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LOPPUSIJOITUSTILOJEN ESISUUNNITELMA, VAIHE 2 

TIIVISTELMÄ

Suomen ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine tullaan loppusijoittamaan syvälle 
kallioperään Eurajoen Olkiluotoon. Loppusijoitustilat on suunniteltu louhittavaksi 400 - 
500 metrin syvyyteen. Tilojen maanpintayhteyksinä toimivat ajotunneli, jonka kaltevuus 
on 1:10, sekä pystykuilut. Maanpinnalla olevassa kapselointilaitoksessa kapseloitu polt-
toaine kuljetetaan loppusijoitussyvyyteen kapselikuilussa olevalla kapselihissillä. Lop-
pusijoitussyvyydellä on tunneliverkosto, joka koostuu loppusijoitustunneleista, niitä yh-
distävistä keskustunneleista sekä teknisistä tiloista. Kapselit sijoitetaan loppusijoitustun-
nelin pohjaan porattaviin loppusijoitusreikiin, jotka on vuorattu bentoniittilohkoilla.
Keskustunnelit toteutetaan ns. rinnakkaistunneliperiaatteella, jossa kaksi rinnakkaista 
keskustunnelia on yhdistetty toisiinsa yhdystunneleilla määrävälein. Rinnakkaistunneli-
periaate parantaa tilojen paloturvallisuutta ja tarjoaa joustavan mahdollisuuden täyttää ja 
sulkea loppusijoitustunneleita vaiheittain tilojen käyttöjakson aikana. 

Loppusijoitusalueen maanpintatutkimuksia varmentamaan rakennetaan Olkiluotoon, 
suunniteltuun loppusijoitussyvyyteen, maanalainen tutkimustila, ONKALO. ONKALO 
on suunniteltu siten, että sitä voidaan myöhemmin käyttää osana loppusijoitustiloja. 
ONKALOn rakentaminen käynnistyi vuonna 2004. Loppusijoitustilat rakennetaan val-
miiksi 2010-luvulla ja loppusijoitustoiminta käynnistyy vuonna 2020. Loppusijoitustilo-
jen suunnittelussa on huomioitu myös rakennusvaiheessa olevan viidennen ydinvoima-
laitoksen polttoaine, joten tilojen käyttövaihe on hyvin pitkä, noin 100 vuotta. Loppusi-
joitustiloja louhitaan ja suljetaan vaiheittain tilojen pitkän käyttöjakson aikana. 

Loppusijoitustilat voidaan rakentaa yhteen tai useaan kerrokseen. Tässä esisuunnitel-
massa on esitetty ns. referenssiratkaisuna yhteen kerrokseen sijoitettu tila. ONKALOn 
suunnittelussa on kuitenkin varauduttu myös kaksikerrosratkaisuun. Loppusijoitustilo-
jen suunnitelmat on esitetty asemoituna Olkiluodon kallioperään. Tilojen sijainti tarken-
tuu kallioperätiedon karttuessa. Tarkempaa kallioperätietoa saadaan maanpintatutkimus-
ten lisäksi ONKALOsta, loppusijoitustilojen rakennusvaiheessa sekä loppusijoitustilo-
jen pitkän käyttöjakson aikana tehtävillä tutkimuksilla. Tilat on suunniteltu siten, että 
myös loppusijoitustekniikan kehityksen aiheuttamat muutokset voidaan huomioida 
mahdollisimman joustavasti. Loppusijoitustilojen kokonaislouhintatilavuus on noin 
1,3 milj. m3. Koska tiloja louhitaan ja täytetään vaiheittain tilojen käyttöjakson aikana, 
on kerrallaan avoinna oleva tilavuus noin 0,6 milj. m3.

Toiminnallisesti loppusijoitustila on jaettu valvonta-alueeseen ja valvomattomaan aluee-
seen. Kapselien käsittely ja lasku loppusijoitusreikään tapahtuu aina valvonta-alueella. 
Uusien tunneleiden louhinta ja rakentaminen sekä loppusijoitustunneleiden täyttö teh-
dään valvomattomalla alueella. Suuret materiaalivirrat, kuten louhe ja täyttömateriaali 
kuljetetaan ajotunnelia pitkin. Valvonta-alueella ja valvomattomalla alueella on erillinen 
ilmanvaihto. 

Avainsanat: Käytetty ydinpolttoaine, loppusijoitustilat, loppusijoitus, esisuunnitelma. 



PRELIMINARY DESIGN OF THE REPOSITORY, STAGE 2 

ABSTRACT 

Spent nuclear fuel from Finnish nuclear power plants will be disposed of in deep 
bedrock in Olkiluoto, Eurajoki. The repository is planned to be excavated at a depth of 
400 - 500 metres. Access routes to the repository include a 1:10 inclined access tunnel, 
and vertical shafts. The fuel is encapsulated in the encapsulation plant above ground and 
transferred to the repository in the canister lift. Deposition tunnels, central tunnels and 
technical rooms are excavated at the disposal level. The canisters are deposited in 
deposition holes that are covered with bentonite blocks. The deposition holes are bored 
in the floors of the deposition tunnels. The central tunnel system consists of two parallel 
central tunnels that are inter-connected at certain distances. Two parallel central tunnels 
improve the fire safety of the rooms and also allow flexible backfilling and closing of 
the deposition tunnels in stages at the operational phase of the repository. 

An underground rock characterization facility, ONKALO, is excavated at the disposal 
level to support and confirm investigations carried out from above ground. ONKALO is 
designed so that it can later serve as part of the repository. ONKALO excavations were 
started in 2004. The repository will be excavated in the 2010s and operation will start in 
2020. The fifth nuclear power unit makes the operational phase of the repository very 
long. Parts of the repository will be excavated and closed over the long operational 
period.

The repository can be constructed at one or several levels. The one-storey alternative is 
the so-called reference alternative in this preliminary design report. The two-storey 
alternative is also taken into account in the ONKALO designs. The preliminary designs 
of the repository are presented as located in Olkiluoto. The location of the repository 
will be revised when more information on the bedrock has been gained. More detailed 
data of the circumstances will be obtained from above ground investigations, 
investigations in ONKALO and investigations during the excavation and operation of 
the repository. The repository is planned so that technical development can be flexibly 
utilized. The total volume of the repository is approximately 1.3 million m3. The 
maximum open volume at any one time is around 0.6 million m3, because the repository 
is excavated and backfilled in stages. 

The repository is divided into the controlled area and the uncontrolled area. Canisters 
are always handled and lowered to the deposition hole in the controlled area. The 
excavation and construction of new tunnels and the backfilling of the tunnels is carried 
out in the uncontrolled area. Extensive material transfers, such as transfers of broken 
rock and backfilling materials are conducted in the access tunnel. Separate ventilation 
systems are provided for the controlled and the uncontrolled area. 

Keywords: Spent nuclear fuel, repository, disposal, preliminary design 
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1 JOHDANTO 

Suomen ydinvoimalaitoksilla kertyvä käytetty ydinpolttoaine tullaan loppusijoittamaan
Eurajoen Olkiluotoon. Olkiluotoon rakennetaan loppusijoituslaitos, johon kuuluvat 
maanpinnalle rakennettava kapselointilaitos, muut maanpäälliset tilat ja syvälle kallioon 
louhittavat loppusijoitustilat. Tämä esisuunnitelma käsittelee maanalaisia loppusijoitus-
tiloja.

Loppusijoitustilojen suunnittelu on jaettu kolmivuotisjaksoihin, jonka tavoitteena on 
valmius rakentamislupahakemuksen jättämiseen vuonna 2012. Tässä esisuunnitelman 
vaiheen 2 raportissa kuvataan kevään 2006 suunnittelutilanne. Tämän esisuunnitelman 
jälkeen loppusijoitustilojen suunnitelmat raportoidaan seuraavan kerran vuonna 2009. 
Silloin julkaistaan loppusijoitustilojen luonnossuunnitelma, jota käytetään pohjana ra-
kentamislupahakemukseen valmistauduttaessa, mm. suunnitelmien yksityiskohtaisuus 
on silloin rakentamislupahakemuksen edellyttämällä tarkkuustasolla. Rakentamislupa-
hakemuksen pitkäaikaisturvallisuuden arviointi perustuu loppusijoitustilojen osalta 
vuonna 2009 julkaistavaan suunnitelmaan. 

Loppusijoitustilojen esisuunnitelman vaiheen 2 tavoitteena on esittää tilojen suunnitel-
mat siten, että niitä voidaan käyttää: 

apuna ONKALOn suunnittelussa 
lähtötietona loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien suunnittelussa 
päätettäessä panostuksista loppusijoitustekniikan eri osa-alueiden tutkimukseen ja 
kehitykseen
ohjaamaan Olkiluodossa tehtäviä kallioperätutkimuksia 
hankkeen pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin 
loppusijoituksen elinkaarikustannusten laskentaan mm. rahastointia varten 
arvioitaessa loppusijoituksen toteutuskelpoisuutta 
osana koko loppusijoituslaitoksen kuvausta 
viestintä- ja esittelytarkoituksiin. 

Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2004. 
ONKALOsta tullaan saamaan entistä yksityiskohtaisempaa tietoa loppusijoitustilaa ym-
päröivästä kallioperästä. ONKALO on suunniteltu siten, että sitä voidaan myöhemmin 
käyttää osana loppusijoitustiloja. ONKALOn rakentamisen aikana on ensisijaisen tärke-
ää, että rakentamisen aikana tehtävissä ONKALOn suunnitelmamuutoksissakin otetaan 
aina huomioon myös loppusijoitustilojen lähtökohdat sekä pitkäaikaisturvallisuuden 
edellyttämät vaatimukset rakentamiselle mm. käytettävien materiaalien ja louhintame-
netelmien suhteen. Loppusijoitustilojen ja ONKALOn suunnittelu on tehty tiiviissä yh-
teistyössä, jotta tilojen ja suunnitelmien yhteensovitus on varmistettu. 

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma perustuu ns. KBS-3V konseptiin, jossa kapselit si-
joitetaan tunnelien pohjaan porattaviin pystysuoriin reikiin. Vaihtoehtoisessa KBS-3H 
konseptissa kapselit sijoitetaan pitkiin vaakasuoriin reikiin. KBS-3H ratkaisua suunni-
tellaan ja raportoidaan omana projektinaan. Kun KBS-3H ratkaisu on kehitetty sille ta-
solle, että sitä voidaan verrata KBS-3V ratkaisuun, tehdään lopullinen konseptivalinta. 
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Loppusijoitustilojen suunnittelussa on pyritty säilyttämään joustavuus mahdollisimman 
suurena mm. hyvin pitkän käyttöajan vuoksi. Tekniikan kehittyessä, voidaan myös lop-
pusijoituksessa käytettäviä menetelmiä muuttaa. Tilat on mm. suunniteltu siten, että en-
sin toimitaan yhdessä tasossa noin 420 metrin syvyydessä, mutta tarvittaessa voidaan 
siirtyä toimimaan myös toiseen tasoon, esim. 520 metrin syvyyteen. Toiselle tasolle siir-
tyminen voi johtua mm. tällä hetkellä arvioitua suuremmasta ydinpolttoainemäärästä tai 
suotuisammista olosuhteista ko. syvyydellä. 

Esisuunnitteluvaiheen aikana on tutkittu ja vertailtu tulisiko kapselit kuljettaa alas lop-
pusijoitustiloihin hissillä vai telaketjuajoneuvolla ajotunnelia pitkin. Samoin on verrattu 
tulisiko kapselointilaitoksen sijaita KPA-varastoon kytkettynä vai itsenäisenä laitoksena 
suoraan loppusijoitustilojen yläpuolella. Lopullisia valintoja asioissa ei kuitenkaan tar-
vitse tehdä vielä, joten joustavuuden säilyttämiseksi päätökset tehdään myöhemmin. 
Suunnittelun raportointia ja kustannusten arviointia varten on kuitenkin päätetty ns. re-
ferenssiratkaisuista, joihin suunnitelmat perustuvat. Referenssivaihtoehto kuvataan ra-
portoinnissa yksityiskohtaisemmin. Tämän lisäksi raportoidaan myös referenssiratkai-
sulle vaihtoehtoisen toteutustavan nykytilanne. Referenssiratkaisuun on tehty seuraavat 
valinnat: 

Kapselit sijoitetaan pystyasennossa loppusijoitustunnelin lattiaan porattuihin rei-
kiin, eli KBS-3V ratkaisu 
Kapselointilaitos sijaitsee suoraan loppusijoitustilojen yläpuolella 
Kuparikapselien kannet hitsataan elektronisuihkuhitsauksella (EBW) 
Kapselit siirretään hissillä kapselointilaitoksesta loppusijoitustiloihin 
Loppusijoitustilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa noin tasolla –420 
Loppusijoitustunnelit täytetään esipuristetuilla blokeilla eli lohkoilla. 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen vaiheen 1 esisuunnitelma on laadittu 
vuonna 2003 (Saanio et al. 2003). Vaiheen 2 esisuunnitelman lähtökohdat poikkeavat 
em. suunnitelmasta seuraavasti: 

Tieto Olkiluodon kallioperästä on tarkentunut. Uusia kallioperätutkimuksia on tehty 
sekä maanpinnalta että ONKALOsta. Kallioperätieto vaikuttaa tilojen sijaintiin 
Olkiluodossa.
ONKALO on rakennusvaiheessa. Edellisen suunnitteluvaiheen aikana ONKALO 
oli suunnitteluvaiheessa, mutta nyt ajotunnelia on rakennettu jo yli kilometri. ON-
KALOn ja loppusijoitustilojen yhteensovitus on kehittynyt ja löytänyt muotonsa. 
ONKALOn suunnitelmiin on lisätty poistoilmalle oma erillinen kuilu. Loppusijoi-
tustilojen osaltakin valvomattoman alueen maanpintayhteysratkaisu perustuu nyt 
kahden pystykuilun käyttöön aiemman yhden sijasta. 
Suunnitelmat rakenteilla olevan OL3-reaktorin polttoaineelle soveltuvasta kapseli-
tyypistä ovat tarkentuneet. Kapselin suuremmasta pituudesta johtuen on OL3-
kapseleiden loppusijoitusreikien yläosia lovettava enemmän kuin OL1-2-kapselei-
den loppusijoitusreikiä. 
Loppusijoitustoiminnan aikataulu on päivitetty. Uusi aikataulu perustuu tämänhet-
kinen näkemykseen eri laitosyksiköistä kertyvästä käytetystä polttoaineesta, sen 
laadusta, määrästä ja palamista sekä uusiin jälkilämmönkehitysarvoihin. OL1-2 
yksiköiden osalta enimmäispalama nousee arvoon 50 MWd/kgU vuodesta 2011 al-
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kaen. OL3:n osalta enimmäispalamana pidetään arvoa noin 50 MWd/kgU koko 
suunnitellun 60 vuoden käyttöjakson ajan. Tarkemman aikataulun perusteella lop-
pusijoituksen kokonaisaikataulu on yli 10 vuotta aiempaa lyhyempi. 

Tämän raportin luvussa 2 esitetään suunnittelun lähtöaineisto. Luvussa on kuvattu Olki-
luodon alue niin infrastruktuurin kuin kallioperäolosuhteidenkin osalta. Lähtöaineistoon 
sisältyy myös tarkka tieto sijoitettavasta ydinpolttoaineesta, sen määrästä ja laadusta. 
Luvussa on 2 on esitetty myös tiivistetysti koko laitoskokonaisuus. 

Loppusijoitustilojen rakenne, järjestelmät ja rakentaminen on esitetty luvussa 3. ONKA-
LOn yhteensovittamiseen liittyvät seikat sekä mahdollisuudet laajentaa tiloja myöhem-
min on koottu samaan lukuun. 

Luku 4 käsittelee toimintaa loppusijoitustiloissa. Luvussa kuvataan käyttötoiminta ko-
konaisuudessaan. Myös loppusijoitustunneleiden täyttö joka tapahtuu jo tilojen käyttö-
vaiheessa on raportoitu samassa luvussa. 

Kun kaikki polttoaine on sijoitettu, loppusijoitustilat täytetään ja suljetaan. Sulkemisvai-
heeseen liittyvät asiat on koottu lukuun 5. Luvussa on esitetty myös mahdollisuudet pa-
lauttaa kapseleita myöhemmin loppusijoitustiloista. 

Referenssiratkaisulle vaihtoehtoiset loppusijoitusratkaisut ovat luvussa 6. Esitetyt vaih-
toehdot liittyvät kapselointilaitoksen sijaintiin, kapseleiden kuljetustekniikkaan, loppu-
sijoitustilojen 2-kerrosvaihtoehtoon sekä tunneleiden täyttötekniikkaan. Loppusijoitusti-
lojen teknisiä tietoja on koottu liitteeseen 1. 
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2 SUUNNITTELUPERUSTEET JA LÄHTÖTILANNE 

2.1 Olkiluodon laitospaikka 

2.1.1 Laitosalue 

Loppusijoitustilojen maanalaiset tilat ja maanpäälliset rakennukset sijoittuvat pääosin 
Eurajoen Olkiluotoon rakennuskaavan kortteleihin 5 ja 3, jotka omistaa Teollisuuden 
Voima Oy (TVO). 

Olkiluodossa ei ole vahvistettua (oikeusvaikutteista) yleiskaavaa, vaan kunnanvaltuus-
ton 1988 hyväksymä yleiskaavallinen rakennesuunnitelma. 

Olkiluodon voimalaitosalueen rakennuskaava on vahvistettu vuonna 1974 ja sen muu-
tokset vuonna 1980 ja vuonna 1997. Korttelialueet on osoitettu teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueiksi, joille saa rakentaa ydinvoimalaitoksia sekä muita voimantuo-
tantoon, -jakeluun ja -siirtoon tarkoitettuja laitoksia, laitteita sekä niihin liittyviä raken-
nuksia, rakennelmia ja laitteita, jollei sitä muutoin ole rajoitettu. Tällaisella määrittelyllä 
on alueelle saatu rakentaa käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto (KPA-varasto) kortte-
liin 1 sekä vähä- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilat, VLJ-luola 
(kortteli 1). 

Nykyisten kaavamääräysten mukaan korttelin 5 pinta-alasta sallitaan rakennettavan n. 
30 000 m2 (2 %). Sallittu kerrosluku on 3, jolloin teoreettisesti kerrosalaa voi olla 
90 000 m2. Maanalaisia tiloja ei normaalisti lueta maanpäällisen rakentamisen kerros-
aloihin.

TVO on varannut uusille ydinvoimalaitosyksiköille korttelit 1 ja 3. 

Olkiluotoon on valmisteilla uusi kaava. 

2.1.2 Kallioperä 

Maanalaisten tilojen rakentamisen kannalta merkittävimmiksi rakenteiksi on arvioitu ra-
kenteet HZ008, HZ20A, HZ20B_alt, HZ21 sekä HZ21B (kuva 2-1). Näiden läpäisyä tu-
lee välttää kaikilla tunneleilla. Rakenteiden HZ008, HZ20A sekä HZ20B_alt keskimää-
räinen transmissiviteetti on suurempi kuin 1·10-5 m2/s. Rakenteet HZ21 ja HZ21B saat-
tavat johtaa syvemmältä suolapitoista vettä loppusijoitustasolle. 

Kallioluokitus (HRC) on tässä vaiheessa kokeiluasteella. Tämän vuoksi on esisuunnitel-
man vaihe 2:ssa käytetty karkeampaa jaottelua tilasijoittelussa. Loppusijoitustunnelit on 
asemoitu kallioon, jonka transmissiviteetti on alle 1·10-5 m2/s. Vyöhykkeen transmissi-
viteetin ollessa välillä  1·10-5 - 1·10-7 m2/s se voidaan lävistää loppusijoitustunnelilla, 
mutta rakenteen kohdalle ei sijoiteta polttoainekapseleita. Rakenteet, joiden transmissi-
viteetti on pienempi kuin 1·10-7 m2/s eivät vaikuta loppusijoitustilojen ja loppusijoitus-
reikien asemointiin. 
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Kuvassa 2-1 on esitetty rakenteet, joihin loppusijoittamista tulee välttää. Rakenteiden 
BFZ099 ja BFZ005 transmissivitetti on alle 1·10-7 m2/s, mutta ne saattavat muodostaa 
hydraulisen yhteyden mereen.

On oletettavaa, että edellä esitetyt rakenteet jatkuvat mallissa esitettyä pidemmälle. Ku-
vassa 2-2 on esitetty rakenteille HZ20A, HZ20B_alt, HZ21 ja HZ21B oletetut jatkeet. 

Kuva 2-1. Loppusijoituksessa vältettävät rakenteet -410-tasolla. 
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Kuva 2-2. Loppusijoituksessa vältettävät rakenteet sekä oletetut jatkeet rakenteille 

HZ21, HZ21B, HZ20B_alt ja BFZ099 tasolla -410. 

2.2 Suunnittelun lähtökohdat 

2.2.1 Noudatettavat viranomaismääräykset 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta, 25.3.1999/478. Sen sovel-
tamisesta käytäntöön Säteilyturvakeskus on lisäksi antanut ohjeen YVL 8.4, 23.5.2001, 
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus. Ohje koskee loppu-
sijoitusta kiteiseen kallioperään usean sadan metrin syvyyteen rakennettuihin loppusijoi-
tustiloihin, ja se käsittelee loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Lisäksi Säteilytur-
vakeskus on antanut ohjeen YVL 8.5, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen 
käyttö, joka antaa yksityiskohtaisempia ohjeita laitoksen suunnittelusta, rakentamisesta 
ja käytöstä. 

Soveltuvin osin suunnittelussa on otettava huomioon myös seuraavat valtioneuvoston 
päätökset: 

VNP ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä (395/1991) 
VNP ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä 
(396/1991)
VNP ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä 
(397/1991). 
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Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (Ympäristöministeriö 2006) ja kaivosten turval-
lisuusmääräyksiä (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1975) noudatetaan soveltuvin osin, 
soveltamistapa ja laajuus määritellään osana tilojen yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Säteilysuojelulliset suunnitteluperusteet 

Ydinenergialaissa ja sen nojalla säädetyn lisäksi loppusijoituksen suunnitteluun ja toteu-
tukseen sovelletaan, mitä säteilylain (592/1991) 2 §:ssä ja 9 luvussa säädetään. 

VNp 478/1999 4 §:ssä määrätään, että loppusijoituslaitos ja sen käyttö tulee suunnitella 
siten, että:

laitoksen käytön ollessa häiriötöntä radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön 
jäävät merkityksettömän pieniksi;  
odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena eniten altistuville laitoksen hen-
kilöstöön kuulumattomille ihmisille aiheutuva efektiivinen vuosiannos jää alle 
arvon 0,1 millisievertiä (mSv); sekä  
oletetun onnettomuuden seurauksena eniten altistuville laitoksen henkilöstöön kuu-
lumattomille ihmisille aiheutuva efektiivinen vuosiannos jää alle arvon 1 mSv.  

Tätä pykälää sovellettaessa ei oteta huomioon säteilyannoksia, jotka aiheutuvat loppusi-
joituslaitoksen maanalaisten tilojen kiviaineksesta ja pohjavedestä vapautuvista luonnon 
radioaktiivisista aineista. 

Loppusijoituksesta ei saa millään tarkasteluajanjaksolla aiheutua sellaisia terveydellisiä 
tai ympäristöllisiä vaikutuksia, jotka ylittäisivät loppusijoituksen toteutusajankohtana 
hyväksyttävänä pidettävän enimmäistason.  

Loppusijoitus tulee suunnitella siten, että todennäköisenä pidettävien kehityskulkujen 
seurauksena aiheutuvat säteilyvaikutukset eivät ylitä edellä esitettyjä enimmäisarvoja. 

Tarkasteluajanjaksolla, jona ihmisille aiheutuva säteilyaltistus voidaan riittävän luotetta-
vasti arvioida, mutta jonka on oltava vähintään usean tuhannen vuoden mittainen, tulee: 

eniten altistuville ihmisille aiheutuvan efektiivisen vuosiannoksen jäädä alle arvon 
0,1 mSv; ja  
muille ihmisille aiheutuvien keskimääräisten efektiivisten vuosiannosten jäädä mer-
kityksettömän pieniksi.  

Edellä tarkoitetun ajanjakson jälkeisille tarkasteluajanjaksoille tulee loppusijoitetuista 
ydinjätteistä peräisin olevien elinympäristöön vapautuvien radioaktiivisten aineiden 
määrien pitkän ajan keskiarvojen alittaa enimmäisarvot, jotka Säteilyturvakeskus asettaa 
kunkin radionuklidin osalta erikseen. 

