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FinNuclear ry:n Tekes-hankkeen
”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan
alihankintaosaamisen kehittäminen”
tilannekatsaus
15.11.2012 Suvi Karirinne
Prizztech / FinNuclear

FinNuclear ry:n Tekes-hankkeen rakenne:

Selvitykset 2012

• OSA 1a Järjestelmätoimitukset (Pöyry Management Consulting Oy )
• OSA 1b Rakentamisen toimitukset (Finnmap Consulting Oy)
• Loppuraportit vuoden 2012 lopussa

EYT, SC3

• Prizztech Oy, FinNuclear-yksikkö, Katja Silvanto ( + perustettava ”ohjausryhmä”)
Esikvalifiointi ja • Esikvalifioinnin kehittäminen ja vaatimusten hallinnan menettelytavat
vaatimusten
• Pilot-auditoinnit alkaneet 08/2012
hallinta 2012-2013

Tulosten
implementointi
syksy 2012 - 2013

• Prizztech Oy, FinNuclear – yksikkö, Suvi Karirinne
• 2013 mahdolliset yritysryhmien hankkeet + rahoitus
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OSA1a: Järjestelmätoimitukset
Valitut toimituskokonaisuudet
Priority 1

Systems (TI, NI and BoP) and partial components

Priority 2
H
i
g Existing national
supply
Delivery value h

Priority 3

Priority 4

Extension
potential

Capability

Not just
BoP

Suggested

Main cooling water system
Emergency power supply
SC3 and EYT Piping
SC3 and EYT Painting and coating
SC3 and EYT Piping supports
SC3 and EYT Piping insulation
Lifting devices
Air-conditioning systems
SC3 and EYT pumps
SC3 and EYT valves
SC3 and EYT heat exchangers, pre-heaters and containers
Waste management

No consortium opp.
One major comp.
Supply package
No consortium opp.
One major comp.

Potential supply
package
Interesting second
option

Radiation monitoring in the environment of a nuclear power plant
Radiation protection of workers
Radiation monitoring systems and equipment
Sampling system (module-delivery)
Essential service water system
Closed cooling water system (TI & NI separate)
Drain collection systems
Fireprotection systems and fire fighting systems
Condensate treatment system
Steam generator blowdown demineralizing system
Condensator cleaning system
Air removal system for steam turbine condenser (module delivery)
Clean water utility
Auxiliary boiler system OR Temporal heating system if layout allows (moduledelivery)
Technical circle
Sewage treatment and neutralising system
Pneumatic systems (module-delivery)
Gas storage system
Chemicals feeding systems
Laboratories

Belong to BoP
Finnish sub
contractors are
already in a good
position
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Putkisto –toimituskokonaisuuden arvo
• Suurin osa SC3- ja EYT- luokitelluista putkistoista sijaitsee turbiinisaarekkeeseessa (TI)
• TI putkistokokonaisuus voidaan jakaa laajoihin toimituspaketteihin esim. seuraavasti:
• Päähöyryjärjestelmä (main steam system)
• Pääjäähdytysvesijärjestelmä (main cooling water system)
• Pääjäähdytysjärjestelmä (main condensate system)
• Pääsyöttövesijärjestelmä (main feedwater system)
•

Karkea arvio koko putkistokokonaisuuden arvoksi > 50 Meur (arvio riippuu toimituskokonaisuuksien
laajuudesta ja sisällöistä)

1) Prefabrication
2) Concept
3) If

any

included
and basic design from the plant supplier
4
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Yhteistoimintamalliehdotus putkistotoimituskokonaisuudelle (> 50 M€)
Main supplier

Main contractors

Concept and basic engineering
Section 1
(e.g. Main steam system)

Main responsibilities

Section 2

Section 3

(e.g. Main feedwater
system)

(e.g. Main condensate
system)

• Prefabrication: pipes

Detail engineering (5-10%)
Jos putket
mukana,
kokonaisuus 4050% koko
arvosta

Pre-fabrication of pipe supports
Fittings
Local services (incl. scaffolding, cranes..) (~ 3%)
Installation

yht.
20-30%
koko
arvosta

Heat treatment

Sub-contractors
consortium
• All sub-contracting
• Prefabrication: pipe
supports
• One of main subcontractors will be main
contract partner

Painting & coating
Inspection
Insulation, (15-20%)
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Pääjäähdytysvesijärjestelmä –
toimituskokonaisuuden arvo
• The estimation of the scope of supply covers the main cooling water
system.
• Enclosing underground structures of the service water systems (NI and
TI) could add even > 20 M€ to the total value (value depends on the plant
concept and layout)
• Ground works and excavations not included in the estimation
TOTAL VALUE OF THE SYSTEM (rough estimation)

~50 M€

Division of supply

Details

Civil works

Pump station, outlet structures1)

50-60

Components

Pipes, pumps, filtering equipment, cranes, HVAC

30-40

Electrical and I&C

%

1

Installation

Process and mechanical

Design

Detail and basic engineering, including licensing
documentation 2)

5
5-10

1) Civil
2)

works including supporting steel structures and concrete structures
Concept design from the plant supplier
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Jäähdytysvesijärjestelmä-toimituskokonaisuuden
yhteistoimintamalli ( ~50 Meur)
Main supplier

Concept and basic engineering
Ground works/excavations

Owner

EPC-Contractor
Main contractor

Detail engineering
Civil construction
50-60%

Steel structures
Pumps
Component
procurement,
30-40%

Valves
Screens
Piping

• Inc. installation and finishing
work
• Incl. rotating equipment and
cleaning system
• Incl. painting and coating,
installation
• E.g. sluice gates

