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Tausta: Riskitärkeysmitat

• Riskitärkeysmitat auttavat tunnistamaan merkittävimmät

haittatekijät, jotka vaikuttavat systeemin toimintaan ja 

turvallisuuteen eniten.

• Perinteisissä riskitärkeysmitoissa on rajoitteita, joiden 

vuoksi ne eivät sovellu kaikkiin tarkasteluihin.



Tausta: Riskitärkeysmitat

• Tavanomaisissa riskitärkeysmitoissa:

I. Komponenttien tilat yleensä luokitellaan binäärisesti joko 

toimiviksi tai vikaantuneiksi.

II. Keskitytään enimmäkseen yksittäisiin komponentteihin 

eikä juurikaan niiden yhteisvaikutuksiin. 

III. Systeemin kokonaistoimintaa tarkastellaan binäärisesti.



Tavoite

• Esitellä laajennuksia tavanomaisiin riskitärkeysmittoihin

tarkastelemalla systeemeitä, joissa: 

I. Komponenteilla voi olla useita erilaisia tiloja. 

II. Systeemi kuvataan Bayes-verkolla. 

III. Systeemin kokonaistoimintaa arvioidaan haittafunktiolla.



Tavoite

• Esittellä, kuinka skenaarioihin perustuen voidaan

määritellään riskitärkeysmittoja, joilla voidaan tarkastella

yksittäisiä komponentteja tai niiden yhdistelmiä.

• Soveltaa esiteltyjä menetelmiä maanpinnan lähellä

sijaitsevaan ydinjätevarastoon.



Bayes-verkot ja skenaariot

• Verkkotodennäköisyysmalli, 

jossa solmut ovat

satunnaismuuttujia.

• Solmujen väliset riippuvuudet

esitetään suunnatuilla kaarilla.

• Bayes-verkot ovat yhtenäisiä

ja syklittömiä.
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Bayes-verkot ja skenaariot

• Skenaariot ovat

komponenttien tilojen

kokoelmia.

• Esimerkiksi skenaario

(K_ms, PV_k,s) muodostuu

kaikista niistä poluista, joissa

kloridipitoisuus on tilassa

“mieto suolaliuos” ja 

pohjaveden virtaus on joko

tilassa “keskiverto” tai “suuri”.
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Riskitärkeysmitat

Skenaarion komplementti

Tarkasteltava skenaario



Riskitärkeysmitat

𝑅𝑆(𝕊) = 
𝐸 𝑈 𝕊 𝑝(𝕊 )

𝐸[𝑈]



Riskitärkeysmittojen laskeminen

• Riskitärkeysmittojen ja skenaariotodennäköisyyden

väliset riippuvuudet



Riskitärkeysmittojen laskeminen

• BI-mitta on myös perustason riskin funktio



Ydinjätevarasto maanpinnan lähellä



Bayes-verkko ydinjätevarastolle

• Bayes-verkon turvallisuutta tarkastellaan Annosnopeus solmussa

• Annosnopeuden tiloille määritellään haitat: T = 0 ja ET = 1



Tilojen todennäköisyydet



• Harmaalla merkityt tilat kuvastavat projisoituja skenaarioita, jotka 

aiheuttavat häiriön annosnopeudessa

Tulokset: Yksittäisten komponenttien

projisoidut skenaariot



Tulokset: Riskitärkeysmittojen lukuarvot

• Systeemin kaikkien solmujen projisoidut skenaariot, jotka aiheuttavat

häiriön annosnopeudessa
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Tulokset: Komponenttiyhdistelmän

projisoidut skenaariot

• Kolmen komponentin (V, HK, J) kaikki skenaariot, jotka aiheuttavat häiriön

annosnopeudessa



Yhteenveto

• Konventionaalisissa riskitärkeysmitoissa on rajoitteita

• Skenaariorakenteen avulla voidaan määritellä 

laajennuksia riskitärkeysmittoihin, joilla voidaan 

tarkastella yksittäisiä komponentteja tai niiden 

yhdistelmiä

• Skenaarioiden määrä kasvaa suureksi jo hyvinkin 

pienillä Bayes-verkoilla
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