Enimmäisarvot tulee asettaa siten, että:
loppusijoituksesta aiheutuvat säteilyvaikutukset voivat olla enimmillään vastaavan-
suuruisia kuin luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuvat; ja
laaja-alaiset säteilyvaikutukset jäävät merkityksettömän pieniksi.  
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Pitkäaikaisturvallisuutta heikentävien epätodennäköisten tapahtumien merkitys on selvi-
tettävä ja, jos mahdollista, niiden seurausten ja säteilyvaikutusten odotusarvojen hyväk-
syttävyyttä on arvioitava edellä esitettyihin efektiivisen vuosiannoksen raja-arvoihin se-
kä vapautuvien radioaktiivisten aineiden enimmäismääriin verrattuna. 

Loppusijoituslaitoksen normaali käyttö 

VNp 478/1999 mukaan loppusijoituslaitos ja sen käyttö tulee suunnitella siten, että lai-
toksen käytön ollessa häiriötöntä radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön jäävät 
merkityksettömän pieniksi. 

Loppusijoituslaitoksen häiriöttömästä käytöstä aiheutuvat radioaktiivisten aineiden 
päästöt ympäristöön voidaan katsoa merkityksettömän pieniksi, jos niistä väestön eniten 
altistuville ihmisille aiheutuva keskimääräinen efektiivinen vuosiannos on enintään 
0,01 mSv.  

Efektiivisellä vuosiannoksella tarkoitetaan vuoden aikana saatavan ulkoisen säteilyn 
efektiivisen annoksen ja samana aikana kehoon joutuvista radioaktiivisista aineista vii-
denkymmenen vuoden kuluessa aiheutuvan efektiivisen annoksen kertymän summaa. 

Odotettavissa olevat häiriöt ja onnettomuudet 

Odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä tarkoitetaan turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtu-
maa, jonka arvioidaan sattuvan keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa, mutta 
jolla on huomattava todennäköisyys sattua ainakin kerran laitoksen käyttöaikana. Käyt-
töhäiriön seurauksena saattaa käytettyä ydinpolttoainetta vaurioitua, säteilyannosnopeus 
kasvaa tai radioaktiivisten aineiden pitoisuudet lisääntyä loppusijoituslaitoksen tiloissa 
tai laitoksen ympäristöön päästä radioaktiivisia aineita.

Oletetulla onnettomuudella tarkoitetaan loppusijoituslaitoksen turvallisuustoimintojen 
suunnitteluperusteena käytettävä tapahtumaa, jolla on vain vähäinen todennäköisyys ta-
pahtua laitoksen käyttöaikana. Oletetun onnettomuuden seurauksena voi käytettyä ydin-
polttoainetta rikkoontua pahoin, laitostiloihin vapautua suuria määriä radioaktiivisia ai-
neita tai ympäristöön vapautua merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita.

Laitoksen häiriöttömän käytön, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden sekä oletettujen 
onnettomuuksien seurauksena olevat säteilyannokset on arvioitava. Annos on arvioitava 
loppusijoituslaitoksen ympäristössä eniten altistuvalle, ns. kriittisen ryhmän jäsenelle, 
joka voi altistua ulkoiselle säteilylle tai sisäiselle säteilylle hengitysilmaan tai ravintoon 
joutuneiden radioaktiivisten aineiden kautta. Annosten arvioinnissa ja radioaktiivisten 
aineiden leviämislaskuissa on noudatettava ohjeita YVL 7.2 ja 7.3 soveltuvin osin.

Käyttöhenkilöstön altistuminen 

Loppusijoituslaitoksen henkilöstön ja muiden siellä säteilytyötä tekevien säteilyaltistus-
ta on rajoitettava säteilylain 598/1991 2 §:n ja säteilyasetuksen 1512/1991 luvun 2 mu-
kaisesti. Työntekijöiden säteilyaltistuksen rajoittaminen on otettava huomioon loppusi-
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joituslaitoksen tilaratkaisujen, rakenteiden ja järjestelmien suunnittelussa sekä suunni-
teltaessa laitoksessa suoritettavia toimintoja.  

Työntekijöiden altistuminen luonnonsäteilylle on otettava huomioon erityisesti suunni-
teltaessa loppusijoituslaitoksen maanalaisia tiloja ja niissä suoritettavia toimia. Luon-
nonsäteilylle altistumisen rajoittamista koskee ohje ST 12.1. 

Työntekijöiden säteilyaltistuksen rajoittaminen

Loppusijoituslaitoksen säännöllisessä käytössä olevat työtilat ja kulkuväylät tulee suun-
nitella ja sijoittaa siten, että ulkoisen säteilyn annosnopeus ja sisäisen säteilyaltistuksen 
vaara on pieni näissä tiloissa. Loppusijoituslaitoksen eri tiloissa esiintyvät säteilyannos-
nopeudet ja radioaktiivisten aineiden pitoisuudet tulee arvioida. Merkittävästi radioaktii-
visia aineita sisältävät rakenteet, järjestelmät ja laitteet tulee sijoittaa omiin huonetiloi-
hinsa tai suojata tehokkaasti. Säteilysuojaukset tulee suunnitella riittävin turvallisuus-
marginaalein.  

Loppusijoituslaitoksen tilat tulee luokitella arvioitujen säteilyolosuhteiden perusteella. 
Säteilysuojelun kannalta valvontaa vaativat tilat tulee sijoittaa omalle alueelleen, jonne 
kulkua voidaan rajoittaa ja valvoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Maanalaisten tilojen 
valvonta-alueiden järjestelyissä voidaan ottaa huomioon näiden tilojen ja niissä tehtä-
vien töiden erityispiirteet. Laitteiden käyttöä, tarkastuksia ja huoltoa varten tulee suun-
nitella sellaiset edellytykset ja olosuhteet, että säteilyn alaisena tehtävien työvaiheiden 
määrä jää vähäiseksi ja kestoltaan lyhyeksi. 

Säteilyvalvonnassa tulee käyttää hälyttäviä mittalaitteita siten, ettei kukaan altistu tietä-
mättään merkittäville säteilyannoksille loppusijoituslaitoksen käyttötilanteissa.

Loppusijoituslaitoksen säteilysuojelujärjestelyjen suunnittelussa on noudatettava ohjeita 
YVL 7.9 ja 7.18 soveltuvin osin. Säteilyvalvontajärjestelmiä ja -laitteita koskee ohje 
YVL 7.11. 

Radioaktiivisten aineiden vapautumisen rajoittaminen  

Loppusijoituslaitoksen käyttötoimet sekä sen rakenteet ja järjestelmät on suunniteltava 
siten, että radioaktiivisten aineiden vapautuminen laitostiloihin ja ympäristöön estetään 
tai sitä rajoitetaan kaikin käytännöllisin keinoin. Laitoksella on oltava järjestelmät, joilla 
voidaan ottaa talteen käsittelytiloihin vapautuneet radioaktiiviset aineet, puhdistaa pin-
nat niille levinneistä radioaktiivisista aineista sekä käsitellä ja pakata asianmukaisesti 
kertyneet radioaktiiviset jätteet. 

Sellaisissa laitoksen tiloissa, joiden ilmatilaan voi joutua merkittäviä määriä radioaktii-
visia aineita, tulee olla ilmastointi- ja suodatusjärjestelmät, joiden tehtävä on 

vähentää radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia näissä tiloissa 
estää radioaktiivisten aineiden leviäminen muihin laitostiloihin  
rajoittaa radioaktiivisten aineiden pääsyä ympäristöön.  
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Näiden ilmastointi- ja suodatusjärjestelmien tulee voida toimia suunnitellulla tehollaan 
myös odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai oletetun onnettomuuden tapahduttua. 

Loppusijoituslaitosten ilmastointijärjestelmien suunnittelussa on noudatettava ohjetta 
YVL 5.6 soveltuvin osin. 

Säteilyturvallisuuden valvonta 

Loppusijoituslaitoksen käytön säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen 
on varmistettava jatkuvin tai säännönmukaisin mittauksin. Valvonta on kohdistettava 
erityisesti laitoksen mahdollisiin päästöreitteihin sekä laitoksen ympäristöön. 

Radioaktiivisten aineiden mahdollisten päästöreittien valvomiseksi tulee suunnitella jär-
jestelmät, jotka mittaavat ja tallentavat tiedot ympäristöön pääsevien radioaktiivisten ai-
neiden määristä. Päästöjä on voitava valvoa myös odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai 
oletetun onnettomuuden sattuessa. 

Ohjeissa YVL 7.5, 7.6 ja 7.7 esitetään meteorologisia mittauksia, päästöjen mittaamista 
ja ympäristön säteilytarkkailua koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat 
soveltuvin osin myös loppusijoituslaitosta. 

Turvallisuustekniset suunnittelukriteerit

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden varmistami-
seksi tarvittavat tekniset ja hallinnolliset vaatimukset ja rajoitukset on esitettävä turvalli-
suusteknisissä käyttöehdoissa. Laitoksen käyttöä, kunnossapitoa, määräaikaistarkastuk-
sia ja -kokeita sekä häiriö- ja onnettomuustilanteita varten on oltava riittävät ohjeet. Jär-
jestelmien ja laitteiden luotettava toiminta on varmistettava huollolla sekä säännönmu-
kaisin määräaikaistarkastuksin ja -kokein. 

Loppusijoituslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on oltava tehtäviinsä soveltuvia, päteviä 
ja hyvin koulutettuja. Henkilöstöä varten on oltava koulutusohjelmat pätevyyden ylläpi-
tämiseksi ja kehittämiseksi. 

Turvallisuusluokitus

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden varmistami-
seksi laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä loppusijoitustilojen sul-
kemisessa tulee: 

soveltaa koeteltua tai muuten huolella tutkittua, korkealaatuista tekniikkaa;  
noudattaa kehittyneitä laadunvarmistusta koskevia ohjelmia; sekä  
ylläpitää kehittynyttä turvallisuuskulttuuria.  

Loppusijoituslaitoksen käytöstä saatavia kokemuksia on järjestelmällisesti seurattava ja 
arvioitava. Turvallisuuden parantamiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttöko-
kemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon 
ottaen voidaan pitää perusteltuina. 
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Loppusijoituslaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava sen perusteella, 
mikä merkitys niillä on loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaistur-
vallisuuden kannalta. Kultakin järjestelmältä, rakenteelta ja laitteelta edellytettävän laa-
dun sekä sen todentamiseksi tarvittavien tarkastusten ja testausten on oltava riittävät ky-
seisen kohteen turvallisuusmerkitykseen nähden. 

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden kannalta merkityksellisiä järjestelmiä ja 
rakenteita ovat 

käytettyä polttoainetta sisältävien säiliöiden käsittelyjärjestelmät 
käytettyjen polttoainenippujen käsittelykammiot ja -laitteistot sekä niiden ohjaus-
järjestelmät 
jätekapselin käsittelyjärjestelmät ja niiden ohjausjärjestelmät 
muut merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita sisältävät järjestelmät 
palontorjuntajärjestelmät turvallisuuden kannalta merkittävissä osastoissa 
kapselointilaitoksen ilmastointi- ja suodatusjärjestelmät 
säteilymittausjärjestelmät.  

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta merkityksellisiä järjestelmiä, rakenteita ja laitteita 
ovat

jätekapseli ja sen käsittelylaitteistot 
loppusijoitettua jätekapselia ympäröivä täyteaine.  

Loppusijoituslaitoksen turvallisuusluokituksessa on noudatettava ohjetta YVL 2.1 so-
veltuvin osin. Nosto- ja siirtolaitteiden suunnittelussa on noudatettava ohjetta YVL 5.8. 
Automaatiojärjestelmien suunnittelussa on noudatettava ohjetta YVL 5.5 ja sähköjärjes-
telmien suunnittelussa ohjetta YVL 5.2 soveltuvin osin. 

Kapselin käsittelyyn ja nostoihin käytettävät laitteistot luokitellaan turvallisuusluokkaan
3. Tällaisia ovat esimerkiksi loppusijoitustilan hissi sekä kapselin kuljettamiseen käytet-
tävän ajoneuvon kapselia nostavat ja kannattavat rakenteet. 

Loppusijoitustilan käytönaikainen säteilytasojen valvontainstrumentointi kuuluu turval-
lisuusluokkaan 3. 

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseksi kapselin loppusijoitusreikä 
lähialueineen ja täytemateriaaleineen kuuluu turvallisuusluokittelun piiriin. Kallion 
eheys reiän seinämissä, vuotovirtausten määrä, reiän puhtaus sekä reiän sijainti- ja muo-
totoleranssit ovat loppusijoitusreiän hyväksyttävyyskriteerejä. Samaten reikään raken-
nettavan bentoniittikerroksen ominaisuudet, tiheys, mitat, välykset ja vesipitoisuus ovat 
hyväksymiskriteerejä, joiden täyttymisestä on varmistuttava ennen reiän käyttöönottoa. 
Kapselin reikään asennuksen jälkeen on tarkistettava kapselin päälle tulevan bentoniitti-
kerroksen hyväksyttävyys samoilla kriteereillä. 

Järjestelmien toiminnalliset ja varmentamisvaatimukset 

Loppusijoituslaitoksessa on varmistettava toiminnot, jotka ovat tärkeitä polttoainenip-
pujen sekä jätekapselien eheyden säilymisen, päästöjen ehkäisemisen ja laitoksen henki-
löstön säteilyturvallisuuden kannalta. 
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Yksittäisvikaantumisen varalta varmistettavia loppusijoituslaitoksen turvallisuusjärjes-
telmiä ovat 

käytettyjen polttoainenippujen ylikuumenemisen estojärjestelmät  
onnettomuuden seurantaan ja hallintaan tarvittavat säteilymittausjärjestelmät sekä 
ulkoisen säteilyn mittausjärjestelmä polttoainenippujen käsittelytilassa 
alipaine- ja suodatusjärjestelmät tiloissa, joiden ilmatilaan voi vapautua suuria mää-
riä radioaktiivisia aineita 
radioaktiivisten aineiden päästöjen mittausjärjestelmät 
paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät alueilla, joissa tulipalo voisi aiheuttaa mer-
kittävän radioaktiivisten aineiden vapautumisen laitostiloihin tai ympäristöön. 

Käytettyjen polttoainenippujen käsittelyjärjestelmät on suunniteltava niin, ettei yksittäi-
sen laitteen vikaantumisen seurauksena voi aiheutua putoamisonnettomuutta tai muuta 
onnettomuutta, jossa käytettyjä polttoainenippuja voisi vaurioitua pahoin. Käytettyä 
polttoainetta sisältävien siirtosäiliöiden ja jätekapselien käsittelyjärjestelmät on suunni-
teltava niin, ettei yksittäisen laitteen vikaantumisen seurauksena voi aiheutua putoamis-
onnettomuutta tai muuta onnettomuutta, jossa siirtosäiliöstä tai jätekapselista voisi va-
pautua merkittävästi radioaktiivisia aineita. Näiden käsittelyjärjestelmien käyttövoiman 
menetyksen seurauksena ei saa aiheutua säteilyvaarallista tilannetta. 

Loppusijoituslaitoksen turvallisuustoimintojen varmistamisessa on noudatettava ohjetta 
YVL 2.7 soveltuvin osin.

Loppusijoituslaitos suunnitellaan siten, että sen käyttöturvallisuus perustuu mahdolli-
simman pitkälti passiivisiin järjestelmiin. Turvallisuuteen vaikuttavia aktiivisia järjestel-
miä tarvitaan kuitenkin mm. polttoainenippujen käsittelyssä, käsittelykammion alipai-
neistuksessa ja polttoaineen jälkilämmön poiston varmistamisessa. Myös eräiden laittei-
den huollettavuus ja toimintahäiriöistä selviytyminen edellyttävät tiettyjen toimintojen 
erillistä varmentamista korvaavalla toiminnolla. Esimerkiksi korkeassa säteily-ympäris-
tössä toimivien laitteiden rikkoutuessa varmistetaan erillisin järjestelmin, että kyseiset 
laitteet saadaan korjattavaksi tai vaihdettavaksi ilman tarpeetonta henkilökuntaan koh-
distuvaa säteilyannosta.

Ulkoisten tapahtumien huomioon ottaminen suunnittelussa 

Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisina pidettävistä 
luonnonilmiöistä ja muista laitoksen ulkopuolisista tapahtumista aiheutuvat vaikutukset. 

Huomioon otettavia luonnonilmiöitä ovat ainakin salamanisku, maanjäristys, myrsky-
tuuli, tulva sekä poikkeuksellinen ulkoilman lämpötila. Muita laitoksen ulkopuolisia ta-
pahtumia ovat ainakin sähkömagneettinen häiriö, pienlentokoneen törmäys, maastopalo 
tai räjähdys.  

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisen osan suunnittelussa on noudatettava ohjeissa 
YVL 4.1 ja YVL 4.2 esitettyjä rakentamista koskevia ja ohjeessa YVL 2.6 esitettyjä 
maanjäristystä koskevia vaatimuksia soveltuvin osin. 
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Turva- ja valmiusjärjestelyt 

Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttöluvan haltijan on huolehdittava ydinlaitoksen turva-
järjestelyistä. Turvajärjestelyjen suunnittelun lähtökohtana on, että lainvastaiseen toi-
mintaan saattaa ryhtyä yksittäinen ydinlaitoksella työskentelevä henkilö taikka ulkopuo-
linen ryhmä tai henkilö, jolla voi olla avustajana laitoksella työskentelevä. Lainvastaista 
toimintaa yrittävällä henkilöllä tai ryhmällä voi olla myös aseita ja räjähteitä sekä sel-
laista tietoa ja asiantuntemusta, jota ei ole julkisesti saatavilla. Turvajärjestelyjen on pe-
rustuttava lainvastaisesta toiminnasta aiheutuvien riskien ja suojaustarpeiden arviointiin. 
Turvajärjestelyt on sovitettava yhteen ydinlaitoksen käyttötoiminnan ja valmiusjärjeste-
lyjen kanssa. Turvajärjestelyt on lisäksi sovitettava yhteen viranomaisten ydinonnetto-
muuksien varalta laatimien pelastuspalvelu- ja valmiussuunnitelmien kanssa. 

Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttöluvan haltijan on huolehdittava ydinlaitoksen val-
miusjärjestelyistä. Valmiusjärjestelyjen suunnittelun on perustuttava analyyseihin, jotka 
koskevat ydinlaitoksen käyttäytymistä hätätilanteissa ja hätätilanteiden seurauksia. Toi-
minta hätätilanteessa on suunniteltava ottaen huomioon tapahtumien hallittavuus sekä 
seurausten vakavuus. Tätä varten hätätilanteet on luokiteltava. Valmiusjärjestelyt on so-
vitettava yhteen ydinlaitoksen käyttötoiminnan ja turvajärjestelyjen kanssa. Valmiusjär-
jestelyt on lisäksi sovitettava yhteen viranomaisten ydinonnettomuuden varalta laati-
mien pelastuspalvelu- ja valmiussuunnitelmien kanssa. 

Häiriöiden ja onnettomuuksien ehkäiseminen ja seurausten hallinta 

Loppusijoituslaitoksen häiriötöntä käyttöä koskevien turvallisuusvaatimusten täyttymi-
nen on osoitettava analyysein ja todennettava laitoksen koekäytön yhteydessä. Myös 
käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien varalle suunniteltujen turvajärjestelmien toimivuus 
on mahdollisuuksien mukaan todennettava koekäytön yhteydessä. Koekäyttöä koskee 
ohje YVL 2.5 soveltuvin osin. 

Odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja oletettuja onnettomuuksia koskevien turvallisuus-
määräysten täyttyminen on osoitettava analyysein, jotka luonteeltaan ja vakavuudeltaan 
kattavat erityyppiset häiriöt ja onnettomuudet, joita voi esiintyä loppusijoituslaitoksella.
Näiden tapahtumien edustavuuden kannalta on myös olennaista, että kunkin turvajärjes-
telmän tehtävää ja mitoitusta eniten rajoittavat tapahtumat analysoidaan. 

Säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan ensisijaisesti deterministisellä 
turvallisuusanalyysillä. Tällainen analyysi on esitettävä alustavan turvallisuusselosteen 
(PSAR) ja lopullisen turvallisuusselosteen (FSAR) yhteydessä. Sen lisäksi loppusijoi-
tuslaitoksen käytön turvallisuuteen vaikuttavia teknisiä ratkaisuja on perusteltava toden-
näköisyyspohjaisella turvallisuusanalyysillä. Ydinenergia-asetuksen 36 §:n mukaan to-
dennäköisyyspohjaisen analyysin tulee sisältyä aineistoon, joka toimitetaan Säteilytur-
vakeskukselle käyttölupaa haettaessa. Rakentamislupahakemuksen yhteydessä toimitet-
tavaan alustavaan turvallisuusselosteeseen on sisällytettävä suunnitteluvaiheen todennä-
köisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA), jossa arvioidaan merkittävimpien häiriöi-
den todennäköisyyksiä ja seurauksia säteilyturvallisuuden kannalta. 
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Odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden mahdollisina aiheutumissyinä on tarkasteltava 
ainakin

pahoin vuotavan tai mekaanisesti heikentyneen polttoainenipun käsittelyä 
laitevikaa tai virhetoimintoa, jolla voi olla turvallisuusmerkitystä  
radioaktiivisten aineiden käsittelyjärjestelmän tai turvajärjestelmän tehonmenetystä 
tulipaloa turvallisuuden kannalta merkityksellisessä kohteessa 
odottamatonta vesivuotoa tai tulvaa loppusijoitustiloissa. 

Oletettujen onnettomuuksien mahdollisina aiheutumissyinä on tarkasteltava ainakin 
käytetyn polttoainenipun, niitä sisältävän säiliön tai jätekapselin putoamista tai 
muuta käsittelyvahinkoa, jonka seurauksena polttoainetta rikkoontuu pahoin 
tärkeän turvallisuusjärjestelmän toimintakyvyn olennaista heikentymistä 
käytetyn ydinpolttoaineen lämmönsiirron menetystä ja siitä aiheutuvaa ylikuumene-
mista 
räjähdystä tai tunnelin sortumaa loppusijoitustilassa 
merkittävää vauriota aiheuttavaa ulkoista tapahtumaa, kuten huomattavia maanjä-
ristystä tai pienlentokoneen törmäystä. 

Kriittisyysonnettomuuden estäminen 

Rakenteellisin ratkaisuin on estettävä sellaisten polttoainekeskittymien muodostuminen, 
jotka synnyttävät hallitsemattoman neutronien ylläpitämän fissioiden ketjureaktion. 

Käytettyjen polttoainenippujen siirtosäiliöt, varastotilat ja käsittelylaitteet sekä jätekap-
selit on suunniteltava siten, ettei kriittisiä polttoainekeskittymiä muodostu missään käyt-
tötilanteessa, mukaan lukien odotettavissa olevat käyttöhäiriöt ja oletetut onnettomuu-
det. Loppusijoitettujen jätekapselien tulee säilyttää alikriittisyytensä myös pitkällä aika-
välillä tilanteissa, joissa kapselin sisärakenteet ovat syöpyneet ja se on täyttynyt osittain 
pohjavedellä. Kriittisyyslaskelmissa on oletukset polttoaineen väkevöintiasteesta ja pa-
lamasta sekä efektiivisen kasvutekijän turvamarginaali valittava siten, että varmuus 
kriittisyysturvallisuudesta on erittäin hyvä. 

Palo- ja räjähdysvaaran ehkäiseminen 

Loppusijoituslaitos on suunniteltava siten, että tulipalon todennäköisyys on pieni ja tuli-
palon seuraukset turvallisuuden kannalta vähäisiä. 

Loppusijoituslaitos on suunniteltava siten, että estetään luotettavasti räjähdykset, jotka 
voisivat vaarantaa polttoainenippujen, jätekapselien tai radioaktiivisia aineita sisältävien 
laitteiden tai tilojen eheyden. 

Loppusijoituslaitoksen paloturvallisuussuunnittelun tavoitteena tulee olla 
estää palojen syttyminen 
havaita ja sammuttaa palot nopeasti
estää palojen leviäminen tiloihin, joissa se voisi vaarantaa käytetyn polttoaineen kä-
sittelyn tai varastoinnin turvallisuuden 
räjähdysvaaran minimointi. 
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Loppusijoituslaitoksessa tulipalon ja räjähdysten ehkäisemisen tulee perustua ensisijai-
sesti tilasuunnitteluun ja palotekniseen osastointiin, jonka tulee täyttää vähintään palo-
luokkavaatimus EI 60. Käytettävien materiaalien tulee olla pääsääntöisesti palamatto-
mia ja kuumuutta kestäviä. Turvallisuuden kannalta tärkeisiin paloteknisiin osastoihin 
tai niiden välittömään läheisyyteen ei tule sijoittaa tarpeettomasti materiaaleja tai laittei-
ta, jotka lisäisivät palokuormaa tai aiheuttaisivat syttymis- ja räjähdysvaaraa. Tilat, jois-
sa on huomattavia palokuormakeskittymiä, on eroteltava omiksi paloteknisiksi osastoik-
si.

