

työtilaisuuksien saamisessa.

Ammatillisen osaamisen päivittäminen on useissa työsuorituksissa tarpeen, kun

tehdään erikoisvaatimusten alaista työtä. Tämä asia korostuu erityisesti

hitsauksessa, jossa monessa kohdassa työntekijältä edellytetään määrätyn

pätevyysluokan suorittamista. Hyväksynnän tulee olla riittävän tuore.

Maakunnassa pitää kiinnittää huomiota ammattimiesten koulutukseen ja

pätevöittämiseen ja tarvittavan osaamisen laajentamiseen.

Ydinvoimayksikkötyömaa tulee olemaan Suomen suurin teollisen rakentamisen

työmaa ja näin ollen se on erityisen suuren huomion kohde. Työturvallisuuden

hoitamista ja toteutumista työmaalla tullaan varmuudella seuraamaan erityisen

tarkasti. Päätoimittajilla tulee myös olemaan omat vaatimuksensa

työturvallisuuden hoitamiselle ja nämä vaatimukset tulee toimittajiksi aikovien

huomioida erityisellä vakavuudella.
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Maakunnassa toteutettujen suurinvestointien onnistumista arvioitaessa on tullut

esiin seuraavia seikkoja, jotka on tarpeen huomioida sekä tilaajan että toimittajan

taholla.

ß Hankintasopimusta sovitttaessa on hyvä varmistaa, että toimittajan

projektinhoitajalla on riittävästi aikaa, resursseja ja valtaa hoitaa projekti

hyvin

ß Pitkässä alihankintaketjussa valvonta voi muodostua ongelmaksi,

ongelmia on ollut laadussa ja raportoinnissa ketjun kauimmassa päässä.

ß Insinööritoimistojen tyyppiset kokonaisuuksien toimittajat, joilla ei ole

omaa tuotantoa, eivät aina kiinnitä riittävästi huomiota laatuun ja

aikataulujen pitävyyteen.

ß Erityinen huomio tulee kiinnittää pintakäsittelyyn. Onnistuneen

pintakäsittelyn perustana on huolellisesti tehty valmistustyö levy- ja

terästyövaiheessa (viisteet, `knööläys´ ja hionta). Hyvä pinnanlaatu on

merkki hyvin tehdystä työstä ja työn vastaanottaja tulee kiinnittämään

siihen erityistä huomiota.

Ydinvoimayksikön rakentamiseen mukaan haluavien yritysten tulee ymmärtää,

että heidän toimittajaksi pääsynsä edellytyksenä on yrityksen toimintaan

kohdistuvien vaatimusten selkeä täyttyminen. Yritysten tulee riittävän ajoissa

kartoittaa omat vahvuutensa ja mahdolliset toiminnan kehittämisalueet sekä

käynnistää vaadittavat kehittämistoimet. Näin ne varmistavat yrityksen toiminnan

ja osaamisen tason riittävyyden ja tilaaja voi vakuuttua siitä, että se saa

haluamansa ja vaatimukset täyttävän tuotteen tai palvelun.

Tämä raportti on muodostettu laajasta uutta ydinvoimayksikköä koskevasta

aineistosta sekä haastatteluista uutta ydinvoimayksikköä suunnittelevien

henkilöiden, ulkomaisten reaktori- ja turbiinitoimittajien ja niiden suomalaisten

edustajien kanssa.