Cathodic-, biofouling- and corrosion protection
Lifting equipment & scaffolding
I&C, electrification, HVAC
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Jätevesijärjestelmätoimituskokonaisuus
Rajaus: Jätevesihallinta, nestemäisen jätteen hallinta, Kiinteän jätteen hallinta, Kaasumaisen
jätteen hallinta, Decontamination system, apujärjestelmät esim:
– käsittely, nosto- ja kuljetuskalusto, jätteen jäljitys, injektointijärjestelmät, säteilyvalvonta, jätteen
pakkausjärjestelmät

Toimituskokonaisuudessa avoimena olevat asiat:
– Koko / laajuus:
• Tuotetun jätteen määrä (reaktori- ja voimalaitostyyppi)
• Tiettyjen operaatioiden sijoittuminen kokonaiusuuden ulkopuolelle saattaa johtaa pienempien
toimituskokonaisuuksien muodostumiseen
• Tietyt jätekäsittelyoperaatiot voivat sijoittua toisiin rakennuksiin.

– Asiakkaan tarpeet:
• Omistajan jo alueella olemassa olevat fasiliteetit (esim. nestemäisen jätteen käsittely)
• Omistajan mieltymykset jätteen käsittelyn hallintajärjestelmästä
• Laitostoimittajan olemassa oleva kokemus
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Jätevesijärjestelmä-toimituskokonaisuuden
arvo
•
•

Scope of supply covers the nuclear waste water management system (both treatment and
storage) and liquid waste management (solidification or drying)
Ground works and excavations not included in the estimation (assumed client’s scope)

TOTAL VALUE OF THE SYSTEM (rough estimation)

~25 – 60 M€

Division of supply

Details

Civil works

Processing plant, storage facilities

10 – 15 %

%

Building auxiliaries

HVAC, power supply, lighting, etc.

10 %

Process systems

Water cleaning equipment, tanks, pipes, pumps,
etc. (max. figure includes solidification,
minimum drying)1)

Other systems

I&C, control room, security, radiation control
and monitoring

10 %

Design

Basic and detailed design (nuclear & nonnuclear

15 %

Other

Project management, QA/QC, licensing support,
supervision, 3rd party cost

10 %

40-50%

1) Solidification

covers the largest value, but can be easily limited out of the scope, but minimum drying is required in
liquid waste management
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Muita 5.9.12 seminaarissa esille nousseita
järjestelmätoimituskokonaisuuksia:
isohko LVI
putkistot
jäteratkaisun Instrumentation and control -osuus
venttiilit
jäähdytysjärjestelmät
paloturvajärjestelmät
meri- ja jätevesipuhdistusjärjestelmät
väliaikainen lämmitysjärjestelmä
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OSA1b: Rakentamisen toimitukset

11

OSA 1b: Palvelutoimitukset
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Rakentamisen toimitukset,
Yhteistyömuodot:

Kaikissa em. Yhteistyövaihtoehdoissa mahdollisia toteutusmuotoja ovat:
– Design & Build (S&R)
– Projektinjohtourakointi + johdannaiset
– Kokonaisurakka
– Projektinjohtokonsultointi
– Allianssi
• Mahdollista vain, jos luvanhaltija ottaa rakentamisvastuun itselleen
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Hankkeen aikana esiin nousseita
kehitystarpeita
Kieli
Laadun- ja dokumentoinninhallinta
Toiminta- ja johtamisjärjestelmät
Kulttuuri
Sopimusjuridiikka (myös kansainväliset sopimuskäytännöt)
Ydinvoima-alan laatu – ja turvallisuusvaatimukset
Yhteistoiminnan aloittaminen ja yhteistyöverkostojen
kehittäminen
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FinNuclear Esiauditointi
Pilot-auditoinnit
Kriteerit

Auditoijat
Kartoitus
Expertit

Tuote
Dokumentoidaan tehty työ
ESIAUDITOINTI

Materiaali
esiauditointiin

FinNuclear
Yritysvalmennus

EsiAuditoitu
A Yritys

ItseAuditoitu

X

B Yritys

X

C Yritys

X

D Yritys

X

E Yritys

X

X

Yhteistoiminnan edistäminen, tulosten
implementointi
Järjestetty ”Yhteistoiminnan aloittaminen”-seminaari ja workshop 5.9.12
Potentiaalisia toimituskokonaisuuksia sekä hanketta kokonaisuudessaan on
esitelty laitostoimittajille.
– Alustavien suunnitelmien mukaan 24.01.13 järjestetään Arevan b2b-päivä,
jonka aiheena on yhteistoiminnan edistäminen tulevissa
ydinvoimalaitoshankkeissa. Mahdollisuus workshopissa tavata Arevan
hankintaosaston henkilökuntaa.
Jäsenyrityksiltä kartoitetaan kiinnostus yhteistoiminnan aloittamiseen ja
kehittämiseen marras-joulukuussa 2012.
– Kartoituksen tulosten perusteella kiinnostuksensa yhteistoiminnan
aloittamiseen/kehittämiseen ilmaisseet yritykset kontaktoidaan.
Turun yliopiston sopimusjuridiikkaa käsittelevä toinen seminaari järjestetään
12.02.13

16

8

20.11.2012

KIITOS!
Yhteydenotot:
Esikvalifioinnin kehittäminen:
Katja Silvanto
katja.silvanto@finnuclear.fi
puh +358 40 842 2793

Yhteistoiminnan aloittaminen / kehittäminen:
Suvi Karirinne
suvi.karirinne@finnuclear.fi
puh +358 44 710 3304
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