Loppusijoituslaitos tulee varustaa automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, joka tulee 
suunnitella siten, että palo voidaan paikantaa riittävällä tarkkuudella. Lisäksi laitoksen 
tilat tulee tarvittaessa varustaa kohteeseen soveltuvalla sammutusjärjestelmällä ja opera-
tiiviseen palontorjuntaan soveltuvalla alkusammutuskalustolla. Paloilmoitin- ja sammu-
tusjärjestelmien tulee toimia tehokkaasti myös odotettavissa olevan käyttöhäiriön tai 
oletetun onnettomuuden sattuessa. 

Paloturvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa on noudatettava ohjetta YVL 4.3 soveltuvin 
osin.

Jätekapselien vioittumisen estäminen 

Loppusijoituslaitoksen laajennustyöt tai muut laajamittaisia siirtoja edellyttävät toimet 
eivät saa vaarantaa loppusijoituksen turvallisuutta. Sen vuoksi loppusijoituslaitoksen ti-
laratkaisut on suunniteltava siten, että loppusijoitustoiminta sekä louheen, täyteaineiden 
ja suurten koneiden siirrot on riittävästi erotettu toisistaan. Louhintatöistä aiheutuvat 
kallion sortumat tai siirrokset tiloissa, joihin on sijoitettu tai ollaan sijoittamassa jäte-
kapseleita, on estettävä pitämällä nämä tilat riittävän etäällä louhintatöiden kohteena 
olevista tiloista.  

Jätekapseli on siirrettävä kapselointilaitoksesta loppusijoituspaikkaansa ja täyteaine ase-
tettava kapselin ympärille siten, ettei kapseli vaurioidu mekaanisesti sen pitkäaikaiskes-
tävyyden vaarantavalla tavalla. 

2.2.2 Loppusijoituksen teknisen toteutuksen suunnittelu 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen tarkoituksena on Suomen ydinvoima-
loissa kertyneiden käytettyjen ydinpolttoainenippujen 

pakkaaminen (kapseloiminen) kallioperään tapahtuvan pysyvän sijoittamisen edel-
lyttämään muotoon sekä 
sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomen kallioperään. 

Laitos muodostuu vastaavasti kahdesta osasta: 
maanpäällinen kapselointilaitos, jossa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta 
toimitettava käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan ja jossa se pakataan loppusijoi-
tussäiliöihin ja 
syvällä kalliossa olevat tunnelit, joihin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan. 
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Maan päällä sijaitsevat varsinaisen kapselointilaitoksen lisäksi tilat apu- ja oheistoimin-
toja varten kuten kuilurakennukset, konttori- ja laboratoriotilat, varasto- ja korjaamotilat 
sekä LVIS-järjestelmien vaatimat tilat. Louheen ja murskeen varastoinnille varataan 
oma alueensa. Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa yksi ajoramppi ja tarvittava 
määrä pystykuiluja: esimerkiksi ilmanvaihto-, henkilö- ja kapselikuilu. Erityisesti safe-
guards-näkökulmasta johtuen (katso tarkemmin 2.2.11) loppusijoitustilan maanpintayh-
teyksien lukumäärä kannattaa minimoida ja maanpintayhteydet kannattaa pitää valvon-
nan kannalta selkeästi muista rakennelmista erillään, jotteivät ydinmateriaalivalvonnan 
vaatimat tarkkailusysteemit tulisi tarpeettoman monimutkaisiksi. Laitosalueen raken-
nusala, eli rakennusten, teiden, varastojen ja kenttien pohja-ala, on yhteensä noin 15 ha.

Varsinaisen kapselointilaitoksen pääosan muodostavat kuljetussäiliöiden vastaanotto- ja 
puhdistustilat, kuljetussäiliöiden välivarastointitila, säiliöiden siirtokäytävä, polttoaine-
nippujen käsittelykammio, säiliöiden sulkemiseen ja tarkastuksiin tarvittavat tilat sekä 
tyhjien ja täytettyjen säiliöiden välivarastot. Kapselointilaitoksesta johtaa kuilu suoraan 
400–700 metrin syvyydessä kalliossa oleviin loppusijoitustiloihin. 

Maanalainen tunneliverkko jakautuu kahteen osaan: 
varsinaiset loppusijoitustunnelit, joihin käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät säiliöt 
sijoitetaan, sekä  
niitä ja kuiluja yhdistävät keskustunnelit. 

Perusratkaisussa (KBS 3-V) säiliöt sijoitetaan loppusijoitustunneleiden lattiaan poratta-
viin 7–8 metriä syviin reikiin, jotka tiivistetään bentoniittisavella. Vaihtoehtoisesti kap-
selit voitaisiin sijoittaa myös vaakasuoriin tunneleihin (KBS 3-H). Polttoaineen koko-
naismäärän kasvaessa myös ns. kaksikerrosvaihtoehto on mahdollinen sekä perusratkai-
sun että vaakaratkaisun vaihtoehtoina. Kaksikerrosratkaisussa loppusijoitusta tapahtuisi 
kahdella eri tasolla, joiden välinen etäisyys toisistaan on noin 100 m. 

Perusratkaisussa kapselointilaitos sijaitsee suoraan loppusijoitustunneleiden yläpuolella 
ja on yhteydessä kapseleiden siirtokuiluun. Olkiluodossa kapselointilaitos saattaa olla 
kuitenkin edullista sijoittaa välittömästi käytetyn polttoaineen välivaraston yhteyteen, 
jolloin loppusijoituspaikalla olevan kapselikuilun yhteyteen rakennetaan erillinen hissi-
rakennus, jossa kapselointilaitokselta tulevat kapselit otetaan vastaan, tai toisena vaihto-
ehtona kapselit kuljetetaan ajoneuvolla ramppia myöten loppusijoitustasolle. Kapseloin-
tilaitoksen sijoituspäätös on toistaiseksi jätetty avoimeksi, koska Olkiluodon alueella to-
teutetaan muita rakennustöitä, jotka saattavat vaikuttaa maanpäälliseen aluesuunnitte-
luun.

Posivan perusratkaisu pohjautuu Ruotsissa 1980-luvun alussa kehitettyyn KBS-3-ratkai-
suun ja on nykyisessä muodossaan yli kaksikymmentä vuotta jatkuneen tutkimus- ja ke-
hitystyön tulos. Koska loppusijoituslaitoksen käytännön toiminnan on suunniteltu alka-
van kuitenkin vasta vajaan 15 vuoden kuluttua, teknisiä suunnitelmia tullaan vielä tar-
kistamaan ja optimoimaan ottaen huomioon tutkimuksen ja tekniikan kehityksen muka-
naan tuomat mahdollisuudet.    
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2.2.3 Suunnittelun perustana oleva jätemäärä ja sen laatu 

Loppusijoituslaitoksen suunnitteluperustana on se, että kaikki Suomen neljässä olemas-
sa olevassa ydinvoimalaitosyksikössä syntyvä käytetty ydinpolttoaine sekä rakenteilla 
olevasta OL3-voimalaitosyksiköstä tuleva käytetty polttoaine voidaan loppusijoittaa sii-
hen. Olkiluodon voimalaitoksesta (OL1-2) syntynyt käytetty ydinpolttoaine on koko-
naisuudessaan säilytettynä polttoainenippuina KPA-varaston ja reaktorihallien vesial-
taissa. Loviisan laitosyksikköjen (Lo1-2) polttoaine on samoin säilytettynä laitosalueella
nippuina vesialtaissa lukuun ottamatta käytön alkuvuosina syntynyttä polttoainetta, jota 
on vuoteen 1996 asti kuljetettu Venäjälle jälleenkäsiteltäväksi.

Voimayhtiöt ovat antaneet ennusteet voimalaitosyksiköiden käytetyn polttoaineen ker-
tymistä. Taulukossa 2-1 on esitetty yhteenvedot ennustetuista polttoainemääristä, maksi-
mipalamasta ja keskimääräisestä palamasta eri laitosyksiköillä. Kuvassa 2-3 on esitetty 
käytetyn polttoaineen vuosittaiset nippukertymät ja kuvassa 2-4 ennustetut keskimääräi-
set vaihtolatauskohtaiset poistopalamat oletuksin, että Loviisan osalta enimmäispalama 
on vuodesta 2003 eteenpäin 45 MWd/kgU, samoin OL1-2-yksiköissä, mutta että OL1-2 
yksiköiden osalta enimmäispalama nousee arvoon 50 MWd/kgU vuodesta 2011 alkaen. 
OL3:n osalta enimmäispalamana pidetään arvoa noin 50 MWd/kgU koko suunnitellun 
60 vuoden käyttöjakson ajan. Myös OL3:n ennusteet on esitetty kuvissa 2-3 ja 2-4. 
OL3:lle on suunniteltu sekä 1 vuoden että 2 vuoden lataussykliin perustuvat käyttöjak-
sot.

Taulukko 2-1. Tietoja ennustetuista polttoainekertymistä OL- ja Lo-laitosyksiköillä. 

OL1 OL2 OL3 Lo1 Lo2 

Suunniteltu käyttöikä (a) 60 60 60 50 50 

Nippukertymäennuste (kpl) 7224 7288 3728 3993 4380 

Koko nippumäärän keskimää-
räinen poistopalama 
(MWd/kgU) 

38,0 38,6 45,5 37,0 38,1 

Vastaava tonnimäärä (tU) 1270 1263 1980 492 526 
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SPENT FUEL ELEMENTS FROM FINNISH NPPs
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Kuva 2-3. Ennustettu polttoainekertymä OL1-3 ja Lo1-2 laitosyksiköistä. Ennuste pe-

rustuu OL-yksiköiden osalta 60 vuoden käyttöikään ja Lo-yksiköiden osalta 50 vuoden 

käyttöikään. 
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Kuva 2-4. Ennustetut vaihtolatauskohtaiset keskimääräiset poistopalamat. Maksimi-

poistopalamaksi on arvioitu OL1-3:ssa 50 ja Lo1-2:ssa 45 MWd/kgU.
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Loppusijoituskapselit

Loppusijoituskapselit ovat massiivisia metallisäiliöitä, joiden sisäosa on pallografiitti-
rautaa ja ulkovaippa kuparia. Kapseleista on omat mallinsa kaikille kolmelle Suomessa 
käytössä olevalle tai käyttöön tulevalle polttoaine-elementtityypille. Kapselien yksityis-
kohtainen esittely on saatavilla kapselien suunnitteluraportissa (Raiko 2005). Kapselien 
yleiskuvaus on esitetty kuvassa 2-5 ja kapselien perusmitat taulukossa 2-2. 

Kuva 2-5. Kupari-rauta kapselit Loviisa 1-2 (VVER 440), Olkiluoto 1-2 (BWR) ja Olki-

luoto 3 (EPR) reaktorien polttoaine-elementeille. 
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Taulukko 2-2. Eri kapselityyppien päämitat ja painot (Raiko 2005). 

Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 

Ulkohalkaisija (m) 1,05 1,05 1,05 

Kokonaispituus (m) 3,60 4,80 5,25 

Kokonaistilavuus (m3) 3,0 4,1 4,5 

Nippupositiot (kpl) 12 12 4 

Polttoaineen määrä (tU) 1,4 2,2 2,1 

Kokonaispaino (t) 18,6 24,3 29,1 

2.2.4 Loppusijoitustoiminnan aikataulu 

Kapseliin sijoitettavien polttoainenippujen valinta on vuosittaisten polttoainekertymien, 
poistopalamien ja laitosten käyttöajan avulla optimoitava seuraavien reunaehtojen mu-
kaisesti:

Nippukohtaisen jälkijäähdytysajan tulee olla vähintään 20 vuotta 
Kapselikohtaisten lämpötehojen tulee olla mahdollisimman samansuuruisia 
Kaikkiin kapseleihin tulee sijoittaa täysi määrä nippuja 
Loppusijoitus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin laitoksen 
kapasiteetin sallimissa rajoissa. 

Loppusijoituslaitoksen lähtökohdaksi on kiinnitetty, että loppusijoitus on aloitettava 
vuonna 2020. Toinen lähtökohta on se, että kunkin tuotetun käytetyn polttoaine-erän tu-
lee olla vähintään 20 vuotta jälkijäähdytyksessä, jotta säteilytasot alenevat riittävästi. 
Kolmas ja hyvin ratkaiseva reunaehto on, että kapselien pintalämpötila ei loppusijoituk-
sen aikana saa nousta +100 oC lämpötilaa korkeammaksi suurella luotettavuudella. Tä-
mä johtaa kapselikohtaisen jälkilämpötehon rajoittamiseen tietylle tasolle, joka puoles-
taan määrää kapseliin sijoitettavien polttoaine-elementtien keskimääräisen jäähdytys-
ajan. Näiden reunaehtojen suhteen loppusijoitustoiminta on ajoitettava. Investointien 
kannalta optimaalisin tilanne saavutettaneen, kun rakennettavaa loppusijoituslaitosta 
käytetään lyhyen ajan tasaisella maksimikapasiteetilla. 

Oheisessa taulukossa 2-3 sekä kuvassa 2-6 on laskelmien perusteella määritelty loppusi-
joitusaikataulu, joka sisältää käytössä olevien laitosyksiköiden vaikutuksen sekä varau-
tumisen rakenteilla olevaan voimalaitosyksikköön.  

Kapselien keskimääräiset lasketut lämpötehot kapselointihetkellä 12 nipun kapseleille ovat 
keskimäärin 1 700 W OL1-2-polttoaineella, 1 370 W Lo1-2-polttoaineella sekä 1 830 W 
OL3:n EPR-polttoaineella. 
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Taulukko 2-3. Loppusijoitustoiminnan aikataulut, jotka johtavat eri kapselityyppien 
osalta suurimpaan sallittavaan jälkilämpötehoon sijoitushetkellä. 

Polttoai-
neen lähde 

Korkein
palama 
(MWd/ 
kgU)

Nippuja
kapselis-
sa (kpl) 

LS-
toiminnan 
aloitus-
vuosi

LS-
jakson
pituus
(a)

Nipun
minimi 
jäähdy-
tysaika 
(a)

U-
määrä 
(tU)

Tarvit-
tava 
kapseli-
määrä 
(kpl)

Kapse-
lointi-
nopeus
(kpl/a)

OL1-2 50 12 2020 53 20 2533 1210 22,8 
Lo1-2 45 12 2020 37 25 1018 698 18,9 
OL3 50 4 n. 2067 45 38 1980 932 20,7 

SCHEDULE FOR THE NPP OPERATION AND REPOSITORY OPERATIONS 
 ESTIMATED MAX BURNUP FOR OLKILUOTO 50 AND LOVIISA 45 MWd/kgU

53

38

60

37

45

60
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A.D.

TIME
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OL1-2

Lo1-2

OL3

Kuva 2-6. Suomalaisten ydinvoimalaitosyksikköjen suunnitellut käyttöajat sekä niistä 

tulevan käytetyn polttoaineen loppusijoitustoiminnan aikataulut.

2.2.5 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet 

Ydinjätteitä eli ydinlaitoksen radioaktiivisia jätteitä syntyy käytetyn polttoaineen loppu-
sijoituslaitoksessa vain sen kapselointilaitososassa. Radioaktiivisia jätteitä muodostuu, 
kun polttoaineesta irronneet radioaktiiviset aineet kontaminoivat laitoksen rakenteita ja 
laitteita. Normaalikäytössä radioaktiivista jätettä syntyy vain käsittelykammiossa, käsit-
telykammion korjaamon dekontaminointikeskuksessa, kammion ilmastoinnin suodatti-
missa sekä kuljetussäiliön siirtokäytävässä, mikäli kuljetussäiliön pinta on kontaminoi-
tunut.
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Polttoaineen kuljetussäiliön ulkopinnan pesussa voi kertyä radioaktiivista jätettä hyvin 
pieniä määriä, koska käytännössä vain kuljetussäiliön säteilysuojakansi voi olla konta-
minoitunut ollessaan käsittelykammiossa. Samoin kapselin siirtokäytävässä kapselia 
puhdistettaessa voi syntyä pieniä määriä radioaktiivista jätettä. Käsittelykammion jääh-
dytysilmastointiin kytketty suodatin muuttuu ajan myötä radioaktiiviseksi jätteeksi. 
Kapselointilaitoksen, lähinnä käsittelykammion laitteiden huollossa ja kunnossapidossa 
syntyy radioaktiivista jätettä, kun laitteita ja järjestelmiä korjataan ja uusitaan. Korjauk-
set ja uusinnat edellyttävät dekontaminointitöitä sekä siivouksia, jotka tuottavat radioak-
tiivista jätettä. Suuri osa dekontaminoinneista ja korjaustöistä suoritetaan kapselointilai-
toksen käsittelykammion lähellä olevassa aktiiviverstaassa. Viimeisenä radioaktiivista 
jätettä tuottavana vaiheena kapselointilaitoksen elinkaaressa on kapselointilaitoksen 
käytöstäpoisto.

Periaatteena on, että radioaktiiviset jätteet loppusijoitetaan sitä mukaa kuin niitä syntyy. 
Jätteitä ei varastoida kapselointilaitoksessa, koska näiden jätteiden loppusijoitustilat ra-
kennetaan valmiiksi ennen kapselointilaitoksen käyttöön ottoa.

Kaikki keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan kiinteytettynä. Nestemäiset radioaktiiviset 
jätteet kiinteytetään ennen loppusijoitusta betonoimalla. Kaikki polttoainenipuista mah-
dollisesti irtoavat korkea-aktiiviset jätteet pyritään sijoittamaan polttoainekapseleiden 
vapaisiin positioihin ja ne loppusijoitetaan kapseleissa yhdessä polttoaineen kanssa. 

Käyttö- ja käytöstäpoistojätteen loppusijoitustila rakennetaan loppusijoitustilojen yhtey-
teen. Nykyisessä esisuunnitelmassa käyttö- ja käytöstäpoistojätteiden loppusijoitustila 
on suunniteltu loppusijoitustasolle lähelle kapselikuilun alapäätä. Käytöstäpoistojäte 
voidaan mahdollisesti vaihtoehtoisesti sijoittaa loppusijoitustilan käytöstäpoiston aikana 
täyttövaiheessa ajoramppiin. Tällaista ratkaisua ei kuitenkaan vielä ole yksityiskohtai-
semmin suunniteltu eikä sen turvallisuutta ole analysoitu. Jätteet kuljetetaan loppusijoi-
tustilaansa kapselikuilun tai rampin kautta. Loppusijoituslaitoksen käyttö- ja käytöstä-
poistojätteiden sijoitustilan tarve on noin 5000 m3.

2.2.6 Tilojen laajuus ja toiminnat 

Loppusijoitustilojen suunnittelun lähtökohtana sovellettavaan loppusijoitustekniikkaan
liittyvät suunnitteluvaatimukset on alustavasti esitetty laitoskuvauksessa Posiva Wor-
king Report 2004-26 Facility Description 2003 (Tanskanen & Palmu 2004). Suunnitte-
luvaatimuksissa on korostettu tilaratkaisujen joustavuutta mahdollisille muutoksille, jot-
ka voivat johtua mm. kallioperäolosuhteista, sijoitettavasta polttoainemäärästä tai aika-
taulujen muutoksista, (Kirkkomäki 2003c) ja (Kukkola 2003b). 

Loppusijoitustilojen järjestelmiin liittyviä suunnitteluperusteita on käsitelty järjestelmiä 
koskevassa työraportissa (Kukkola 2003a). 

Loppusijoitustilan geometriaan ja siis tilantarpeeseen vaikuttaa merkittävästi kapselien riit-
tävän jäähdytyksen varmistaminen. Suolan rikastumisen estäminen kapselien pinnalle ja 
bentoniitin kemiallinen stabiilius on varmistettava hyvin pitkiksi ajoiksi loppusijoitusrat-
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kaisun pitkäaikaisturvallisuuden vuoksi. Tästä syystä kapselien ja niiden ympärillä olevan 
bentoniitin lämpötila on rajoitettava siten, että se ei pitkiä aikoja olisi +100 oC:n yläpuolel-
la. Lämpötilalaskelmien perusteeksi tutkimusvaiheessa selvitetään todellisen paikallisen 
kallioperän lämpöteknisiä ominaisuuksia (lämmönjohtavuus, lämpökapasiteetti, mahdolli-
nen ominaisuuksien anisotropia). 

Lämpötilamitoituksella säädellään loppusijoitustunnelien ja kapselipositioiden paikat si-
ten, että liiallista lämpötilan nousua ei pääse tapahtumaan. Samaten laskelmilla voidaan 
tarkastaa, että optiona olevassa kaksikerrostapauksessa eri kerroksista tuleva lämpö ei 
aiheuta haitallista lämpenemistä myöhemmin käyttöön tuleviin loppusijoitustilan kallio-
tilavuuksiin.  

2.2.7 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset 

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden tulee perustua toisiaan varmistaviin vapautu-
misesteisiin siten, että yhden vapautumisesteen toimintakyvyn vajavuus tai ennustetta-
vissa oleva geologinen muutos ei vaaranna pitkäaikaisturvallisuutta. Vapautumisestei-
den on tehokkaasti estettävä loppusijoitettujen radioaktiivisten aineiden vapautumista 
kallioperään vähintään usean tuhannen vuoden ajan. 

Loppusijoituspaikan kallioperän ominaisuuksien on kokonaisuutena oltava suotuisat ra-
dioaktiivisten aineiden eristämiseksi elinympäristöstä. Loppusijoituspaikaksi ei tule va-
lita paikkaa, jossa on jotakin pitkäaikaisturvallisuuden kannalta ilmeisen epäedullista. 

Loppusijoitustilojen on oltava niin syvällä, että maanpäällisten tapahtumien, toimintojen 
ja olosuhdemuutosten vaikutukset pitkäaikaisturvallisuuteen ovat vähäiset ja että ihmi-
sen tunkeutuminen loppusijoitustiloihin on hyvin vaikeata. 

Loppusijoituspaikan kallioperällä tulee olla riittävästi luonnollisen vapautumisesteen 
ominaisuuksia. Lisäksi kallioperän ominaisuuksien on oltava suotuisat teknisten vapau-
tumisesteiden pitkäaikaiselle toimintakyvylle. Pitkäaikaisturvallisuudelle merkityksel-
listen kallioperän olosuhteiden tulee olla vakaat tai ennustettavat vähintään usean tuhan-
nen vuoden päähän. Tämän jälkeen tapahtuvien, mm. suurista ilmastonmuutoksista ai-
heutuvien geologisten muutosten vaihtelualueen tulee olla arvioitavissa, ja ne on otetta-
va huomioon vapautumisesteiden toimintakykytavoitteita asetettaessa. 

Loppusijoituspaikaksi soveltumattomuutta osoittavia seikkoja voivat olla 
hyödyntämiskelpoisten luonnonvarojen läheisyys  
epätavallisen suuret kalliojännitykset
ennustettavissa oleva poikkeuksellisen suuri seisminen tai tektoninen aktiivisuus
pohjaveden poikkeuksellisen haitalliset ominaisuudet, kuten pelkistyskyvyn puute 
sekä sellaisten ainesten suuret pitoisuudet, jotka voivat heikentää vapautumisestei-
den toimintakykyä.  

Loppusijoitustilojen sijainnin on oltava edullinen alueella esiintyviin pohjaveden vir-
tauksiin nähden. 
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Loppusijoitussyvyys on valittava pitkäaikaisturvallisuuden kannalta edullisesti ottaen 
huomioon ainakin 

kallioperän geologiset rakenteet ja kivilajien ominaisuudet  
kalliojännitysten, lämpötilan sekä pohjaveden virtauksen ja ominaisuuksien muu-
tokset syvyyden myötä.  

Loppusijoitustilat tulee kuitenkin sijoittaa usean sadan metrin syvyyteen, jotta maan-
päällisten luonnonilmiöiden, kuten jäätiköitymisen, ja ihmisen toiminnan vaikutukset 
vaimenevat riittävästi. 

Loppusijoitustiloja ympäröivän kallion rakenteet, joilla voi olla merkitystä pohjaveden 
virtauksen, kallioliikuntojen tai muiden pitkäaikaisturvallisuuden kannalta tärkeille sei-
koille, on määritettävä ja luokitettava. Jätekapselien sijoittaminen loppusijoitustiloihin 
on tehtävä siten, että jätetään riittävä etäisyys sellaisiin kallioperän rakenteisiin, jotka 
saattaisivat muodostua loppusijoitettujen radioaktiivisten aineiden nopeiksi kulkeutu-
misteiksi tai muutoin heikentää vapautumisesteiden toimintakykyä. 

Loppusijoitustilojen ja muiden maanalaisten tilojen rakentamisessa, käytössä ja sulke-
misessa käytettävät menetelmät on valittava siten, että kallioperä parhaalla tavalla säi-
lyttää luonnolliset vapautumisesteominaisuutensa. Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta 
haitallisten aineiden, kuten orgaanisten ja hapettavien ainesten, kulkeutuminen loppusi-
joitustiloihin on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. 

2.2.8 Suunnittelun joustavuus ja laajennettavuus 

Suunnitellussa loppusijoitussyvyydessä on oltava riittävän suuria ja ehyitä kalliotila-
vuuksia, jotka soveltuvat loppusijoitustilojen rakentamiseen. Loppusijoitustilojen suun-
nittelua varten ja turvallisuusarvioissa tarvittavien lähtötietojen hankkimiseksi on suun-
nitellun loppusijoituspaikan kallioperän ominaisuudet selvitettävä suunnitellussa loppu-
sijoitussyvyydessä tehtävin tutkimuksin. 

Maanalaisten tilojen sijoittelu, louhinta, rakentaminen ja sulkeminen on toteutettava si-
ten, että kallioperä parhaalla tavalla säilyttää pitkäaikaisturvallisuuden kannalta tärkeät 
ominaisuudet. 

Loppusijoitustilojen ja muiden maanalaisten tilojen rakentamisen sekä käytön aikana on 
toteutettava geologinen tutkimus-, testaus- ja valvontaohjelma, jolla varmistetaan louhit-
tavien tilojen soveltuvuus loppusijoitukseen ja määritetään turvallisuuden kannalta tär-
keät kallioperän ominaisuudet. Tähän ohjelmaan tulee sisältyä ainakin 

louhittaviksi suunniteltujen kalliolohkojen ominaisuuksien selvittämistä 
kallion jännitysten, muodonmuutosten ja siirtymien tarkkailua 
kallioperän kivilajien ja rakovyöhykkeiden kartoitusta 
kallioperän hydrogeologista seurantaa ja pohjaveden laadun tarkkailua 
kallioperän termomekaanisten vaikutusten havainnointia. 
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Maanalaisten tilojen sijoittelua on varauduttava muuttamaan, mikäli suunniteltuja tiloja 
ympäröivän kallion laatu osoittautuu merkittävästi suunnitteluperusteita epäedullisem-
maksi. 

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta edullisten kallioperän ominaisuuksien säilyttämiseksi 
on otettava huomioon, että 

käytettävien louhintamenetelmien yhtenä valintaperusteena on louhintahäiriöiden 
rajoittaminen loppusijoitustiloja ympäröivässä kalliossa 
kallioperän lujitus ja tiivistys on toteutettava siten, ettei loppusijoitustiloihin kul-
keudu merkittävästi vapautumisesteiden toimintakyvyn kannalta haitallisia aineksia 
orgaanisten ja hapettavien ainesten kulkeutuminen loppusijoitustiloihin on mini-
moitava 
loppusijoitustilat on täytettävä ja suljettava heti, kun se on mahdollista loppusijoi-
tustoimien ja niihin liittyvien valvontatoimien kannalta. 

2.2.9 Hankkeen vaiheittainen toteuttamistapa 

Loppusijoitus kokonaisuutena on suunniteltava turvallisuuden kannalta edullisesti. 
Suunnittelussa on otettava huomioon käytetyn ydinpolttoaineen aktiivisuuden vähentä-
minen välivarastoinnilla sekä parhaan tekniikan ja tieteellisen tiedon hyväksikäyttö. 
Loppusijoitusta ei kuitenkaan saa tarpeettomasti siirtää. 

Loppusijoituksen toteutuksen eri vaiheita, sijoituspaikan valinnan jälkeen, ovat 
maanalaisen tutkimustilan rakentaminen ja käyttö sekä muu tarvittava tutkimus-, 
kehitys- ja suunnittelutyö
loppusijoituslaitoksen rakentaminen  
käytettyjen polttoainenippujen kapselointi ja jätekapselien siirto loppusijoitustiloi-
hin
loppusijoitustilojen ja muiden maanalaisten tilojen sulkeminen  
mahdolliset loppusijoituslaitoksen käytön jälkeiset valvontatoimet.  

Nämä osin mahdollisesti päällekkäisetkin vaiheet on ajoitettava ja toteutettava pitkäai-
kaisturvallisuuden kannalta edullisesti. Tällöin otetaan huomioon mm. seuraavat seikat: 

jätteen aktiivisuuden ja lämmöntuoton vähentäminen ennen loppusijoitusta  
parhaan käytettävissä olevan tai käyttöön tulossa olevan tekniikan soveltaminen  
riittävän tutkimustiedon saaminen loppusijoituspaikasta ja muista pitkäaikaisturval-
lisuuteen vaikuttavista seikoista  
mahdolliset turvallisuuden varmistamiseen tai ydinaseiden leviämisen ehkäisemi-
seen tarkoitetut valvontatoimet  
tarve säilyttää jätekapselien palautettavuus loppusijoitustiloista  
tavoite säilyttää kallioperän luonnolliset olosuhteet ja muutenkin pitkäaikaisturval-
lisuuden kannalta edulliset olosuhteet loppusijoitustiloissa  
pyrkimys välttää jätteen pitkäaikaisesta välivarastoinnista aiheutuvia turvallisuus-
riskejä ja muita rasitteita jälkipolville.  
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Erilaista käytettyä polttoainetta tullaan loppusijoittamaan omiin sijoituslohkoihinsa so-
pivan mittaisina kampanjoina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Olkiluodon tai Loviisan 
polttoainetta loppusijoitetaan aina kerrallaan niin paljon kuin samaan aikaan työn alla 
oleviin 2-4 loppusijoitustunneliin mahtuu. Käytännössä eri laitosten polttoainetta loppu-
sijoitetaan siis vuorotellen peräkkäin noin vuoden kestävinä kampanjoina. Loppusijoi-
tettavan polttoainetyypin vaihtuessa on kapselityypin lisäksi muutettava kapselointilai-
toksessa ja kapselin siirtoajoneuvossa käsittelytyökaluja sekä käsittely- ja kapselin sul-
kemislaitteistojen asetusarvoja.  

Rakentamisen ja käyttötoiminnan joustavuus ja vaiheittaisuus on kyetty ratkaisemaan 
ns. rinnakkaistunneliperiaatteella. Loppusijoitustunneleita yhdistää kaksi samansuun-
taista keskustunnelia, jotka yhdistetään toisiinsa noin 100 metrin välein. Kahden keskus-
tunnelin välinen etäisyys on noin 20 metriä. 

Rinnakkaistunneliperiaatteella pyritään mahdollisimman joustavaan ja turvalliseen tun-
neleiden sijoitteluun. Keskustunneliverkosto suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei um-
piperiä muodostu. Rinnakkaistunneliperiaate tarjoaa myös tehokkaat varapoistumistie-
järjestelyt. Rinnakkaiset keskustunnelit erotetaan toisistaan erillisiksi palo-osastoiksi. 
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa voidaan siirtyä nopeasti yhdystunnelia pitkin kes-
kustunnelista toiseen. Periaate on tuttu liikennetunneleiden suunnittelusta. Rinnakkais-
tunneliperiaate on esitetty kuvassa 2-7. Kuvassa 2-8 on puolestaan esitetty yhdystunne-
lin pituusleikkaus. 

Valvonta- ja valvomattoman alueen järjestelyt on rinnakkaistunneliperiaatteessa helppo 
toteuttaa. Rajan siirrot tehdään loppusijoituksen edetessä. Ilmanvaihdon runkokanavat ja 
sähkönsyötön pääkiskot ovat myös käytännöllistä toteuttaa rinnakkaistunneliperiaattees-
sa. Rinnakkaistunneleilla toteutetussa loppusijoitustilassa voidaan toimia joustavasti jo-
ko keskustunnelin perältä lähtien, kuten kuvassa 2-7 tai vaihtoehtoisesti täyttäen ensin 
vain keskustunnelin toisella puolella olevat loppusijoitustunnelit.

Rinnakkaistunneliperiaatteen edut ovat: 
Turvallisuus. Keskustunnelista on aina lyhyt matka toiseen rinnakkaiseen keskus-
tunneliin, joka on toista palo-osastoa. 
Joustavuus käyttöaikana. Tilat on joustavasti jaettavissa eri alueisiin erilaisten käyt-
tövaiheen töiden erottamiseksi toisistaan. Tätä hyödynnetään mm. valvonta-alueen 
rajan määrittelyssä. Rinnakkaisista keskustunneleista toinen voi olla valvonta-aluet-
ta ja toinen valvomatonta aluetta. 
Kallion karakterisointi. Kahden rinnakkaisen keskustunnelin karakterisoinnin tulok-
sia voidaan yhdistää ja saavuttaa parempi käsitys kallioperän ominaisuuksien suun-
tautuneisuudesta.
Loppusijoitukseen soveltuvan alueen säästö. Kahta rinnakkaista keskustunnelia lou-
hittaessa voidaan tunnelien pituus ja suunta valita joustavasti tunnelien louhintavai-
heessa saatavien kallioperätietojen perusteella. Rengasmaiseen yhden keskustunne-
lin vaihtoehtoon verrattuna saadaan louhinta kohdennettua tarkemmin loppusijoi-
tukseen soveltuvalle alueelle. 
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Kuva 2-7. Rinnakkaistunneliperiaate. 

Kuva 2-8. Keskustunneleita yhdistävä yhdystunneli, keskustunneleiden välinen etäisyys 

on 20 m. 

Rakentamisvaihe

Loppusijoituksen toteutuksessa sekä siihen liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä ja tur-
vallisuuden arvioinnissa on sovellettava asianmukaista laatujärjestelmää ja se on ulotet-
tava kaikkiin organisaatioihin, joilla on olennaista vaikutusta loppusijoitushankkeen pit-
käaikaisturvallisuuteen. 

Loppusijoitustiloja rakennettaessa ja suljettaessa pyritään säilyttämään kallion alkupe-
räiset ominaisuudet ja rajoittamaan muutokset mahdollisimman pienelle alueelle tunne-
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leiden ja kuilujen ympäristössä. Esim. kallio louhitaan varovasti, jolloin louhinnan ai-
heuttama häiriövyöhyke jää pieneksi. Vesivuotoja voidaan rajoittaa välttämällä vettä-
johtavia rakenteita ja tiivistämällä vuotokohtia esim. injektoinnilla. Vuotovirtausten ko-
konaismäärää rajoittaa myös se, että tunnelit suljetaan sitä mukaa kuin niihin on sijoitet-
tu loppusijoituskapseleita. 

Käyttövaihe

Loppusijoituslaitoksen käytöstä ei saa aiheutua laitoksen henkilöstön tai muiden ihmis-
ten terveyttä vaarantavaa säteilyaltistusta eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle. 

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden varmistami-
seksi laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä loppusijoitustilojen sul-
kemisessa tulee: 

soveltaa koeteltua tai muuten huolella tutkittua, korkealaatuista tekniikkaa;  
noudattaa kehittyneitä laadunvarmistusta koskevia ohjelmia; sekä  
ylläpitää kehittynyttä turvallisuuskulttuuria.  

Loppusijoituslaitoksen käytöstä saatavia kokemuksia on järjestelmällisesti seurattava ja 
arvioitava. Turvallisuuden parantamiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttöko-
kemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon 
ottaen voidaan pitää perusteltuina. 

Sulkemisvaihe

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta haitallisten aineiden, kuten orgaanisten ja hapettavien 
ainesten, kulkeutuminen loppusijoitustiloihin on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. 

Turvallisuusanalyysi on esitettävä periaatepäätöshakemuksen, alustavan turvallisuusse-
losteen, lopullisen turvallisuusselosteen ja lopullisen sulkemissuunnitelman yhteydessä. 

Kun kaikki käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu ja loppusijoitustunnelit täytetty, 
alkaa kapselointilaitoksen käytöstäpoistojätteen siirtäminen loppusijoitustiloihin. Purku-
jätteet viedään loppusijoitustiloihin niille louhittuun tunneliin tai mahdollisesti täytettä-
vään rampin osaan. Jäljelle jäävät maanpäälliset rakennukset ja alue voidaan ottaa muu-
hun käyttöön. 

Loppusijoitustiloista puretaan käytönaikaiset rakenteet ja järjestelmät. Samaan aikaan 
purkutöiden kanssa aloitetaan tilojen täyttötyöt ja sulkurakenteiden rakentaminen. Lop-
pusijoitustasolla olevat tilat ja pystykuilut täytetään samoin kuin loppusijoitustunnelit-
kin. Kuilujen yläosat suljetaan betonirakentein. 

Sulkemisen jälkeinen vaihe 

Loppusijoitus tulee suunnitella siten, että pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen ei 
edellytä loppusijoituspaikan valvontaa. 
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Loppusijoituslaitoksen käytön aikana on alkuperätallenteiden ja varmistusmittausten 
avulla hankittava riittävät tiedot loppusijoitetuista ydinmateriaaleista ja ydinjätteistä pit-
käaikaistallennusta varten. Loppusijoituslaitos on suunniteltava niin, että käytön jälkeen 
on mahdollista toteuttaa järjestelyt, joilla havaitaan ja estetään loppusijoitustiloihin koh-
distuvat, pitkäaikaisturvallisuuden vaarantavat tai ydinmateriaalivalvontaa koskevien 
sopimusten vastaiset toimet.  

Sulkemisen jälkeiseen vaiheeseen liittyviä määräyksiä on myös kohdissa ”Takaisin pa-
lauttamiseen varautuminen” ja ”Safeguards -vaatimuksen huomioiminen suunnittelus-
sa”.

Loppusijoitus on suunniteltu siten, että sen jälkeen kun yhteydet loppusijoitustunnelei-
hin on suljettu, tarvetta jälkivalvontaan tai muuhun huolehtimiseen ei ole. Haluttaessa 
paikalle voidaan jättää merkkejä tiedottamaan maan alla olevasta käytetystä ydinpoltto-
aineesta.

2.2.10 Takaisin palauttamiseen varautuminen 

Loppusijoitus tulee suunnitella siten, että loppusijoitustila on avattavissa, mikäli kehitty-
vä tekniikka tekee sen tarkoituksenmukaiseksi. 

Loppusijoitustilojen sulkemisen jälkeen jätekapselien on oltava palautettavissa loppusi-
joitustiloista sen ajanjakson aikana, jona teknisten vapautumisesteiden edellytetään estä-
vän lähes täysin loppusijoitettujen radioaktiivisten aineiden vapautumista kallioperään. 
Loppusijoitus on suunniteltava siten, että jätekapselien palautus on tarvittaessa mahdol-
lista toteuttaa loppusijoituksen toteutusajankohtana käytettävissä olevilla teknisillä me-
netelmillä ja kohtuullisin voimavaroin. Palautettavuuden mahdollistaminen samoin kuin 
mahdolliset valvontatoimet loppusijoituslaitoksen käytön jälkeen eivät saa heikentää 
pitkäaikaisturvallisuutta. 

2.2.11 Safeguards -vaatimuksen huomioiminen suunnittelussa 

Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ydinmateriaalivalvonnan 
järjestäminen. Ydinmateriaalin kulkureitit, puskurivarastot, käsittelyprosessit ja valvon-
ta on suunniteltava siten, että ydinainetiedon jatkuvuus voidaan varmistaa joka vaihees-
sa. Myös materiaalivirtojen valvonta maanalaisiin tiloihin ja ulos niistä tulee olla mah-
dollista. Polttoainenippujen ja jätekapselien tulee olla yksilöllisesti tunnistettavissa.  

Kaikkien polttoainenippujen ydinainetiedot tulee olla mahdollista todentaa ainetta rik-
komattomin menetelmin ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden varmis-
tamiseksi. Ydinainetietojen kattava varmentaminen voidaan tehdä joko kapselointilai-
toksella tai ennen polttoainenippujen siirtoa sinne. Jälkimmäisessä tapauksessa polttoai-
neniput on yksilöitävä luotettavasti kapselointilaitoksella ja varmistuttava ydinainetie-
don aukottomasta jatkuvuudesta sekä siitä, ettei polttoainesäiliöitä avata siirtojen aika-
na. Jos valvontatiedon jatkuvuus menetetään, ydinainetietojen todentaminen on tehtävä 
uudelleen.
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Loppusijoituslaitoksen ydinmateriaalivalvonnalla varmistetaan myös, ettei laitoksessa, 
erityisesti sen maanalaisissa tiloissa, ole suunnittelutietoihin sisältymättömiä tiloja, ma-
teriaaleja tai toimintoja, ja että polttoaineniput ja jätekapselit säilyvät ilmoitetuissa pai-
koissa laitoksen käytön ja sen sulkemisen jälkeen. 

Loppusijoituslaitoksen ydinmateriaalien kirjanpito- ja raportointijärjestelmän suunnitte-
lussa on noudatettava ohjeiden YVL 6.1, YVL 6.9 ja YVL 6.10 vaatimuksia soveltuvin 
osin. Euroopan komission asetuksen 3227/76/Euratom mukaiset tekniset perustiedot on 
toimitettava Säteilyturvakeskukselle ja Euroopan komissiolle vähintään 200 päivää en-
nen loppusijoituslaitoksen rakentamisen aloittamista. 

2.2.12 ONKALOn ja loppusijoitustilojen yhteensovittaminen 

Kun loppusijoituslaitoksen sijaintipaikka oli päätetty Olkiluotoon, alettiin suunnitella 
loppusijoitussyvyydelle ulottuvaa ramppia ja tutkimustilaa, joista käsin määritellään en-
simmäisille loppusijoitustunneleille sovelias sijainti. Tämä tutkimustila on nimetty ON-
KALOksi. Itse loppusijoitusreikien lähiympäristö tutkitaan vasta loppusijoitustunneleita 
louhittaessa. 

Kallioperän ominaisuudet ja loppusijoitustilojen rakentamiseen soveltuvat kalliotilavuu-
det määritetään vaiheittain tehtävien kallioperätutkimusten perusteella. Maanalaisten 
loppusijoitustilojen suunnittelun kannalta merkittäviä tietoja ovat mm. kallioperän geo-
logiset ja geokemialliset ominaisuudet sekä kiviaineksen lujuus ja eheys, vallitseva jän-
nitystila, pohjaveden virtaus ja kemiallinen laatu, lämpötila sekä kiven lämmönjohta-
vuus, ominaislämpökapasiteetti ja tiheys. Erityisesti tutkimuksilla varmistetaan, että 
loppusijoitustunneleista ja -rei’istä on riittävä etäisyys kallioperän merkittäviin rikkonai-
suus- ja vettä johtaviin vyöhykkeisiin. 

Tilat on suunniteltava ja rakennettava siten, että se muuttaa loppusijoituspaikan ympä-
ristöolosuhteita mahdollisimman vähän eikä vaaranna eheiden kalliokokonaisuuksien 
olemassaoloa loppusijoituspaikalla. Rakentamisen suunnittelussa, toteutuksessa ja do-
kumentoinnissa on noudatettava menetelmiä, jotka myöhemmin mahdollistavat ONKA-
LOn rakenteiden muuttamisen ja hyväksikäytön loppusijoitustilan osana. 

ONKALOn ja loppusijoitustilan maanpintayhteyksien yläpäiden tulisi sijaita samalla 
korkeustasolla, merenpinnan tason yläpuolella ja paikassa, joka ei ole pohjaveden pai-
kallinen purkautumisalue. Näin voidaan minimoida loppusijoitustilan rakentamisesta 
mahdollisesti aiheutuvien muutoksien vaikutus pohjavesivirtauksiin pitkällä aikavälillä. 

Tiloista ei saa aiheutua merkittäviä geohydrologisia tai geokemiallisia häiriöitä: 
vuotovesimäärän tulee olla mahdollisimman pieni, koska vesivuodot aiheuttavat 
pohjaveden liikettä (eli geohydrologisia ja geokemiallisia häiriöitä) sekä pohjave-
denpinnan alenemaa 
hapettavia ja orgaanisia aineita sisältäviä pintavesiä ei saa kulkeutua loppusijoitus-
syvyyttä kohden: ne ovat haitallisia loppusijoitustilan toiminnalle ja kuluttavat 
kallion puskurikapasiteettia 
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syviä suolaisia pohjavesiä ei saa nousta loppusijoitussyvyydelle: ne vaikuttavat hai-
tallisesti mm. täyteaineiden toimintaan 
merivettä (sisältää mm. sulfaattia ja ammoniakkia) ei saa tunkeutua saaren kalliope-
rään, jossa se voi vajota kohden loppusijoitussyvyyttä 
pohjavedenpinta ei saisi laskea merkittävästi merenpinnan tason alapuolelle; pohja-
vedenpinnan alenemasta aiheutuu syvien suolaisten pohjavesien nousua, pohjave-
denpinnan lasku merenpinnan tason alapuolelle voi aiheuttaa meriveden tunkeutu-
mista saaren kallioperään. 

ONKALO ei saa aiheuttaa uusia hydraulisia yhteyksiä kallioperään: rikkonaisuusvyö-
hykkeiden lävistysten määrän, kairanreikien ja loppusijoitustilaan nähden ”ylimääräi-
sen” louhinnan määrän tulisi olla mahdollisimman vähäisiä. 

Tavallisen (korkea pH) sementin käyttöä on vältettävä etenkin loppusijoitustunneleiden 
lähellä, jos sementtiä ei voida poistaa ennen loppusijoitustilan sulkemista. Tavallinen 
sementti vaikuttaa haitallisesti bentoniitin ominaisuuksiin (vapautumisesteiden toiminta 
ja radionuklidien käyttäytyminen tunnetaan puutteellisesti korkeassa pH:ssa). Betonira-
kenteet ja injektoinnit rapautuvat hyvin pitkällä aikavälillä, jolloin niistä voi muodostua 
virtausreittejä. 

Loppusijoitustilan läheisyyteen on vältettävä jättämästä sellaisia vieraita aineita, jotka 
voivat vaikuttaa haitallisesti loppusijoitusjärjestelmän toimintaan. Tällaisia ovat mm. 

sementti ja sen (orgaaniset) lisäaineet 
(orgaanispohjaiset) injektointiaineet 
räjähdys- ja louhinta-aineiden jäämät 
asfaltti 
ajoneuvojen ja muiden koneiden päästöt 
ihmisten jätökset (virtsan sisältämä ammoniakki voi olla haitallista)
täytön mukana tulevat epäpuhtaudet 
mikrobit 
ilman hapen aiheuttama kallion puskurikapasiteetin kuluminen (joka riippuu mm. 
louhittujen tilojen kalliopinta-alasta)
muut orgaaniset ja kallioperälle vieraat aineet. 

Maanalaiset tilat on täytettävä ja suljettava niin, että siitä ei aiheudu merkittäviä 
THMCB (thermo-hydro-mechanical-chemical-biological) häiriöitä ja että olosuhteet 
kallioperässä voivat palautua kohden luonnontilaa. Erityisesti tulee varmistaa, että 
maanalaisista tiloista, niitä ympäröivästä häiriintyneestä kalliovyöhykkeestä (excavation 
damaged zone, EDZ) tai kairanrei’istä ei muodostu merkittäviä pohjaveden virtausreit-
tejä maanpinnan ja loppusijoitustilan välille. Täytön ja sulkujen on estettävä tahatonta 
tunkeutumista loppusijoitustilaan. Täyttö- ja sulkemisratkaisujen on toimittava myös 
muuttuvissa oloissa (merenpinnan korkeusvaihtelut, ikirouta, jääkausi). 

Loppusijoitustilan sulkemisen jälkeisen toiminnan ja turvallisuuden arvioinnin kannalta 
sellaiset ONKALOn osat ja maanpintayhteydet, joista ei tule loppusijoitustilojen osia, 
ovat ”ylimääräisiä” häiriötekijöitä. Niiden määrä ja tilavuus tulisi pitää mahdollisimman 
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pienenä. Niitä ONKALOn osia, joista myöhemmin tulee loppusijoitustilan osia, koske-
vat loppusijoitustilalle määritellyt vaatimukset ja rajoitukset. 

2.3 Laitoskokonaisuus 

2.3.1 Maanpäällinen laitososa 

Yleistä

Loppusijoituslaitos on suunniteltu Olkiluodon laitospaikalle, jossa on ydinvoimalaitok-
sia varten rakennettu valmista infrastruktuuria. Laitosalue muodostaa itsenäisen toimi-
van kokonaisuuden, joka sijoittuu loppusijoitustilojen yläpuolelle (Kukkola 2006). 

Ennen varsinaisten loppusijoitustilojen rakentamista ja loppusijoitustoiminnan alkamis-
ta laitospaikalle rakennetaan tutkimustila ONKALO (Posiva 2003), joka käsittää spiraa-
linmuotoisen ajotunnelin, henkilökuilun, poistoilmakuilun sekä joukon teknisiä tiloja 
kuilujen ja ajotunnelin alapäässä. Kuilujen yläpäähän rakennetaan IV-kuilurakennus, jo-
hon tulee teknisiä tiloja, toimisto- ja laboratoriotiloja. Ajotunnelin yläpäähän on raken-
nettu ajoneuvojen pesutila, tankkausasema sekä rakennus ajotunnelin teknisiä tiloja var-
ten, ns. tunnelitekniikkarakennus. ONKALOn puitteissa tutkijoiden käyttöön on raken-
nettu ns. tutkimusrakennus ja varasto, joissa on tarpeelliset tutkimus- ja varastotilat kai-
rausnäytteille. ONKALO tulee olemaan osa varsinaisia loppusijoitustiloja.

Kapselointilaitoksessa tuotetaan vuosittain keskimäärin neljäkymmentä polttoainekap-
selia. Materiaalivirroissa tuotantovauhtina käytetään 40 kapselia vuodessa. Olkiluodon 
ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Kapselointilaitoksen 
mitoituksessa on varauduttu kapseloimaan myös uuden viidennen ydinvoimalayksikön 
polttoainetta.

Laitospaikka

Loppusijoituslaitoksen sijainti on määritelty pääosin jo ONKALOn rakentamisen yhtey-
dessä. Rakennukset sijoittuvat kokonaan Eurajoen Olkiluodon rakennuskaavan kortte-
liin 5, jonka omistaa TVO. Ajotunnelin suuaukko sijaitsee lähellä Olkiluodon ydinvoi-
malaitokselle ja Olkiluodon satamaan menevän tien risteystä. Kuilut tulevat ajotunnelin 
suuaukosta noin 300 m länteen, lähelle kairanreikä numero 4:ää. Kapselikuilu ja henki-
lökuilu 2 tulevat ONKALOn kuiluista noin 400 m pohjoiseen kairanreikien numero 10 
ja 14 väliselle alueelle. Loppusijoituslaitosalueen aluesuunnitelma on esitetty kuvassa 2-
9.

ONKALOn rakennusaikana alueelle rakennetaan uusia teitä, jotka tulevat palvelemaan 
loppusijoituslaitosta sen käyttövaiheessa. Lisäydinvoimayksikön OL3:n louhintamassat 
läjitetään ja murskataan lähellä OL2:ta olevaa kenttää (tontti Vuojoki 428, tila n:o 
2:217), jossa sijaitsee myös betoniasema. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheen aikana 
louheet läjitetään ja murskataan 400 kV:n voimalinjan pohjoispuolella lähellä telakka-
aluetta. ONKALOn rakentamisesta tulevat louheet läjitetään OL3:n louhekentälle.
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Kuvassa 2-9 on esitys Olkiluodon loppusijoituslaitospaikan rakennusjärjestelyistä. Ku-
van keskellä Korvensuon altaan länsipuolella näkyvät kapselikuilun ympärille sijoittu-
vat rakennukset; kapselointilaitos ja käyttörakennus. Tutkimusrakennus, IV-kuiluraken-
nus, ajotunnelin suuaukko, tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesuhalli on sijoi-
tettu altaan eteläpuolelle. Vierailukeskus sijaitsee niemen kärjessä ydinvoimalaitosten ja 
loppusijoituslaitosalueen puolessa välissä. Loppusijoituslaitoksen vierailukeskus on yh-
teinen Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden kanssa, jotka näkyvät kuvan yläreunassa.

Louhekenttä on 400 kV:n linjan pohjoispuolella. Louhekenttä käsittää louheauman, 
murskausaseman, murskeauman, täyteaineen sekoittamon sekä mahdollisesti myös täy-
teainelohkojen puristuslaitoksen. Bentoniittikonttien varastokenttä on lähellä Olkiluo-
don satamaa.  

Kuva 2-9. Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällinen laitosalue (katselusuunta 

länteen). 
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Tilajärjestelyjen periaatteet

Olemassa olevaa, aikanaan OL1 ja OL2:ta varten rakennettua sekä uutta OL3 yksikköä 
varten rakennettavaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tiestö, vesi- ja viemärijohdot sekä sähkötehon syöttö. Kaikki ONKA-
LOa varten suunnitellut ja rakennettavat kohteet pyritään hyödyntämään osana loppusi-
joitustiloja.  

Varsinaisessa laitossuunnittelussa putki- ja kaapelipituudet sekä materiaalien kuljetus-
etäisyydet minimoidaan. Tuottajat ja kuluttajat sijoitetaan lähelle toisiaan. Esimerkiksi 
sähkön jakokeskukset ovat lähellä sähkön kuluttajia, murskausasema lähellä louheau-
maa, täyteaineen sekoittamo lähellä murskeaumaa, konepajat ovat siellä, missä korjaus-
tarve on suurin, jne.

Toimintoja integroidaan, jolloin yksinkertaistetaan etenkin apujärjestelmissä. Integroin-
nilla vältetään myös turhia kuljetuksia, kun esimerkiksi bentoniittilohkojen välivarasto 
sijoitetaan kapselointilaitoksen yhteyteen. Ajotunnelin yläpäähän ajoneuvojen pesutilan 
yhteyteen tehdään raskas konepaja, jossa huolletaan ja korjataan loppusijoitustiloissa 
käytettävät työkoneet ja ajoneuvot. Tärkein integroinnilla saatava hyöty tulee siitä, että 
vartiointi ja valvontatoiminnot yhdistetään ja keskitetään käyttörakennukseen.

Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan myös vierailijoihin. Vierailijat ovat 
pääasiassa asiantuntijoita. Vierailut järjestetään ilman että työt loppusijoituslaitoksella 
häiriintyvät. Suurin yksittäisen vierailijaryhmän koko on bussilastillinen, eli noin 50 
henkilöä.

Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella on vierasmajoitukseen valmiit riittävät tilat, joten 
erillisiä vierasmajoitustiloja ei ole tarpeen rakentaa.  

Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö

Loppusijoituslaitokselle sähköteho syötetään Olkiluodon laitoksen kytkinasemalta 
20 kV:n maakaapeliyhteydellä. Varasyöttöyhteys tulee Paneliankosken Voima Oy:n 
20 kV:n avojohtoverkosta.

Kapselointilaitokseen, IV-kuilurakennukseen, tunnelitekniikkarakennukseen sekä lop-
pusijoitustilan valvomattoman että valvonta-alueen eri syvyystasoille tulee 20 kV:n 
muuntamot jakokeskuksineen. Murskausaseman läheisyyteen tulee puistomuuntamo 
murskausasemaa varten. Henkilökuilun 1 hissille, kapselihissille, valvonta-alueen hen-
kilökuilun hissille sekä loppusijoitustilan kuluttajille tulevat omat kuivamuuntajat.  

Laitosalueella sähkö johdetaan maakaapeleilla jakokeskuksille. Kapselointilaitoksen 
keskuksesta sähkö syötetään kapselointilaitoksen lisäksi käyttörakennukseen sekä lop-
pusijoitustilojen valvonta-alueelle. IV-kuilurakennuksen keskuksesta sähkö jaellaan IV-
kuilurakennuksen lisäksi loppusijoitustilojen valvomattomalle alueelle sekä tutkimusra-
kennukseen. ONKALOn aikana rakennettu sähkönsyöttöyhteys ajotunnelia pitkin säily-
tetään varasyöttöyhteytenä.
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Dieselkäyttöinen varavoimakone sijoitetaan kapselointilaitokseen, jossa varatehoa saa-
tetaan tarvita. Varadieselin teho on 310 kVA.

Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti

Maanalaiset tilat lämmitetään tuloilmaa lämmittämällä. Maanpäälliset tilat lämmitetään 
kaukolämmön avulla.

Kaukolämpöjohdot upotetaan tien varteen tehtyyn kaivantoon, joka yhdistää IV-kuilura-
kennuksen ja kapselointilaitoksen ja muut maanpäälliset rakennukset. Suurin lämmitys-
tehon tarve on noin 2,5 MW.  

Juomavesi otetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vesilaitokselta. Muu tarvittava käyt-
tövesi otetaan Korvensuon altaasta humussuodatuksen jälkeen.  

Vedenpuhdistamon tarkoitus on estää, että ympäristöön ei pääse vesiä, jotka ovat ympä-
ristön vesiä likaisempia. ONKALO-vaiheessa vuotovesiä varten on rakennettu ajotunne-
lin yläpäähän vuotovesien selkeytysaltaat, josta vuotovedet pumpataan lähelle pohjois-
puolen rantaa ja lasketaan avo-ojassa mereen. Öljy erotaan ennen mereen johtamista.  

Talousviemärivedet johdetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen viemäriverkkoon, jossa 
orgaaniset aineet poistetaan biologisessa puhdistamossa. Loppusijoitustiloista jätevedet 
tuodaan biologiseen puhdistukseen loka-autolla.

Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa ajotunnelin vuotovedet pumpataan vaiheittain 
ylös. Muut vuotovedet pumpataan yhdessä vaiheessa henkilökuilun 1 kautta ylös. Lop-
pusijoitustiloista kertyvät vuotovedet selkeytetään ja mahdollinen öljy erotetaan loppu-
sijoitustilan selkeytysaltaassa, jonka jälkeen vuotovedet johdetaan mereen. Rakennusten 
perusvesiviemäröinti sekä sadevesiviemäröinti johdetaan suoraan mereen. 

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyjen periaatteet 

Raskaaseen tavaraliikenteeseen kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, loppusi-
joituskapseleitten kuljetukset, raakabentoniitin tuonti, bentoniittilohkojen tuonti, diesel-
polttoainekuljetukset, raskaiden työkoneiden tuonti sekä rakennustarvikkeiden tuonti. 
Raskasta tavaraliikennettä laitospaikalla ovat louheen ylöskuljetus, louheen siirto murs-
kaukseen ja murskeen siirto täyteainesekoittamoon/täyteainelohkojen puristuslaitokseen 
sekä täyteaineen täyteainelohkojen kuljetukset loppusijoitustiloihin.  

Kevyttä tavaraliikennettä ovat kappaletavaran ja erilaisten tarvikkeiden tuonti laitokselle 
sekä jätteiden vienti laitokselta.  

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisen osan henkilöliikenne perustuu pääosin yksityisau-
tojen käyttöön.  
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Raskas tavaraliikenne, kevyt tavaraliikenne ja henkilöliikenne erotetaan toisistaan mah-
dollisuuksien mukaan. Samoin louheen kuljetus, louheen ja murskeen siirrot sekä täyte-
aineen/täyteainelohkojen kuljetukset erotetaan muusta laitosalueen liikenteestä.  

Raskas tavaraliikenne

Olkiluodon laitospaikalle raskaat tavarat tulevat pääosin maanteitse, osa raskaasta lii-
kenteestä hoituu meritse Olkiluodon sataman kautta.  

Olkiluodon KPA-varastosta käytetty ydinpolttoaine tuodaan kapselointilaitokselle julki-
sesta liikenteestä erotettua reittiä pitkin, joka on TVO:n omaa tonttia. Kyseessä on siis 
käytetyn polttoaineen siirto eikä ydinpolttoaineen kuljetus, joten siirrossa voidaan käyt-
tää samaa kalustoa kuin Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella käytetään. Jos kapselointi-
tehokkuus on 40 kapselia vuodessa, niin Olkiluodon KPA-varastosta polttoainetta tuo-
daan nykyisellä kuljetussäiliöllä keskimäärin kerran kuukaudessa. Kun polttoainetta 
tuodaan Loviisan ydinvoimalaitokselta VVER 440/84 kuljetussäiliöillä ja kun kuljetus-
kolonnassa on kaksi säiliötä, niin polttoainetta kuljetetaan joka neljäs kuukausi.

Uusia loppusijoituskapseleita tuodaan loppusijoituslaitokselle joka toinen viikko.  

Loppusijoituslaitokselle tuotavasta materiaalimäärästä bentoniitti edustaa suurinta yksit-
täistä materiaaliryhmää. Irtobentoniitti tuodaan meritse konteissa, jotka varastoidaan 
bentoniittikonttien varastokentälle. Olettaen, että täyteaine koostuu bentoniitin ja murs-
keen seoksesta (30:70) ja että sijoitustunnelit täytetään esipuristetuilla lohkoilla, vuosit-
tainen bentoniitin tarve on noin 5 000 t. Jos puskurilohkot valmistetaan Olkiluodossa, 
tarve on noin 6 000 t. Mikäli täyteaine koostuu pelkästään savesta, saven vuosittainen 
tarve on noin kolminkertainen verrattuna bentoniittimurskeseosvaihtoehtoon. Puristetut 
bentoniittilohkot varastoidaan kapselointilaitoksen välivarastoon ennen kuljetusta lop-
pusijoitustilaan.

Dieselpolttoaineita tuodaan säiliöautolla kaksi kertaa kuukaudessa. Raskaita työkoneita 
tuodaan kerran viikossa. Rakennustarvikkeita tuodaan rakennusvaiheen aikana joka päi-
vä, käyttövaiheen aikana kerran viikossa.

Laitosalueella raskasta tavaraliikennettä on louheen ylöstuonti, louheen siirto murskatta-
vaksi, murskeen siirto täyteainesekoittamoon ja täyteaineen/täyteainelohkojen kuljetuk-
set loppusijoitustilaan. Louhetta nostetaan keskimäärin noin 15 000 tonnia vuodessa, 
kun vuodessa loppusijoitetaan 40 polttoainekapselia. Kaikki louhe läjitetään ensin lou-
heaumaan. Mikäli sijoitustunnelit täytetään murskeen ja bentoniitin seoksella niin murs-
ketta siirretään täyteaineeksi noin 9 000 tonnia vuodessa. Erotus, noin 6 000 tonnia, jo-
ko läjitetään louheena tai myydään murskeena. 

Kevyt tavaraliikenne

Kappaletavaraa, ruokatavaroita ja postia tuodaan useamman kerran päivässä.  

Loppusijoituslaitos käyttää voimalaitoksen läjitysaluetta rakennusjätteille sekä veden 
selkeytyksestä ja pölynpoistosta tulevalle kiviainekselle. Ruokala- ja muut orgaaniset 
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jätteet toimitetaan Eurajoen kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätekuljetukset Eurajoen 
kunnan jätehuoltoon hoidetaan kerran viikossa.

Henkilöliikenne

Henkilöliikenne loppusijoituslaitokselle hoituu pääosin yksityisautoilla. Loppusijoitus-
laitoksen henkilöstö tulee työpaikalle omilla henkilöautoillaan tai vuorobussilla. Olki-
luotoon on rakennettu myös uusi kevyen liikenteen väylä. Kapselointilaitoksessa, käyt-
törakennuksessa ja IV-kuilurakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle on varattu py-
säköintialueet työpisteiden lähelle.  

Suuremmat vierailijaryhmät saapuvat busseilla. Normaalisti vierailijat vastaanotetaan 
informaatiorakennuksessa, jonka vieressä on pysäköintialue.

Henkilöstö

Loppusijoituslaitoksen henkilöstö työskentelee pääosin yhdessä vuorossa. Vartijat työs-
kentelevät kolmessa vuorossa. Kapselointilaitoksen valvomotoiminnot voidaan hoitaa 
yöaikana vartiointikeskuksesta.

Henkilöstön työpisteet sijoitetaan siten, että henkilöstön ei tarvitse tarpeettomasti kulkea 
laitospaikalla paikasta toiseen eikä ylittää tarpeettomasti valvontarajoja. 

Ydinpolttoainetta käsittelevän ryhmän tukipiste on käyttörakennuksessa, jossa on myös 
kulunvalvontapiste valvonta-alueelle meneville henkilöille. Käyttörakennuksesta lähtee 
henkilöhissi loppusijoitustilojen valvonta-alueelle.  

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja tunneleiden täyttäminen muodostavat oman toi-
minnallisen kokonaisuuden, jonka kulkureitit ovat henkilökuilu sekä ajotunneli.

Louheen murskauksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, jolle on varattu oma alue parak-
keja varten. Murskaustyö on jaksottaista kesäaikana tehtävää työtä.

Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet

Loppusijoitusalueen rakennukset on esitetty kuvassa 2-10. Kuvassa oikealla on kapse-
lointilaitos ja käyttörakennus, keskellä tutkimusrakennus ja IV-kuilurakennus, alimpana 
tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesupaikka, jossa on myös raskas konepaja. 
Vierailukeskus sijoittuu niemen kärkeen. 
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Kuva 2-10. Loppusijoitusalueen rakennukset(katselusuunta länteen). 

Kapselikuilun yhteyteen tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 2-11, jossa kapselointi-
laitos on vasemmalla, ja loppusijoituslaitoksen käyttörakennus oikealla. Kapselointilai-
tos sisältää bentoniittilohkojen välivaraston.

Kuva 2-11. Rakennukset kapselikuilun yhteydessä. Kapselointilaitos on vasemmalla ja 

loppusijoituslaitoksen käyttörakennus oikealla. 
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Henkilökuilun 1 sekä poistoilmakuilun 1 yhteyteen tulevat rakennukset ja varaukset on 
esitetty kuvassa 2-12, jossa vasemmalla on IV-kuilurakennus ja oikealla puolella portti-
rakennus, varastohalli sekä tutkimusrakennus ylhäältä päin lukien. 

Tunnelitekniikkarakennus sijaitsee ajotunnelin suuaukon vieressä. Vuotovesien selkey-
tysaltaiden vieressä sijaitsevat pumppurakennus sekä ajoneuvojen pesuhalli. Loppusijoi-
tustilojen käyttövaiheessa pesuhalli laajennetaan korjaamoksi.  

Kuvassa 2-13 on näkymä 400 kV:n voimalinjan pohjoispuolelta, näkymää hallitsee lou-
hekenttä. Louheen murskausasema ja murskevarasto ovat louhekentän vieressä. Täyteai-
neen sekoittamo/täyteainelohkojen puristuslaitos on murskevaraston vieressä. Bentoniit-
tikonttien varastokenttä näkyy kuvan keskellä sinisenä. Räjähdysainevarasto on rannas-
sa metsän katveessa. 

Kuva 2-12. IV-kuilurakennuksen ja ajotunnelin suuaukon läheiset rakennukset. 
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Kuva 2-13. Näkymä 400 kV:n sähkölinjan pohjoispuolelta. 

Laitosalueelle tarvitaan vielä: 
rakennustarvikevarasto,
rakennusjätteen läjitysalue sekä 
mahdolliset laajennusvaraukset. 

Kapselointilaitos

Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan kapselointilaitoksella jatkokäsiteltäväksi loppu-
sijoitusta varten. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoitus-
kapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfääri vaihdetaan, kapselin sisäkansi sulje-
taan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektronisuihkuhitsauksella. Hitsin 
pinnan koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskuriva-
rastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan (Kukkola 2002).  

Kapselointilaitos on loppusijoituslaitoksen keskeisin rakennus. Kapselointilaitos erote-
taan aidalla muusta loppusijoituslaitoksesta, koska kapselointilaitoksella käsitellään 
käytettyä ydinpolttoainetta. Rakennus luokitellaan ydinlaitokseksi. 

Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään bentoniittilohkojen välivarasto, koska lohkot 
viedään loppusijoitustilaan kapselihissillä. 

Käyttörakennus

Loppusijoituslaitoksen hallinto on keskitetty käyttörakennukseen, jossa ovat myös kap-
selointilaitoksen henkilöstön sosiaalitilat.  



46

Käyttörakennuksessa on henkilöstöravintola, joka on yhteinen koko loppusijoituslaitok-
sen maanpäälliselle henkilöstölle.  

Loppusijoituslaitokselle ei rakenneta omaa paloasemaa, vaan turvaudutaan paikallisen 
kunnan palo- ja pelastustoimeen. Laitoksen vartijat koulutetaan kuitenkin palomiehiksi 
hoitamaan ensisammutuksen.  

IV-kuilurakennus

Loppusijoitustilojen valvomattoman alueen ilmanvaihto, vuotovesien poisto sekä sähkö-
tehon syöttö hoidetaan henkilökuilun 1, tuloilmakuilun 1 sekä poistoilmakuilun 1 kaut-
ta. Henkilökuiluun 1 tulee myös henkilöhissi valvomattoman alueen henkilöliikennettä 
varten. IV-kuilurakennus sijaitsee kuilun yläpuolella. Maan alla työskentelevien tutki-
joitten sosiaalitilat ovat tässä rakennuksessa.  

Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa kalliomekaaninen laboratorio ja kemian labora-
torio tutkimusrakennuksesta on siirretty IV-kuilurakennukseen. Samoin toimistotiloja 
on siirretty IV-kuilurakennukseen. IV-kuilurakennus varustetaan väestösuojalla ja ra-
kennukseen rakennetaan myös geotekninen laboratorio täytön laadunvarmennusta var-
ten.

Tutkimusrakennus ja varastohalli

Tutkimusrakennus palvelee IV-kuilurakennuksessa ja loppusijoitustilojen valvomatto-
malla alueella työskenteleviä henkilöitä. Tässä rakennuksessa tutkitaan ja varastoidaan 
kairaus- ja vesinäytteet.

Tunnelitekniikkarakennus

Tunnelitekniikkarakennus on rakennettu jo ONKALO-vaiheessa. Rakennukseen tulee 
muuntamo ja 20 kV:n jakokeskus ajotunnelia pitkin vietävää sähkönsyöttöyhteyttä var-
ten.

Tunnelitekniikkarakennukseen sisällytetään myös erilaisia kulunvalvontaan ja viestintä-
tekniikkaan liittyviä tiloja. 

Korjaamo

ONKALO-vaiheessa on rakennettu ajoneuvojen pesuhalli, jota loppusijoituslaitoksen 
käyttövaiheessa laajennetaan korjaamoksi.

Loppusijoitustilat rakennetaan ajotunnelin kautta. Loppusijoitustilojen rakentamisessa 
käytettävä kalusto kuljetetaan maan alle ajotunnelin kautta, samoin louhe nostetaan ylös 
ja täyteaine viedään alas ajotunnelin kautta. Ajoneuvojen ja työkoneiden korjausta ja 
huoltoa varten tarvitaan raskas konepaja ja ajoneuvojen huoltotilat sekä tarpeelliset va-
rastotilat. 
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Vierailukeskus

Vierailukeskus toimii Olkiluodon tiedotuskeskuksena sekä vierailijoitten vastaanotto-
keskuksena. Vierailukeskus on yhteinen Olkiluodon ydinvoimalan kanssa. 

Vierailuksessa on sekä pysyvät että muuttuvat näyttelytilat, riittävä määrä neuvottelu-
huoneita, seminaaritiloja, auditorio noin 130 hengelle sekä kahvila.  

Louhekenttä

Louhekentällä on louheauma, louheen murskausasema, murskeauma ja täyteaineen se-
koittamo. Ylös tuotu louhe varastoidaan louheaumaan. Murskausasemalla louhe murs-
kataan siten, että sen raekokojakauma on sopiva loppusijoitustunneleiden täyteaineeksi.  

Täyteaineen sekoittamo / puskuri- ja täyteainelohkojen puristuslaitos

Loppusijoitustunnelien täyttötavasta riippuen, louhekentän viereen rakennetaan joko 
puskuri- ja täyteainelohkojen puristuslaitos (Keto & Rönnqvist 2006) tai pelkkä täyteai-
neen sekoituslaitos (Keto 2006). Täyteaineen lopullista koostumusta ei ole vielä ratkais-
tu.

Tankkausasema ja öljysäiliöt

Laitosalueen dieselajoneuvot tankkaavat tankkausasemalla. Suurimmat dieselpolttoai-
neen kuluttajat keskittyvät louheauman ympärille louheen ja murskeen käsittelyyn sekä 
louheen ylösajoon ja täyteaineen vientiin alas loppusijoitustiloihin.  

Tankkauspiste on ajotunnelista tulevan tien varressa lähellä korjaamoa. 

Loppusijoitustiloihin dieselpolttoaine toimitetaan putkella henkilökuilun 1 kautta.  

Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset

Kaukolämpöjohdot sekä putkiverkko talousvedelle kulkevat kaivannoissa laitosalueella 
pääasiassa tielinjoja pitkin. Muita putkiverkkoja ovat perusvesiviemäröinnin putkiverk-
ko sekä sadevesiviemäröintiverkko. 

Kaapeleille tulee omat kaivannot. Pääkaapelireitti kulkee tuotantorakennusten editse 
kulkevaa tielinjaa pitkin. Myös dataverkko vedetään kaapelitunneliin. 

Bentoniittikonteille tehdään varastokenttä Olkiluodon satamasta tulevan tien varteen. 
Varastoalueella tulee olla tilaa vähintään 220:lle 20 jalan kontille, olettaen että täyteaine 
koostuu bentoniitin ja murskeen seoksesta (30:70) ja että puskurilohkot tuodaan Olki-
luotoon valmiina. Bentoniittikontit varastoidaan taivasalla asfaltoidulla pihalla. Bento-
niittikontteja siirrellään laitosalueella lukkinosturilla.  

Urakoitsijoille on varattu alue murskausaseman läheisyydestä. Loppusijoituslaitoksen 
käytön aikana murskausurakoitsija järjestää omat parakkinsa alueelle. Samoin ajotunne-
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lin yläpäässä on tunneliurakoitsijoille varattu alue, joka on perustettu jo ONKALO-vai-
heessa.  

Rakennustarvikkeille on varattu tila kylmälle varastohallille läheltä bentoniittikonttien 
varastokenttää. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana rakennustarvikkeiden tarve on vä-
häinen.

Läjitysalueelle katsotaan sopiva paikka laitosalueen ulkopuolelta. Loppusijoitusreikien 
porauksessa syntynyt jauhe kuljetetaan läjitysalueelle tai sitten jauhe sekoitetaan loppu-
sijoitustunneleiden täytteeksi. Loppusijoitustunneleista poistettavat rakenteet viedään lä-
jitysalueelle. Jätteet pyritään lajittelemaan ja kierrättämään mahdollisuuksien mukaan.  

2.3.2 Maanalainen loppusijoitustilat 

Loppusijoituslaitoksen maanalainen osa koostuu maanpintayhteyksistä sekä tunneliver-
kostosta, joka sijaitsee yhdellä tasolla 420 metrin syvyydessä tai kahdella tasolla noin 
420 ja 520 metrin syvyydessä. Maanalaista osaa kutsutaan loppusijoitustilaksi. Loppusi-
joitustiloihin sijoitetaan käytetty ydinpolttoaine sekä kapselointilaitoksen käyttö- ja käy-
töstäpoistojäte. Loppusijoitustilojen maanpintayhteyksinä toimivat ajotunneli, jonka 
kaltevuus on 1:10 sekä 6 pystykuilua. Pitkän toiminta-ajan vuoksi loppusijoitustiloja ra-
kennetaan ja suljetaan vaiheittain yli sadan käyttövuoden aikana. Yhteen kerrokseen ra-
kennetun loppusijoitustilan lay-outesimerkki noin 30 vuoden käytön jälkeen on esitetty 
kuvassa 2-14. Loppusijoitustilat on esitelty yksityiskohtaisesti luvussa 3. 

Kuva 2-14. Maanalaiset loppusijoitustilat. 
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2.3.3 ONKALO 

Olkiluotoon rakennetaan ONKALOksi nimettyä maanalaista tutkimustilaa. ONKALOs-
ta hankitaan yksityiskohtaista tietoa loppusijoitustilojen suunnittelua ja sijoitusta varten. 
Tietoa käytetään myös toteutettavuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa. ON-
KALO on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myöhemmin osana loppusijoitusti-
laa.

ONKALO koostuu seuraavista tiloista: 
Ajotunneli
2 pystykuilua 
Karakterisointitunneli tasolla -420 
Tilat testaukseen ja demonstrointiin tasolla -420 
Tekniset tilat tasolla -420 
Tekniset tilat tasolla -520. 

ONKALO on esitetty kuvassa 2-15. 

Kuva 2-15. ONKALO. 
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2.3.4 Polttoaineen kuljetukset ja siirrot 

Käytettyä polttoainetta varastoidaan KPA-varastoissa Olkiluodossa ja Loviisassa. KPA-
varastoista polttoaine kuljetetaan märkäkuljetuksena erikoissäiliöissä kapselointilaitok-
selle. Märkäkuljetuksessa polttoaineen lämpötila pysyy alhaisena. Märkäkuljetuksessa 
kuljetussäiliöön ei kehity ylipainetta ja kapselointilaitoksella ei tarvita erikoislaitteita 
paineen purkamiseen ennen kuljetussäiliön kannen avausta.  

Loviisan polttoaine kuljetaan Olkiluotoon ajoneuvolla maantietä pitkin. Muita mahdolli-
sia kuljetusmuotoja ovat myös rautatie- ja merikuljetus. Maantiekuljetuksessa siirtosäi-
liö siirretään kuorma-auton vetämällä moniakselisella erikoiskuljetuslavetilla, jolloin 
kuljetuksen akselipaino pysyy teiden ja siltojen sallimissa rajoissa. Kuljetussäiliö lasta-
taan autoon nosturilla ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen varastossa. Säiliö kään-
netään kuljetuksen ajaksi vaaka-asentoon ja säiliön päätyihin asennetaan törmäyssuojat. 
Säiliö ja kuljetusalusta peitetään kuljetuksen ajaksi sääsuojalla (Suolanen et al. 2004).  

Kuljetusreitti tullaan valitsemaan siten, että reitti on lyhyt ja toisaalta väestöä välttävä. 
Kuljetukset Loviisasta Olkiluotoon tullaan järjestämään 3 kertaa vuodessa. Kuljetussäi-
liöille, säiliön käsittelylle, onnettomuustilanteisiin varautumiselle ja dokumentaatiolle 
on asetettu korkeat vaatimukset. Periaate on, että kuljetussäiliö ei saa menettää säteily-
suojeluominaisuuksiaan pahimmassakaan ajateltavissa olevassa onnettomuudessa. Säi-
liöiden on kestettävä onnettomuuksien varalta ilman merkittäviä vaurioita mm. seuraa-
vat testit: 

pudotus 9 metrin korkeudelta peräänantamattomalle alustalle  
pudotus halkaisijaltaan 0,15 m:n terästangon päälle 1 metrin korkeudesta 
puoli tuntia +800 °C:n ulkoista lämpövaikutusta 
1 tunnin upotus veteen 200 metrin syvyyteen. 

Loviisan polttoaine voidaan kuljettaa Castor VVER-440/84 säiliöllä, johon sopii 84 
polttoainenippua.

Olkiluodon polttoaine siirretään KPA-varastosta kapselointilaitokseen kuljetussäiliössä 
ajoneuvolla. Siirtoon voidaan käyttää samanlaista ajoneuvoa, jolla nykyisin siirretään 
polttoainetta voimalaitoksesta KPA-varastoon. Ajoneuvo on esitetty kuvassa 2-16. 
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Kuva 2-16. Käytetyn polttoaineen siirtoajoneuvo ja kuljetussäiliö Olkiluodon laitosalu-

eella.

2.3.5 Polttoaineen kapselointi 

Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot

Käytetyn polttoaineen vastaanotto

Käytetty polttoaine tuodaan maantiekuljetuksena kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan. 
Polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle märkäkuljetuksena. Loviisan laitoksen poltto-
aine tuodaan säiliössä, johon sopii 84 polttoainenippua. Olkiluodon laitoksen polttoai-
neen kuljetussäiliön vetoisuus on 48 nippua. 

Kuljetussäiliöiden kuljetusajoneuvon sääsuoja pestään ulkona, ajoneuvo ajetaan vas-
taanottotilaan, kuljetussäiliöstä poistetaan iskunvaimentimet, kuljetussäiliö nostetaan 
pystyasentoon ja siirretään joko vastaanottotilan varastointipaikalle tai sitten kuljetussäi-
liö voidaan laskea suoraan kuljetussäiliön siirtokäytävään. 

Kuljetussäiliöiden vastaanottotila on läpiajettava, vaikka varastointipaikoilla olisikin 
kuljetussäiliöitä. 

Polttoaineen kapselointi

Uusi loppusijoituskapseli lasketaan kapselin siirtokäytävän vaunuun tyhjien loppusijoi-
tuskapselien varaston lattialuukun kautta. Loppusijoituskapselin sisäkansi on paikoil-
laan, ulomman kuparikapselin kansi asetetaan siirtovaunun telineeseen.
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Kapselin siirtovaunu ajetaan polttoaineen käsittelykammion alapuolelle ja loppusijoitus-
kapseli nostetaan käsittelykammion telakointiasemaan. Läpivienti tiivistetään ja käsitte-
lykammion sulkukansi avataan.  

Käytetty polttoaine puretaan kuljetussäiliöstä, joka on telakoitu vastaavalla tavalla kuin 
loppusijoituskapseli käsittelykammioon. Polttoaineniput siirretään kuljetussäiliöstä kui-
vaussäiliöön, josta kuivauksen jälkeen polttoaineniput siirretään polttoainekapseliin. Si-
tä ennen loppusijoituskapselin sisäkansi on avattu ja suojakaulus on asennettu kapselin 
tiivistepintojen suojaksi. Sisäkapselin ilma vaihdetaan suojakaasuun kaasunvaihtokuvun 
avulla, sisäkapselin kansi ruuvataan kiinni ja kapselin tiiveys tarkastetaan. 

Tämän jälkeen käsittelykammion erotuskansi asetetaan paikoilleen ja loppusijoituskap-
seli irrotetaan käsittelykammion telakoinnista. Kuparikansi lasketaan loppusijoituskap-
selin päälle ja kapseli siirretään hitsauskammion kohdalle, telakoidaan hitsauskammion 
tyhjiökammioon, jossa kuparikansi hitsataan kiinni elektronisuihkuhitsauslaitteella.
Loppusijoituskapseli irrotetaan tyhjiökammiosta.  

Kapselin siirtokäytävässä hitsipinta koneistetaan jyrsinlaitteella. Kapselin yläpäähän 
kiinnitetään ultraäänitarkastuslaitteen nestekaulus ja hitsi tarkastetaan monikanavaisella 
tarkastuslaitteella ja tämän jälkeen hitsi tarkistetaan röntgentarkastuslaitteella. Puhdis-
tuksen jälkeen kapseli voidaan siirtää joko puskurivarastoon tai suoraan loppusijoituk-
seen.

Bentoniittilohkojen käsittely

Puristetut bentoniittilohkot toimivat tiivistemateriaalina loppusijoitusrei’issä loppusijoi-
tuskapselin ja kalliopinnan välissä. Bentoniittilohkot joko valmistetaan puskuri- ja täy-
teainelohkojen puristuslaitoksessa tai ostetaan valmiina ulkopuoliselta toimittajalta tar-
jouskilpailun perusteella. Bentoniittilohkot kuljetetaan loppusijoitustiloihin kapselikui-
lun kautta. 

Lohkot puristetaan esikäsitellystä bentoniittipulverista 100 MPa:n paineessa. Bentoniit-
tilohkot tuodaan välivarastoon metallisissa pakkauksissa. Välivarastossa bentoniittiloh-
kot puretaan pakkauksista ja lastataan kuljetuskehikkoon loppusijoitustilaan kuljetusta 
varten. Bentoniittilohkot kuljetetaan loppusijoitustiloihin kapselikuilun hissillä, johon 
välivarastosta tullaan ilmasulun kautta. 

Valvontatoiminnot

Kapselointiprosessia ohjataan valvomosta sekä kapselointilinjan viereisestä prosessin 
ohjaustilasta.  

Laitoksessa noudatetaan YVL 6.1 ohjeen mukaisia vaatimuksia ydinmateriaalivalvon-
nasta. Valvonta tapahtuu ydinmateriaalin kirjanpidolla sekä visuaalisilla että teknisillä 
valvontamenetelmillä polttoaineen kapselointiprosessin kaikissa vaiheissa. Kapselointi-
laitos varustetaan mittauslaitteistolla, jolla voidaan todentaa nippukohtaisesti ainettarik-
komattomilla menetelmillä ydinmateriaalin laatu ja määrä.  
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Aktiivijätteiden käsittely ja loppusijoitus

Periaatteessa kapselointilaitoksella aktiivista jätettä ei synny muualla kuin polttoaineen-
käsittelykammiossa ja polttoaineen kuljetussäiliön pintakontaminaatiota poistettaessa.  

Korkea-aktiiviset jätteet loppusijoitetaan yhdessä polttoainenippujen kanssa. Käsittely-
kammiossa crudi, aktiivinen karsta sekä mahdolliset polttoainefraktiot kerätään talteen 
imuroimalla. Imurin säiliöstä jätteet valutetaan loppusijoituskapseleiden vapaitten posi-
tioitten pohjalle ennen polttoainenippujen asennusta.  

Nestemäisiä jätteitä syntyy lähinnä polttoaineen kuljetussäiliön ulkopinnan pesussa. Pe-
suvesi puhdistetaan aktiivisuudesta ja pesuvesi kierrätetään. Suodatinmassat kiinteyte-
tään betoniin ja viedään loppusijoitustilaan.  

Käsittelykammiosta poistettavat laitteet dekontaminoidaan aktiivisessa korjaamossa en-
nen korjausta. Dekontaminointiliuoksien suodatinmassat kiinteytetään betoniin kuten 
kuljetussäiliön pesuvedet. Jos laitteita ei voida korjata, niin ne pakataan ja toimitetaan 
loppusijoitustilaan.

Valvotun alueen ja käsittelykammion ilmastoinnin suodattimet sekä imurointijärjestel-
män suodattimet pakataan ja toimitetaan loppusijoitustilaan.  

Eniten jätteitä syntyy kapselointilaitoksen käytöstäpoistossa. Kaikki käsittelykammion 
laitteet pakataan ja viedään loppusijoitustilaan. Käsittelykammion ja aktiivisen korjaa-
mon teräsvuoraukset pestään puhtaaksi, mutta vuorauksia ei pureta. Pesuvedet kiinteyte-
tään betoniin. Loppusijoitustilan tarve jätteille käytöstäpoistojätteet mukaan lukien on 
noin 5 000 m3.



54



55

3 TOTEUTUS 

3.1 Loppusijoitustilat 

Loppusijoitustilat koostuvat loppusijoitustunneleista, niitä yhdistävistä keskustunneleis-
ta, maanpintayhteyksistä sekä teknisistä tiloista. Maanpintayhteyksiä on yhteensä seitse-
män kappaletta, eli valvomattoman alueen henkilökuilu, tuloilmakuilu, poistoilmakuilu 
ja ajotunneli sekä valvonta-alueen henkilö-, kapseli-, poisto- ja tuloilmakuilut. Tilojen 
mitoitus ja suunnitteluperusteet on esitetty loppusijoitustilojen suunnitelmaselostuksessa
(Kirkkomäki 2003a). Tiloissa käytettävistä rakenteista on laadittu yksityiskohtaisempi 
raportti (Kirkkomäki 2003b). 

Teknisistä tiloista osa rakennetaan valmiiksi jo ONKALOn rakennusvaiheessa ja loput 
valmistuvat ennen loppusijoitustilojen käyttöönottoa vuonna 2020. Loppusijoitus- ja 
keskustunneleiden lopullinen sijainti ja muoto tulee määräytymään vähitellen loppusi-
joituksen edetessä ja kallioperätiedon karttuessa. Kuvassa 3-1 on esitetty periaatekuva 
tämän hetkisen käsityksen mukaisista loppusijoitustiloista. Niiden laajuus tasolla -420 
on noin 2,9 km2.

Kuva 3-1. Loppusijoitustilat tasolla -420. 
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3.1.1 Valvonta-alueen tilat 

Loppusijoitustilat jaetaan käyttövaiheessa kahteen toisistaan erotettuun alueeseen, val-
vonta- ja valvomattomaan alueeseen. Kaikki kapseleiden käsittely tapahtuu aina valvon-
ta-alueella. Bentoniittilohkojen asennus loppusijoitusreikään ennen sekä jälkeen kapse-
lien asennuksen tapahtuu myös valvonta-alueella. Valvomattomalla alueella puolestaan 
tehdään tilojen louhinta- ja rakennustyöt sekä tunnelien täyttötyöt. 

Valvonta-alue muodostuu teknisistä tiloista, osasta keskustunneliverkostoa sekä niistä 
loppusijoitustunneleista, joihin polttoainekapseleita ollaan loppusijoittamassa. Valvon-
ta-alueella on oma henkilöstön maanpintayhteys sekä erillinen ilmanvaihto. Valvonta-
alueen tekniset tilat käsittävät kapseleiden ja bentoniittilohkojen vastaanottoaseman, 
sähkökeskustilat, henkilöhissin ala-aseman tilat, tauko- ja pelastautumistilan, pysäköin-
tihallin sekä -420-tasolla matala- ja keskiaktiivisen jätteen hallin (kuva 3-2). 

Valvonta- ja valvomattoman alueen rajan ylitys maan alla on normaaliolosuhteissa kiel-
letty. Hätätilanteessa, esimerkiksi tulipalotilanteessa, siirtyminen valvonta-alueelta val-
vomattomalle alueelle tai päinvastoin on kuitenkin mahdollista. Valvonta-alueelle kulje-
taan maan pinnalta valvonta-alueen henkilökuilun 2 kautta. Valvonta-alueella liikkuvat 
henkilöt kirjataan ja heihin mahdollisesti kohdistuvat säteilyannokset mitataan säteily-
suojelullisista syistä. Kontrollointipiste sijaitsee henkilökuilun 2 yläpäässä maan pinnal-
la.

Valvonta-alueeseen kuuluvat aina valvonta-alueen maanpintayhteydet sekä tekniset ti-
lat. Valvonta-alueeseen kuuluvien keskustunneleiden määrä ja pituus vaihtelee. Keskus-
tunneleissa sijaitsevat valvonta- ja valvomattoman alueen rajat eivät ole kiinteitä. Rajo-
jen siirroilla pyritään rajaamaan valvonta-alue aina mahdollisimman pieneksi. Tällöin 
onnettomuustilanteissa mahdollisesti vapautunut aktiivisuus leviää mahdollisimman 
pienelle alueelle, mikä helpottaa aktiivisuuden jäljitystä sekä tilojen puhdistamista. 
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Kuva 3-2. Valvonta-alueen tilat tasolla -420. 

3.1.2 Valvomattoman alueen tilat 

Loppusijoitustilojen valvomattomalla alueella tehdään tilojen louhinta- ja rakennustyöt 
sekä tunnelien täyttötyöt. Valvomattomalle alueelle kuljetaan joko ajotunnelia pitkin tai 
valvomattoman alueen henkilökuilun 1 kautta. Kulkua valvomattomalle alueelle kont-
rolloidaan muista kuin säteilysuojelullisista syistä, eikä siellä liikkuvien ihmisten sätei-
lyannoksia mitata. 

Valvomaton alue muodostuu teknisistä tiloista, osasta keskustunneliverkostoa sekä lou-
hittavista ja loppusijoitusta varten valmisteltavista loppusijoitustunneleista. Valvomatto-
man alueen tekniset tilat muodostuvat pääosin jo ONKALO-vaiheessa rakennettavista 
tiloista. Tasolla -420 valvomattoman alueen tekniset tilat muodostavat sähkölaitetila, 
taukotila, joka toimii myös pelastautumistilana, pysäköintitila, pesu- ja tankkaustila, 
korjaamo sekä demostraatiotilat loppusijoitustekniikan testaukseen ja demonstrointiin 
(kuva 3-3). Tasolla -520 valvomattoman alueen teknisiin tiloihin kuuluvat henkilökuilun 
1 sekä poistoilmakuilun 1 ala-asemat, pysäköintitila, pesu- ja tankkauspaikka, sähkölai-
tetila sekä selkeytysaltaat ja pumppaamo (kuva 3-4). 
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Kuva 3-3. Valvomattoman alueen tilat tasolla -420. 

Kuva 3-4. Valvomattoman alueen tilat tasolla -520. 
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3.1.3 Keskustunnelit 

Loppusijoitustiloissa loppusijoitustunneleita ja teknisiä tiloja yhdistää keskustunneliver-
kosto. Ensimmäiset keskustunnelit louhitaan jo ONKALOn rakennusvaiheen aikana. 
Myöhemmin keskustunneliverkostoa laajennetaan vaiheittain. Osa keskustunneleista 
myös täytetään ja suljetaan jo loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana. 

Keskustunneleiden asemoinnissa sovelletaan niin sanottua rinnakkaistunneliperiaatetta. 
Loppusijoitusalueelle louhitaan kaksi rinnakkaista keskustunnelia. Keskustunneleiden 
välinen etäisyys on noin 20 m. Kahdella rinnakkaisella keskustunnelilla voidaan jousta-
vasti väistää yllättäviä kalliorakenteita ilman, että tuhlataan turhaan loppusijoitukseen 
sopivia kallioresursseja. Rinnakkaistunneliperiaate tarjoaa myös tehokkaat varapoistu-
mistiejärjestelyt. Tunneleiden välille louhitaan yhdystunneleita noin 100 metrin välein. 
Rinnakkaiset tunnelit erotetaan kuitenkin toisistaan erillisiksi palo-osastoiksi, jolloin on-
nettomuustilanteessa palo-osastoa voidaan vaihtaa nopeasti siirtymällä yhdystunnelia 
pitkin keskustunnelista toiseen. 

Valvonta- ja valvomattoman alueen järjestelyt on rinnakkaistunneliperiaatteessa helppo 
toteuttaa. Rajan siirrot on helposti tehtävissä loppusijoituksen edetessä. Ilmanvaihdon 
runkokanavat sekä sähkönsyötön pääkiskot ovat myös käytännöllistä toteuttaa kaksois-
tunneliperiaatteessa. Rinnakkaistunneleilla toteutetussa loppusijoitustilassa voidaan toi-
mia joustavasti myös loppusijoitustunneleiden käytössä. Loppusijoitustunneleiden käyt-
tö voidaan aloittaa joko keskustunnelien alku- tai loppupäästä. Loppusijoitustunneleita 
voidaan myös käyttää vuoronperään keskustunnelin molemmilta puolilta tai käyttäen 
ensin kaikki keskustunnelin toisella puolella olevat loppusijoitustunnelit. 

Kuvassa 3-5 ja 3-6 on esitetty keskustunnelien poikkileikkaukset. ONKALO-vaiheessa 
louhittava keskustunneliosuus -420-tasolla on 15 cm korkeampi kuin myöhemmin lou-
hittavat muut keskustunnelit. Tämä johtuu siitä, että ONKALO-vaiheessa louhittaviin 
keskustunneleihin asennetaan halkaisijaltaan 1,8 m olevat ilmanvaihtokanavat. Muissa 
keskustunneleissa ilmanvaihtokanavien halkaisija on 1,6 m. 
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Kuva 3-5. Keskustunnelin poikkileikkaus ONKALO-vaiheessa louhittavalla tunneliosuu-

della, jossa ilmanvaihtokanavan halkaisija on 1,8 m. Keskustunnelin louhintakorkeus 

on 6,85 m ja vapaa ajokorkeus 3,8 m. 

Kuva 3-6. Keskustunnelin poikkileikkaus. Ilmanvaihtokanavan halkaisija on 1,6 m. Va-

paa ajokorkeus on 3,8 m. Keskustunnelin louhintakorkeus on 6,65 m.  

3.1.4 Loppusijoitustunnelit 

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kapseleissa loppusijoitustunneleiden lattiaan 
porattuihin loppusijoitusreikiin. Reikien halkaisija on 1 750 mm ja syvyys 7,8 m 
OL1-2:n kapseleille, 8,2 m OL3:n kapseleille sekä 6,6 m Lo1-2 kapseleille (kuva 3-7). 
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Loppusijoitusreikien välinen etäisyys on yksikerrosvaihtoehdossa tasolla -420 Fortumin 
kapseleille 8,6 m, TVO:n OL1 ja 2:n kapseleille 11,0 m ja OL3:n kapseleille 10,5 m 
(Ikonen 2003 ja 2005). Kaksikerrosvaihtoehdossa alemmalla tasolla loppusijoitusreikien 
vähimmäisetäisyyksiä lisätään 2 metrillä (Ikonen 2003).  

Loppusijoitustunneleista pyritään tekemään mahdollisimman pieniä, jotta niiden aiheut-
tama häiriö pitkäaikaisturvallisuuden kannalta kallioperään sekä pohjavesiolosuhteisiin 
jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Kapselien asennustekniikka sekä muu turvallinen toi-
minta loppusijoitustunneleissa edellyttävät, että tunneleiden louhintakorkeus on vähin-
tään 4,4 m ja leveys 3,5 m. Lo1-2 kapseleiden loppusijoitukseen käytettävien loppusijoi-
tustunneleiden louhintakorkeudeksi riittää 4,0 m. OL1-3 loppusijoitusreikien yläosa lo-
vetaan, jotta kapseli voidaan kääntää reikään. Loppusijoitustunneleiden turvalliseksi 
maksimipituudeksi on oletettu 350 m. 

Loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaismäärä on noin 5 531 tU, ja sen 
loppusijoittamiseen tarvitaan yhteensä 2 840 loppusijoituskapselia. Optimaalisessa tilan-
teessa kaikkien loppusijoitustunneleiden ollessa 350 m pitkiä loppusijoitustunneleiden 
kokonaismäärä olisi 112 kappaletta ja kokonaispituus 39,6 km. Käytännössä loppusijoi-
tustunneleiden kokonaismäärä sekä -pituus tulevat kuitenkin olemaan suurempia. Kaik-
ki loppusijoitustunnelit eivät voi loppusijoitusalueen kallion laadusta johtuen olla mak-
simipituisia eikä loppusijoitusreikien välinen etäisyys aina vastata kapseleiden välisiä 
vähimmäisetäisyyksiä.  

Loppusijoitustunneleita louhitaan loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana vaiheittain 
noin 10 - 20 tunnelia kerrallaan. Vierekkäisten loppusijoitustunneleiden välinen etäisyys 
on aina vähintään 25 m. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisim-
man pian.  
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Kuva 3-7. Loppusijoitustunnelien poikkileikkaus. Olkiluodon kapseleille tehtävät loppu-

sijoitustunnelit ovat korkeampia kuin Loviisan kapseleille, koska Olkiluodon kapselit 

ovat pidempiä. Olkiluodon kapseleita on kahta eri pituutta. OL3:n kapselit ovat pidem-

piä kuin OL1:n ja OL2:n.

3.2 Järjestelmät 

Loppusijoitustiloihin rakennettavien ja asennettavien järjestelmien mitoitus on esitetty 
työraporteissa (Kukkola 2003a ja Nieminen 2006). Loppusijoitustiloja rakennetaan ja 
suljetaan sitä mukaan kuin loppusijoitus etenee, kuten luvussa 3.5 on esitetty 
(Kirkkomäki 2006). Järjestelmät muutetaan sitä mukaa kuin tilat muuttuvat.  

3.2.1 Lämmitysjärjestelmä 

Lämmitysjärjestelmän tarkoituksena on pitää loppusijoitustilat sopivan lämpöisinä työn-
tekoa varten. Lämmityksen suhteen loppusijoitustilat on jaettu kolmeen luokkaan:  

Tilat, joissa työskennellään tai oleskellaan vakituisesti, kuten esimerkiksi toimistot, 
konepaja, käytössä olevat loppusijoitustunnelit, normaali käyttölämpötila on 20 °C 
ja lämpötilan sallittu vaihtelualue on +18 ...+24 °C. Suhteellisen kosteuden tulee 
olla alle 60 %.  
Käytössä olevat tilat, joissa ajetaan ajoneuvoilla, mutta joissa ei pysyvästi työsken-
nellä, kuten esimerkiksi keskustunnelit ja ajotunneli, normaali käyttölämpötila on 
15 °C ja suhteellinen kosteus 80 %.
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Etukäteen louhitut tilat, joissa ei varsinaisesti työskennellä, lämpötila voi olla alle 
15 °C ja ilman suhteellinen kosteus 100 %.

Loppusijoitustilat lämmitetään tuloilmaa lämmittämällä. Ilmastointikoneikon periaate 
on esitetty kuvassa 3-8 (Nieminen 2006).  

Kesäaikaan lämpimän ilman kosteus saattaa tiivistyä loppusijoitustiloissa, ellei ilmaa 
jäähdytetä. Ilmanvaihtojärjestelmä on varustettu ilman kuivaimella. Poistoilmasta ote-
taan lämpö talteen. Lämmön talteenotossa käytetään levylämmönsiirrintä, koska se on 
rakenteeltaan yksinkertainen toteuttaa. Lämmitys hoidetaan sähkökattilalla. Keskimää-
rin lämpötila pidetään +15 °C:ssa. Työskentelypisteissä lämpötila nostetaan paikallisilla 
lämmittimillä +20 °C:een. 

Lämmitettäviä tiloja arvioidaan olevan enimmillään noin 500 000 m3, josta valvomatto-
malla alueella noin 400 000 m3 ja valvonta-alueella noin 100 000 m3. Valvomaton alue 
lämmitetään tuloilmakuilun 1 kautta. Valvomattoman alueen ilmastointikoneet ovat IV-
kuilurakennuksessa. Ajotunneli on myös lämmitettävä tila. Valvonta-alue lämmitetään 
valvonta-alueen kuilujen kautta. Ilmastointikoneet ovat kapselointilaitoksessa.

Lämmitystehoa tarvitaan tuloilman lämmitykseen sekä kompensoimaan lämpövuotoja 
kalliopintaan. Suurimmillaan lämmitystehon tarve on valvomattomalla alueella noin 
2 170 kW ja valvonta-alueella noin 460 kW (Nieminen 2006). 

Vuotuinen lämmitysenergia tarve valvomattomalla alueella on noin 7 360 MWh ja val-
vonta-alueella noin 1 630 MWh (Nieminen 2006).  

Kuva 3-8. Ilmastointikoneikon periaate. Kuvassa sinisellä on merkitty tuloilmapuolella 

oleva kone, jossa on äänenvaimennus (1), tuloilman suodatus (2), LTO-patteri (3), tulo-

ilman lämmitys (4), kosteuden poisto (5) ja tuloilmapuhaltimet (6). Punaisella värillä 

merkityssä poistoilmapuolella olevassa koneessa on LTO-patteri (7), poistoilmapuhalti-

met (8) ja äänenvaimennus (9). 
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3.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtojärjestelmän tarkoituksena on pitää loppusijoitustilojen ilman laatu riittävän 
hyvänä. Dieselajoneuvojen pakokaasupäästöt ja radon ovat suurimmat ilman laadun hei-
kentäjät. Louhinta aiheuttaa pölypäästöjä ja louhinnan räjäytyskaasut on tuuletettava. 
Epäpuhtauksien pitoisuusrajat on esitetty raportissa (Nieminen 2006). Ilmanvaihtoker-
toimeksi on valittu arvoon 0,5 krt/h.  

Ilmanvaihto erotetaan valvonta- ja valvomattoman alueen ilmanvaihtoon. Valvonta- ja 
valvomattoman alueen rajaa siirretään ilmanvaihtokanavassa sitä mukaa kun loppusijoi-
tus etenee. Sekä tulo- että poistoilmanvaihtokanavaan asennetaan tarvittaessa paineen-
korotuspuhaltimia riippuen siitä miten pitkälle loppusijoitus on edennyt.  

Keskustunnelissa on sekä tulo- että poistoilmalle runkokanavat, joihin kytketään tuloil-
makuilusta 1 sekä poistoilmakuilusta 1 tulevat valvomattoman alueen tulo- ja poistoil-
makanavat sekä kapselointilaitoksesta valvonta-alueen kuilujen kautta tulevat valvonta-
alueen tulo- ja poistoilmakanavat. Ajotunneli tuuletetaan valvomattoman alueen kuilu-
jen kautta noin kilometrin pituisissa osioissa. 

Valvonta-alueen poistoilman aktiivisuutta valvotaan, mutta järjestelmään ei asenneta 
aktiivihiilisuodattimia eikä hiukkassuodattimia. Jos poistoilmassa havaitaan poikkeuk-
sellinen määrä aktiivisuutta, niin valvomoon tulee tästä hälytys. Poistoilma pysäytetään 
manuaalisesti, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi. Jos loppusijoitustilan valvonta-alueen 
poistoilma halutaan suodattaa, niin kapselointilaitoksen valvonta-alueen ilmastointia 
voidaan käyttää poistoilman suodatukseen.  

Sekä valvonta- että valvomattoman alueen poistoilmakanavia käytetään tulipalon sat-
tuessa savunpoistoon. Ilmanvaihtokanavat paloeristetään ja kanavien lävistäessä palo-
osaston rajan kanavat varustetaan palosuluilla. Paloeristysluokka on EI 60:n mukainen. 
Savunpoistoa varten tarvitaan erilliset savunpoistopuhaltimet, joiden kapasiteetti tulee 
olla vähintään samansuuruinen kuin poistopuhaltimen kapasiteetti. Poistoilmakanavat 
ovat alipaineisia, koska poistoilmapuhaltimet ovat maan pinnalla. Tällöin poistoilmaka-
navien tiiveyteen ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Loppusijoitustunneleissa pois-
tokanavat johdetaan tunneleiden perälle ja tulokanavat tunneleiden suulle, jotta paloti-
lanteessa savu kulkisi eri suuntaan kuin tunnelista poistuvat ihmiset.  

Ilmastoitavia kalliotiloja on noin 500 000 m3. Puolet, eli noin 250 000 m3 vaihdetaan
tunnissa. Ilman virtausmäärä on tällöin noin 69 m3/s. Loppusijoitustilojen ilmanvaihdon 
tarve on esitetty kuvassa 3-9 (Nieminen 2006). Louhintajaksot aiheuttavat piikkejä il-
manvaihdon määrään. 
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Loppusijoitustilojen ilmantarve 
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Kuva 3-9. Ilmanvaihdon tarve ajan kuluessa. 

Suurimmillaan ilmanvaihdon tehontarve on noin 1 000 kW (Nieminen 2006). 

3.2.3 Vesijärjestelmät 

Vettä tarvitaan louhinnassa, loppusijoitusreikien porauksessa, tilojen ja ajoneuvojen pe-
sussa sekä saniteettilaitteisiin. Myös palontorjuntaan käytetään vettä. 

Kierrätysvesipumppaamoa ei tehdä, koska kalliosta vuotavaa suolaista vettä ei voida 
käyttää pesutarkoituksiin, kallion louhintaporaukseen eikä loppusijoitusreikien porauk-
seen.

Veden tarve

Loppusijoitustilojen keskimääräinen päivittäinen veden tarve on noin 25 m3 sekä vuosi-
tarve noin 9 300 m3.

ONKALOssa on varauduttu 8 l/s veden kulutukseen (Kalliomäki 2003), virtaama riittää 
myös käyttövaiheeseen, jossa veden tarve on samaa suuruusluokkaa. Vesi otetaan Kor-
vensuon altaasta. Veden ei tarvitse täyttää juomavedelle asetettuja vaatimuksia.  

Lisäksi vettä tarvitaan sijoitustunneleiden sulkurakenteiden betonivalujen jäähdyttämi-
seen noin 30 l/min 10-15 vuorokauden ajaksi sulkua kohti.  
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Käyttövesi

Käyttöveden laadun tulee täyttää juomavedelle asetetut laatuvaatimukset. Käyttövesi 
otetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vesijohtoverkosta.  

Käyttöveden päivittäinen tarve loppusijoitustiloissa on noin 6 m3. Järjestelmän kapasi-
teetin tulee olla 2,5 l/s. Myös ONKALOssa käyttöveden mitoitusvirtaama on 2,5 l/s.  

Käyttövesi syötetään loppusijoitustilaan henkilökuilun 1 kautta. Loppusijoitustilassa tar-
vitaan reduktioasema hydrostaattisen paineen alentamiseksi. Käyttöveden runkoputken 
halkaisijaksi riittää 20 mm.  

Loppusijoitustilassa lämpimän veden tarpeen oletetaan olevan viidennes koko käyttöve-
den tarpeesta. Lämmintä vettä tarvitaan eniten ajoneuvojen pesussa. Lämmin käyttövesi 
tuotetaan loppusijoitustilassa sähkökäyttöisellä lämminvesivaraajalla.

Lämminvesivaraaja voi olla 1 000 litran suuruinen tilavuudeltaan. Lämminvesivaraajan 
vaatima sähköteho on noin 16 kW.  

Sammutusvesi

ONKALO-vaiheessa tehdään kylmälle käyttövedelle 2 m3 säiliöt sekä porausvedel-
le/pikapalopostille 8 m3 säiliöt kuiluliittymien yhteyteen. Maanpinnan tasolle tulee li-
säksi porausvedelle/pikapalopostille 8 m3 säiliö sekä 20 m3 sprinklerivesisäiliö. Tasolle 
-290 tehtävän sprinkleriveden säiliö tilavuus on 200 m3. Tilat, joissa on merkittäviä pa-
lokuormia varustetaan spriklerijärjestelmällä. 

Valvonta-alueella tilat, joissa on merkittäviä palokuormia varustetaan sprinklerijärjestel-
mällä. Kapselikuiluun ei tehdä sprinkleriä, mutta kapselihissin hissikori varustetaan 
sprinklerillä.  

Henkilökuilun 2 läheisyyteen tarvitaan 200 m3 palovesisäiliö. Sammutusvesi johdetaan 
henkilökuilun 2 kautta loppusijoitustilaan. Syöttöputken alapäähän loppusijoitustasolle 
tehdään reduktioasema paineen alentamiseksi.  

Keskustunnelissa henkilökuilun 1 kautta tuleva palovesiputki yhdistetään valvonta-alu-
een henkilökuilussa 2 tulevaan putkeen, jotta saataisiin aikaan rengasputki, jota syöte-
tään kahdesta lähteestä.

Syöttöputken paineluokka ennen reduktioasemaa on 6 MPa ja putkimateriaalina on ha-
ponkestävä teräs, SMO. Putkikoko voi olla NS 50. Sammutusvesijärjestelmä toimii hyd-
rostaattisella paineella, joten sähköenergiaa ei tarvita sammutusveden pumppaukseen.  

Saniteettijärjestelmä

Loppusijoitustilaan tehdään saniteettijärjestelmä. Viemärivedet kootaan 5 m3 suuruiseen
säiliöön, josta ne kuljetetaan pois loka-autolla. Saniteettijärjestelmä toteutetaan jo ON-
KALO-vaiheessa.  
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Myös valvonta-alueelle henkilökuilun 2 alapään läheisyyteen tehdään käymälä, joka va-
rustetaan omalla viemärivesien kokoojasäiliöllä. 

3.2.4 Vuotovesijärjestelmä 

Vuotovesijärjestelmän tarkoitus on koota kalliosta vuotavat vedet sekä pesuvedet vie-
märivesien kokooja-altaaseen sekä pumpata vesi altaasta maan pinnalle pois johdetta-
vaksi.

Toteutustapa

ONKALO-vaiheessa tehdään kaikkien kuiluliittymien yhteyteen vuotovesien välipump-
paamot. Varsinainen vuotovesien kokooja-allas tehdään tasolle -520. Vuotovesialtaiden 
tilavuudet ovat 10, 15, 16,5, 18 ja 1 800 m3 (Kalliomäki 2003). Lisäksi alimmalla tasolla 
on 27 m3 suuruinen kokoojakaivo.

Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa varsinaisesta vuotovesien kokooja-altaasta vedet 
kannattaa pumpata yhdessä vaiheessa ylös paremman käyttövarmuuden ja vähäisemmän 
huoltotarpeen vuoksi. Välipumppaamoihin vaihdetaan pienemmät pumput, jotka kytke-
tään henkilökuilun 1 vuotovesien nousujohtoihin.  

Vuotovedet kerätään salaojia pitkin vuotovesien kokooja-altaaseen. Tunnelin lattialle 
valuvat vedet kerätään lattiakaivojen avulla omaan viemärivesiputkistoon. Lattiakai-
voista voidaan ottaa tarvittaessa vesinäytteitä. Kuilujen pohjalle asennetaan erilliset vie-
märivesipumput, joilla vesi pumpataan kokooja-altaaseen. Viemärivesien aktiivisuutta 
kokooja-altaassa ei mitata.  

Kokoojasäiliön ja pumppujen mitoitus

ONKALO-vaiheessa mitoitusvirtaamana käytetään 10 l/s. Kalliosta suotautuvaa vettä 
kertyy viitteen (Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys 1986) mukaan 3 l/min 100 m:n 
tunnelipituutta kohden, tällöin 10 l/s virtaama tarkoittaa 20 km avointa tunnelipituutta. 
Vuorokaudessa vuotovesiä kertyy 864 m3.

Vuotovesien kokoojasäiliön koko on 1 800 m3, johon keräytyvä vesimäärä voi olla noin 
1 000 m3/vrk. Vuotovesipumpuille sallitaan kahden vuorokauden pituinen pumppujen 
käyttökatko.

Vuotovesien kokoojasäiliö tullaan varustamaan käyttövaiheessa kolmella vuotovesi-
pumpulla. Kunkin pumpun kapasiteetti on 100 %, joten normaalissa käyttötilanteessa 
yksi pumppu käy ja kaksi on varalla.  

Periaatteessa jatkuvatoiminen pumppu toimii luotettavammin kuin pumppu, jota vähän 
väliä käynnistetään. Pumppu käy jatkuvasti eli 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttöönotto-
vaiheessa vuotovesipumppu säädetään toimimaan samalle tuotolle kuin mitä vuoto kal-
liotiloihin on. Tällöin käyvä pumppu toimii huoltovälin pituisen jakson kerrallaan, jon-
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ka jälkeen käynnistetään toinen pumppu (joka jälleen toimii huoltovälin pituisen ajan 
kerrallaan). Jos vuotovesivirtaus tilapäisesti lisääntyy, niin vuotovesialtaan saavuttaessa 
ylärajan käynnistetään toinen vuotovesipumppu ensimmäisen rinnalle ja pumpataan ko-
kooja-allas normaalipintaan.  

Kaikki pumput on siis kytketty rinnan kahteen runkolinjaan, jotka johdetaan henkilökui-
lun 1 kautta maan pinnalle.  

Yhden pumpun tuotto on 10 l/s ja vaadittu moottoriteho noin 82 kW. Tarvittava putki-
koko on NS 100. Putki tulee mitoittaa 10 MPa:n paineelle. Putken seinämänpaksuus on 
noin 10 mm. Putkimateriaalin tulee kestää hyvin korroosiota. Materiaalina voi olla esi-
merkiksi haponkestävä ruostumaton teräs, tyyppimerkiltään SMO. 

3.2.5 Muut prosessijärjestelmät 

Dieselpolttoaineen syöttö

ONKALO-vaiheessa rakennetaan dieselpolttoaineen syöttöjärjestelmä (Kalliomäki 
2003). Dieselpolttoaine syötetään loppusijoitustiloihin putkea pitkin henkilökuilun 1 
kautta. Dieselpolttonesteen säiliö on tasolla -420 omassa paloeristetyssä tilassa. Poltto-
ainesäiliön tilavuus on 10 m3. Lisäksi on varattu tila 3 m3 polttoainesäiliölle tasolla 
-520.

ONKALO-vaiheessa rakennetut järjestelmät riittävät myös loppusijoitustilojen käyttö-
vaiheen tarpeisiin. Polttoainesäiliö on erotettu omaan palo-osastoon, jonka erotusluokka 
on EI 120.

Paineilmajärjestelmä

ONKALO-vaiheessa rakennetaan korjaamoon paikallinen paineilmajärjestelmä, jota tar-
vitaan korjaamon työkoneiden ja –laitteiden tarpeisiin. Kompressorin sähkötehon tarve 
on noin 15 kW. Järjestely on riittävä myös loppusijoitustilojen käyttövaiheen tarpeisiin.

3.2.6 Sähköjärjestelmät 

Sähkötehon syöttö

ONKALO-vaiheessa sähkötehon syöttöjärjestelmät on kuvattu viitteessä (Kalliomäki 
2003). Sähkötehon mitoitusarvo ONKALOssa on 1 250 kW normaalikäytössä ja kuilu-
jen nousuporauksen aikana sähkötehon lisätarve on 500 kW. Teho kattaa myös maan-
päällisen laitososan tarpeet. Puistomuuntamot tulevat tasoille noin -90, -180, -290, -420 
(kaksi muuntamoa) ja tasolle -520. ONKALO-vaiheessa on lisäksi hankittu yksi siirret-
tävä puistomuuntamo.  



69

Sähkötehon tarve loppusijoitustilojen käyttövaiheessa ei kasva, tehontarve on noin 
1 100 kW. Suurimpia yksittäisiä tehonkuluttajia ovat loppusijoitusreikien porausyksikkö 
sekä louhintaporausjumbo.  

ONKALO-vaiheessa sähkö tuodaan loppusijoitustiloihin kahdella 20 kV:n syöttölinjal-
la, joista toinen tulee henkilökuilua 1 pitkin ja toinen ajotunnelia pitkin. Toinen sähkön-
syöttö otetaan Paneliankosken Voima Oy verkosta ja toinen Olkiluodon ydinvoimalai-
tokselta.

Loppusijoitustilojen käyttövaiheessa loppusijoitustiloihin rakennetaan yksi 20 kV lisä-
syöttöyhteys valvonta-alueen henkilökuilua 2 pitkin. Sähkönsyöttö otetaan Olkiluodon 
ydinvoimalaitokselta. Henkilökuilun 2 alapään tasolle -420 tarvitaan yksi puistomuunta-
ja.

Loppusijoitustilojen käyttövaiheessa loppusijoitustiloihin on kolme sähkönsyöttöyhteyt-
tä, yksi valvonta-alueen kautta ja kaksi valvomattoman alueen kautta.  

Valaistus

Valaistusjärjestelmän tarkoituksena on antaa loppusijoitustiloille sopiva yleisvalaistus 
sekä työskentelypisteisiin riittävän tehokas paikallisvalaistus. 

Yleisvalaistus hoidetaan suurpainenatriumvalaisimilla. Loppusijoitustiloihin järjestetään 
lisäksi akkuvarmennettu varavalaistus loisteputkilla. 

Valaistusjärjestelmän tehontarve on noin 220 kW (Kukkola 2003a). 

Telejärjestelmät

Telejärjestelmien tarkoituksena on mahdollistaa työryhmien keskinäinen yhteydenpito 
loppusijoitustiloissa sekä työryhmien tavoitettavuus maan pinnalta. Telejärjestelmät tul-
laan rakentamaan pääosin jo ONKALO-vaiheessa (Kalliomäki 2003). Loppusijoitustilo-
jen käyttövaihetta varten ONKALOn telejärjestelmiä laajennetaan. 

Puhelinsisäjohtoverkko

Perinteisiin puhelinyhteyksiin käytetään yleiskaapelointiverkkoa. 

Antennijärjestelmät

Yhteisantenniverkon kautta loppusijoitustiloihin saadaan TV- ja radiolähetykset. 

Viranomaisantenniverkko (VIRVE) rakennetaan viranomaismääräysten mukaisesti. 

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistojärjestelmä asennetaan pääasiassa hätäkuulutuskäyttöä varten. 
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ATK-verkko

ATK ja puhelinyhteyksiä varten toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmä, jonka ristikyt-
kentätelineet ja laitekaapit sijoitetaan -420 ja -520-tason telehuoneisiin.

Merkinantojärjestelmä

Merkinantojärjestelmässä käytetään summereita ja vilkkuvaloja hyväksi. 

Langaton puhelinjärjestelmä ”DECT” täydentää langallisia puhelimia. 

Radiopuhelinverkko toteutetaan ns. vuotavalla kaapelilla. 

ONKALO-vaiheessa erillinen pikapuhelinjärjestelmä toteutetaan maanpinnan tason val-
vomosta sekä tunnelitekniikkarakennuksesta -420-tason pelastautumistilan ja tason -520 
välille. Käyttövaiheessa pikapuhelinjärjestelmä laajennetaan kattamaan valvonta-alueen 
henkilökuilun 2 alapään pelastautumistila ja käyttörakennus. 

Valvonta- ja turvajärjestelmät

ONKALO-vaiheessa rakennetaan seuraavat valvonta- ja turvajärjestelmät (Kalliomäki 
2003). Käyttövaiheessa järjestelmiä laajennetaan. 

Paloilmoitinjärjestelmä. Tilat suojataan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä. Il-
maisimina käytetään savu- ja lämpöilmaisimia sekä optista kuitukaapelia. 

Rikosilmoitusjärjestelmä. Maanalaisia tiloja ei varusteta rikosilmoitusjärjestelmällä. 

Kameravalvontajärjestelmä. Kulkureittejä valvotaan kameravalvontajärjestelmällä. 

Kulunvalvontajärjestelmä. Kulku rajoitetaan jo maan päällä, joten maanalaisissa tiloissa 
ei tarvita erillistä kulunvalvontajärjestelmää. Sen sijaan maan alla käytetään henkilöitten 
paikannusjärjestelmää, jota tarvitaan pelastustilanteissa. 

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä. Maanalaisten tilojen merkki- ja turvavalaistusjär-
jestelmää varten UPS-laitteet ryhmäkeskuksineen asennetaan erilliseen UPS-pääkeskus-
huoneeseen. 

Savunpoistojärjestelmä. Savunpoistojärjestelmän puhaltimet ja –pellit ohjataan savun-
poistokeskuksilla, jotka asennetaan palokunnan tuloreitin eli paloilmoitinjärjestelmän 
käyttölaitteen viereen sekä -420-tason pelastautumistilaan. 
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3.2.7 Loppusijoitustilan valvontamittausjärjestelmät 

Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonnan tarkoituksena on valvoa käyttövaiheen aikana loppusijoitustilojen ja 
järjestelmien kuntoa. 

Loppusijoitustilan kuntoa valvotaan mittaamalla vuotovesimäärää sekä kallion jännityk-
siä ja siirtymiä. 

Instrumentointijärjestelmä

Instrumentointijärjestelmän avulla kerätään ja käsitellään tietoa loppusijoitustilan kun-
nosta ja valvotaan, että työturvallisuus säilyy hyvänä loppusijoitustilassa. 

Loppusijoitustiloihin ei tehdä valvomotiloja, vaan mittaustiedot kerätään käyttöraken-
nuksen valvontakeskukseen. 

Loppusijoitustiloissa tehdään ainakin seuraavia mittauksia: 
hydrogeologiset valvontamittaukset 
kalliotekniset valvontamittaukset 
ilman, kallion ja veden lämpötilamittaukset  
ilman kosteusmittaukset  
viemäriveden pintamittaukset 
ilman aktiivisuusmittaukset  
CO-, CO2-, NOx- ja radonpitoisuuden mittaukset 
ilman pölypitoisuuden mittaukset 
savunilmaisu 
safeguards-valvontaan liittyvät säteilymittaukset. 

3.2.8 Siirto- ja kuljetusjärjestelmät 

Hissit

Loppusijoitustiloihin tehdään kolme hissiä; kapselinhissi kapselikuiluun, henkilöhissi 
valvonta-alueen henkilökuiluun 2 sekä jo ONKALO-vaiheessa tehty henkilöhissi henki-
lökuiluun 1. 

Kapselihissi

Kapselikuilun hissi kytkeytyy kapselointilaitokseen. Kapselihissiä käytetään polttoaine-
kapseleitten siirtoon kapselointilaitoksesta loppusijoitustilaan. Kapselihissiä käytetään 
myös loppusijoitusreikiin asennettavien puristettujen bentoniittilohkojen kuljetukseen 
loppusijoitustilaan.

Kapselihissin käyttölaitteena on vastapainolla varustettu kitkapyöräkone. Kapselihissi 
mitoitetaan 30 000 kg kuormalle. Hissin nopeus on 3 m/s. Hissi varustetaan johteilla ja 
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vastapainolla. Hissiin ei järjestetä johdejarruja, jotta jarrujen virhetoiminnot eliminoitai-
siin. Hissi varustetaan 500 kW:n tasavirtamoottorilla sekä varmennetuilla levyjarruilla 
sekä hidasajokoneistolla. Hissikoneisto kykenee syöttämään jarrutustehon takaisin verk-
koon. Hissin koneistoon tulee kuusi 38 mm paksuista köyttä. Köysipyörän halkaisija on 
2,8 m.  

Valvonta-alueen henkilöhissi

Henkilökuilu 2 kytkeytyy käyttörakennukseen.

Henkilökuilun 2 hissin käyttölaitteena on kaivoshissistä modifioitu rumpunostokone. 
Henkilökuilun 2 hissi tehdään 16 henkilölle. Hissin nopeus on noin 10 m/s ja kuorman-
kantokyky 1 280 kg.

Henkilökuilun 1 henkilöhissi

Henkilökuilun 1 henkilöhissi kytkeytyy IV-kuilurakennukseen. Hissiä käytetään loppu-
sijoitustilan valvomattoman alueen henkilöliikenteeseen. 

Hissin käyttölaitteena on kaivoshissistä modifioitu rumpunostokone. Hissi tehdään 26 
henkilölle. Hissikori on kaksikerroksinen. Hissin nopeus on 5-10 m/s ja kuormankanto-
kyky 2 000 kg.

Nosturit

Valvomattoman alueen korjaamossa loppusijoitustilan koneiden huoltoa ja kunnossapi-
toa varten korjaamossa tarvitaan siltanosturi, jonka kapasiteetti on 20 000 kg.  

Siirtovaunut

Polttoainekapselien lyhyet horisontaalisiirrot hoidetaan vihivaunulla (Pietikäinen 
2003a).

Loppusijoituskapseli ajetaan kapselointilaitoksessa kapselikuilun hissiin vihivaunulla ja 
samalla siirtovaunulla hissistä ulos loppusijoitustasanteella kapselin lastausasemaan, 
josta kapseli lastataan kapselinkuljetusajoneuvoon. Vihivaunu on sähkökäyttöinen ja 
sen kuormankantokyky on 25 000 kg. Vihivaunu varmentaa kapselin noston, kun kapse-
lia nostetaan kapselinkuljetusajoneuvon säteilysuojan sisään. 

Siirto- ja asennusajoneuvot

Siirto- ja asennusajoneuvoja käytetään polttoainekapseleiden ja bentoniittilohkojen siir-
toon ja asennukseen loppusijoitustiloissa. Täyttöratkaisusta riippuen täyteaineen ja täy-
teainelohkojen siirtoon ja asennukseen tarvitaan omat ajoneuvot. 
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Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo on suunniteltu rakennettavaksi tela-alustalle, kuva 
3-10 (Pietikäinen 2003b ja Poli 2006). Ajoneuvolla polttoainekapseli siirretään kapseli-
hissin lastausasemasta sijoitusreiän kohdalle ja kapseli asennetaan loppusijoitusreikään.

Bentoniittilohkojen siirto- ja asennusajoneuvo

Bentoniittilohkot siirretään kapselihissin ala-asemalta loppusijoitustunneliin loppusijoi-
tusreikien kohdalle (tai lohkot voidaan tarvittaessa välivarastoida jätehalliin) ja asenne-
taan loppusijoitusreikään bentoniittilohkojen siirto- ja asennusajoneuvolla. Siirtoajoneu-
voksi on suunniteltu tela-alustainen laite, joka voi kerralla kuljettaa loppusijoitusreikään 
polttoainekapselin päälle tulevat bentoniittilohkot, kuva 3-11.  

Kuva 3-10. Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo. 
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Kuva 3-11. Bentoniittilohkojen siirto- ja asennusajoneuvo. 

Louheennosto

Louhe kuljetetaan ajotunnelia pitkin maan pinnalle. Louheen lastaukseen ja kuljetuk-
seen käytetään dieselmoottorikäyttöisiä ajoneuvoja  

Kapselin pudotusvaimennin

Kapselihissin pettäessä esimerkiksi sabotaasin seurauksena loppusijoituskapseli putoaa 
kapselikuiluun. Pudotuskorkeus on suurimmillaan noin 500 metriä. Kapselikuilun poh-
jalla oleva kymmenienkään metrien paksuinen vesikerros ei hidasta kapselin nopeutta 
riittävästi, vaan pohjalle tarvitaan mekaaninen iskunvaimennin.  

Vaimentimeksi kuilun pohjalle sopii hyvin 20 metrin paksuinen kevytsorakerros, jolloin 
kapseli säilyy ehjänä kaikissa tilanteissa. Kapselin päätä ei tarvitse muotoilla, eikä kär-
kikartioita tarvita.  

Kapselikuilun vuotovesien pinta on syytä rajoittaa tasolle, jolla kevytsorapatja ei vielä 
kellu. Kellumistapauksessa kapseli läpäisee sekä suurilla ja pienillä törmäysnopeuksilla 
kevytsorakerroksen ja iskeytyy pohjaan. Vaimennus toimii moitteettomasti (Kukkola & 
Törmälä 2003), kun vesipinta ei ylitä kahta kolmasosaa kevytsorakerroksen paksuudesta 
(sorakerros ei kellu).
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3.3 Turvallisuusluokitus 

Ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät, rakenteet ja laitteet suunni-
tellaan, valmistetaan ja asennetaan sekä niitä käytetään siten, että niiden laatutaso ja laa-
tutason todentamiseksi tarvittavat tarkastukset ja testaukset ovat riittävät kohteen turval-
lisuusmerkityksen huomioon ottaen. Tämän periaatteen noudattamiseksi ydinlaitoksen 
järjestelmät, rakenteet ja laitteet ryhmitellään turvallisuusluokkiin 1, 2, 3 ja 4 sekä luok-
kaan EYT (ei ydinteknisesti luokiteltu) (STUK 2000). Kohteet, joiden turvallisuusmer-
kitys on suurin, kuuluvat turvallisuusluokkaan 1. Turvallisuusluokka antaa lähtökohdan 
ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden laadunvarmistusvaatimusten mää-
rittelyyn. Turvallisuusluokitus on perusteena määritettäessä Säteilyturvakeskuksen val-
vontalaajuutta.

3.3.1 Periaatteita 

Polttoaineen jälleenkriittisyys on kyettävä estämään. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että 
polttoaineniput ja -sauvat on pidettävä riittävän etäällä toisistaan, erityisesti, jos neutro-
nihidastimena toimivaa vettä on läsnä. Polttoainetelineet (tässä yhteydessä polttoaine-
kapselin sisärakenne ja polttoaineen kuivausjärjestelmän säiliön sisärakenne) ovat siis 
tärkeitä ydinturvallisuuden kannalta ja ne luokitellaan turvallisuusluokkaan 2. 

Polttoainekapselin sisärakenne kuuluu turvallisuusluokkaan 2 ja kuparivaippa turvalli-
suusluokkaan 3. Kun kapselia tarkastellaan yhtenä kokonaisena kappaleena jäljempänä, 
niin se kuuluu turvallisuusluokkaan 2.  

Polttoaineen kehittämä jälkilämpö pitää kyetä poistamaan. Tämä ei ole kovin suuri on-
gelma, kun polttoaine on jäähtynyt yli 20 vuotta ja jälkilämpötehot ovat varsin alhaiset. 
Polttoaine saattaa kuitenkin ylikuumentua, jos se on lämpöeristetyssä tilassa, jollainen 
esimerkiksi polttoaineen käsittelykammio on. Polttoaineen jälkilämpö on kyettävä tuu-
lettamaan pois. Tämän vuoksi polttoaineen jäähdytysjärjestelmät luokitellaan turvalli-
suusjärjestelmiin kuuluviksi, luokkaan 3. 

Jotta polttoainenippuja käsiteltäessä ei sattuisi mitään vahinkoja ja jotta polttoaineniput 
eivät käsittelyvaiheessa vaurioituisi, luokitellaan polttoaineen käsittelylaitteet turvalli-
suusluokkaan 3. 

Säteily-, annos- ja ydinmateriaalivalvonta ei voi keskeytyä. Aina tulee tietää, missä 
ydinainetta on, onko joku säteilyn vaikutusalueella ja minkä määrän säteilyannoksia ih-
miset saavat. Tämän vuoksi säteilyvalvonta ja annosvalvonta kuuluvat turvallisuusluo-
kituksen piirin, turvallisuusluokka on 3. Ydinmateriaalivalvonnan instrumentointi kuu-
luu turvallisuusluokkaan 4. 

Palontorjuntajärjestelmät kuuluvat turvallisuusluokkaan 4. Palontorjuntajärjestelmiin 
katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi paloilmoitusjärjestelmät, sammutusjärjestelmät ja sa-
vunpoistojärjestelmät. 
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Turvallisuusluokka muuttuu porras kerrallaan. Jos esimerkiksi polttoainetelineet kuulu-
vat turvallisuusluokkaan 2, niin polttoaineen siirtokone kuuluu turvallisuusluokkaan 3. 
Rakenne, johon polttoaineen siirtokone tukeutuu, kuuluu turvallisuusluokkaan 4. 

3.3.2 Maanpintayhteydet 

Kapselihissi kuuluu turvallisuusluokkaan 3. Polttoainekapselia kuljetetaan kapselihissis-
sä ilman säteilysuojaa.  

Kapselihissin jotkin komponentit kuuluvat luokkaan 3, jotkin luokkaan 4 ja jotkin ovat 
luokkaa EYT. Turvallisuusluokkaan 3 kuuluvat hissikori, köydet, köysirumpu, köysi-
rummun akseli ja laakerit sekä levyjarrut. Turvallisuusluokkaan 4 kuuluvat akselikytkin, 
mahdollinen vaihteisto, laakeripukit sekä hissiä kannattavat rakenteet mukaan lukien 
köysijohteet ja köysijohteiden tuet. Sähkömoottori ja sähkönsyöttöjärjestelmä kuuluvat 
turvallisuusluokkaan EYT, koska hissi on turvallinen, vaikka sähkömoottori poistettai-
siin.

Kapselihissi on vastapainolla varustettu kitkanostokone, joka voi käyttää köysijohteita, 
joten kiinteitä johteita ei tarvitse kiinnittää hissikuilun seinään. Kapselikuilun kalliosei-
nä kuuluu turvallisuusluokkaan 4 kattaen ruiskubetonoinnin, pultitukset ja mahdollisten 
hissijohteiden kiinnitykset.

Savunpoistojärjestelmä kuuluu turvallisuusluokkaan 4. Poistoilmakanavistoa ja ilman-
vaihtonousuja käytetään savunpoistoon.  

Savunpoistopuhaltimet, savupellit ja teräksinen kanavisto eristeineen kuuluvat luokkaan 
4, mutta kallioon porattu ilmastointinousu kuuluu luokkaan EYT, koska kallioon porattu 
reikä on passiivinen komponentti, joka säilyttää toimintakykynsä kaikissa olosuhteissa. 
Kallioon porattu reikä ei vuoda tai tukkeudu palotilanteessa. Kaikki kallioon poratut il-
mastointinousut kuuluvat siis luokkaan EYT. 

Kaikki maanpintayhteydet kapselikuilua lukuun ottamatta kuuluvat turvallisuusluok-
kaan EYT. Myös ajotunneli kuuluu siis turvallisuusluokkaan EYT.  

3.3.3 Loppusijoitustilat 

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvossa polttoainekapseli (luokka 2) on vankan säteily-
suojan (luokka 3) sisässä, joten kapseli ei vahingoitu, vaikka esimerkiksi ajotunnelin tai 
keskustunnelin katosta sattuisi putoamaan kivi säteilysuojan päälle. Kapselin siirto- ja 
asennusajoneuvo kuuluu turvallisuusluokkaan 4. Siirto- ja asennusajoneuvon kapselitar-
rain ja kapselin nostolaitteet kuuluvat turvallisuusluokkaan 3. 

Bentoniittivuoraus loppusijoitusreiässä kuuluu turvallisuusluokkaan 3. 

Loppusijoitusreikä ja loppusijoitusreikää ympäröivä lähikallio kuuluvat turvallisuus-
luokkaan 4. 
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3.4 Paloturvallisuus 

3.4.1 Viranomaismääräykset 

Noudatettavat viranomaismääräykset on esitetty luvussa 2.2.1, jossa otetaan kantaa mm. 
turvallisuusluokitteluun, järjestelmien toiminnallisiin ja varmentamisvaatimuksiin sekä 
häiriöiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseen ja seurausten hallintaan.  

3.4.2 Toimenpiteet paloturvallisuuden suhteen 

Loppusijoituslaitoksen suunnitelmat on tehty määräysten mukaan. 

Palokuormien minimointi 

Tulipalot saattavat sattua esimerkiksi seuraavissa kohteissa: 
Kytkinlaitospalo tai jakokeskuksen muuntajapalo. 
Siltanostureitten ja hissien sähkömoottoripalot mukaan lukien vaihteistoöljyt. 
Kaapelipalo oikosulun seurauksena. 
Loppusijoituskapselin siirtoajoneuvon palo loppusijoitustilassa. 

Sähkönjakokeskukset on sijoitettu omiin palo-osastoihin. Muuntajat ovat tyypiltään niin 
sanottuja kuivamuuntajia, joten niissä ei ole öljyä lisäämässä palokuormaa.  

Siltanostureita on korjaamoissa, jotka muodostavat oman palo-osaston. Hissien sähkö-
moottorit ovat maan pinnalla, joten ne eivät lisää palokuormaa loppusijoitustiloissa. 

Kaapelipalot ovat aina mahdollisia, vaikka käytettäisiinkin ns. palamattomia kaapeleita. 
Käytöstä poistettuja, esimerkiksi rakennusaikaisia kaapeleita ei jätetä kaapeliradoille, 
vaan ne poistetaan palokuormaa lisäämästä.  

Siirtoajoneuvon paloturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Siirtoajoneuvo va-
rustetaan automaattisella ja varmennetulla sammutusjärjestelmällä. Polttoainekapselin 
siirto- ja asennusajoneuvo on suunniteltu tela-alustaiseksi, jossa palokuorma on aiem-
paan kumipyöräajoneuvoon verrattuna oleellista vähäisempi (Pietikäinen 2003b, Poli 
2006).

Tilasuunnittelu ja palotekninen osastointi 

Tilat, joissa on merkittäviä palokuormia, erotetaan omaksi palo-osastokseen. Tällaisia 
tiloja ovat esimerkiksi sähkönjakokeskukset, korjaamot, polttonestesäiliöt sekä portaikot 
ja muut henkilökulkutiet. Paloeristysluokka on EI 60:n mukainen. Dieselpolttonesteen 
säiliö on tasolla -420 omassa paloeristetyssä tilassa, jonka erotusluokka on EI 120. 

Palo-osaston koko rajoitetaan, jotta pelastautumisreitin pituus ei kasvaisi liian suureksi. 
Savu leviää muutamassa minuutissa suureenkin tilaan, joten ihmisten on kyettävä pois-
tumaan palo-osastosta tulipalotilanteessa muutamassa minuutissa. Samoin rajoitettu pa-
lo-osaston koko rajoittaa taloudelliset vahingot palotilanteessa. 
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Valvonta- ja valvomattoman alueen raja on samalla palo-osastoraja. Erotusrakenteen 
vahvuus määräytyy palosuojausvaatimusten mukaan. Osaston rajalla on lukittu palo-ovi, 
jota saa käyttää vain hätätapauksessa. Kanavaläpiviennit varustetaan automaattisesti sul-
keutuvilla palopelleillä. Palo-osaston ja palopellin välinen kanavaosuus on myös palo-
eristettävä. Palo-osastoinnin vuoksi keskustunnelia ei viemäröidä avokanavilla, vaan 
vuotovesi johdetaan putkissa ja lattiakaivoissa on vesilukot.

Savunpoisto

Rinnakkaiset keskustunnelit erotetaan toisistaan erillisiksi palo-osastoiksi. Keskustunne-
lista on aina lyhyt matka toiseen rinnakkaiseen keskustunneliin, joka on toista palo-
osastoa. 

Sekä valvonta- että valvomattoman alueen poistoilmakanavia käytetään tulipalon sat-
tuessa savunpoistoon. Savunpoistoilmapuhaltimet ovat maan pinnalla. Tällöin poistoka-
navat ovat alipaineisia, jolloin niiden ei tarvitse olla täysin tiiviitä. Loppusijoitustunne-
leissa poistokanavat johdetaan tunneleiden perälle ja tulokanavat tunneleiden suulle, jot-
ta palotilanteessa savu kulkisi eri suuntaan kuin tunnelista poistuvat ihmiset.  

Savunpoistojärjestelmän puhaltimia ja -peltejä ohjataan savunpoistokeskuksilla, jotka 
asennetaan palokunnan tuloreitin eli paloilmoitinjärjestelmän käyttölaitteen viereen sekä 
-420-tason pelastautumistilaan. 

Pelastautumistilat 

Sekä valvomattoman alueen että valvonta-alueen henkilökuilun alapäässä on pelastautu-
mistilat, jotka on varustettu 12 tunnin oleskelua varten.

Pelastautumistiloissa on happipulloja riittävä määrä, jäähdytinkone sekä laite, jolla hen-
gitysilmasta poistetaan liiallinen hiilidioksidi. 

Pelastautumistilat ja hissikuilut ovat ylipaineistettuja, jotta savu ei tunkeutuisi pelastau-
tumisreitille. 

Valvomattoman alueen pelastautumistila mitoitetaan 100 hengelle ja valvonta-alueen 
pelastautumistila 50 hengelle. 

Paloilmoitinjärjestelmä

Tilat suojataan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä. Ilmaisimina käytetään savu- 
ja lämpöilmaisimia sekä optista kuitukaapelia (anturi). 

Sammutusjärjestelmät 

Loppusijoituslaitos varustetaan pikapalopostilla.
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Tilat, joissa on merkittäviä palokuormia, varustetaan automaattisella sprinklerijärjestel-
mällä.  

Paloveden tulon varmentamiseksi kuilujen kautta tulevat palovesiputket yhdistetään ren-
gasputkeksi, jota syötetään kahdesta lähteestä maan pinnalla.  

3.5 Tilojen asemointi 

Loppusijoitustilojen esisuunnitelmaa laadittaessa lähtökohtana on ollut loppusijoitusti-
lojen sijoittaminen 400-700 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Tilojen ase-
mointi on kuitenkin esimerkinomainen, sillä tilojen lopullinen asemointi tulee tarkentu-
maan kallioperätiedon lisääntyessä. Myös lopullinen jätemäärä tulee osaltaan vaikutta-
maan tilojen asemointiin. Asemointityö on siten valmis vasta loppusijoitustilojen käyt-
tövaiheen lopussa, kun viimeinen sijoitusreikä on porattu ja hyväksytty käytettäväksi 
loppusijoitukseen.

Loppusijoitustilojen asemoinnissa on käytetty tuoreinta kallioperätietoa (Ahokas et al. 
2007). Asemoinnissa ei kuitenkaan ole käytetty Olkiluodon loppusijoitustiloja varten 
kehitettyä kallioluokitusta, eli HRC-luokitusta. Sen testaus sekä käyttöönotto 
käytännössä on Olkiluodossa vasta alkuvaiheessa. 

Loppusijoitustilojen asemoinnissa on käytetty pääosin samoja asemointiperiaatteita sekä 
suojaetäisyyksiä kuin ONKALOn suunnittelussa (ONKALOn asemoinnin päivitys val-
mistuu vuonna 2007). Rikkonaisuusrakenteet on jaettu kahteen eri luokkaan. Rakenteen 
keskimääräisen transmissiviteetin ollessa loppusijoitustasolla yli 1·10-5 m2/s sen läpäise-
mistä vältetään ja rakenteeseen jätetään 30 metrin suojavyöhyke. Rikkonaisuusraken-
teen transmissiviteetin ollessa välillä 1·105 - 1·10-7 m2/s se voidaan lävistää loppusijoi-
tustiloilla, mutta rakenteen kohdalle ei loppusijoiteta polttoainekapseleita. Tällaiseen ra-
kenteeseen jätetään vähintään 5 metrin suojavyöhyke. Lisäksi on oletettu, että loppusi-
joitustasolla sijaitsee loppusijoitukseen kelpaamattomia ja toistaiseksi vielä tuntematto-
mia rakenteita siinä määrin, että loppusijoitusreikien teoreettista määrää on lisätty 20 
prosentilla.  

Loppusijoitustunneleiden välinen etäisyys on vähintään 25 metriä ja loppusijoitustunne-
lit on sijoitettu lähelle kaakko-luodesuuntaa suuntaan 120 .

Nykyisten suunnitteluperusteiden mukainen loppusijoitusvaihe päättyy vuoden 2112 
paikkeilla. Loppusijoituksen päätyttyä tilat ovat tasolla -420 kuvan 3-12 mukaiset. Tilo-
jen kokonaistilavuus on noin 1 311 000 m3. Loppusijoitustunneleiden kokonaispituus on 
yhteensä 41,4 km ja keskustunneleiden vastaavasti 6,8 km (taulukko 3-1). Yhdellä 
kertaa tiloja on enimmillään avoinna 755 000 m3, mistä suurin osa on valvomattomalla 
alueella. Valvomattoman alueen maksimitilavuus on 614 000 m3 ja valvonta-alueen 
193 000 m3.
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Taulukko 3-1. Loppusijoitustilojen laajuudet. 

 Yksikerrosvaihtoehto 

Tilavuus ilman loppusijoitusreikiä (m3)

- yhteensä 1 311 000 
- kerralla avoinna, maksimi 755 000 
- kerralla avoinna, keskimäärin 634 000 
- valvomaton alue, maksimi 614 000 
- valvonta-alue, maksimi 193 000 

Tunnelipituus (m) 

- loppusijoitustunnelit 41 400 
- keskustunnelit 6 800 

Kuva 3-12. Loppusijoitustilat tasolla -420 loppusijoituksen päättyessä.  

3.6 Tilojen vaihettainen rakentaminen 

Loppusijoitustilojen kokonaistilavuudesta suurin osa on loppusijoitustunneleita. Kaikkia 
loppusijoitustunneleita ei kannata rakentaa kerralla valmiiksi, sillä niiden vuosittainen 
tarve on vähäinen verrattuna kokonaismäärään. Rakentamalla loppusijoitustiloja ja 
-tunneleita vaiheittain jaksotetaan muun muassa investoinnit pidemmälle ajanjaksolle. 
Samalla vähenee myös yhtä aikaa auki olevien tilojen määrä, mikä taas vaikuttaa suo-
raan tiloihin tulevaan vuotovesimäärään ja ilmanvaihdon tarpeeseen. 
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ONKALOn tilojen rakentaminen aloitettiin vuonna 2004. ONKALO on suunniteltu si-
ten, että se voidaan myöhemmin liittää osaksi loppusijoitustiloja (katso luku 3.8). Lop-
pusijoitustilojen rakentaminen aloitetaan laajentamalla ONKALOn tiloja. Tällöin raken-
netaan valmiiksi loput maanpintayhteydet, valvonta-alueen tekniset tilat sekä tarvittavat 
ensimmäisen loppusijoitusvaiheen loppusijoitus- ja keskustunnelit. Loppusijoitusta val-
mistelevan vaiheen louhintatilavuus on 209 000 m3 ja se valmistuu vuoden 2019 alussa. 

Loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana tiloja laajennetaan kuusi kertaa (kuva 3-13). 
Ensimmäinen louhintavaihe alkaa 11/2024, eli noin 5 vuotta loppusijoittamisen aloitta-
misen jälkeen. Tällöin louhitaan ONKALOn lounaispuolelle 11 kappaletta loppusijoi-
tustunnelia (3,7 km) sekä yhteensä 1,2 km keskustunnelia. Seuraava louhintavaihe alkaa 
vuonna 2033 ja kolmas vuonna 2043. Viimeinen louhintavaihe alkaa vuonna 2082.  

Louhintavaiheiden kesto on 2-3 vuotta. Loppusijoitustunneleita louhitaan yhden 
louhintavaiheen aikana keskimäärin 6,3 km ja keskustunneleita vastaavasti 0,9 km. 
Louhintavaiheiden yhteenlaskettu tilavuus on yhteensä 740 000 m3 ja keskimääräinen 
tilavuus 123 000 m3 (taulukko 3-2). 

Taulukko 3-2. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen louhintavaiheet. 

Louhinta- 
vaihe

Alkaa
(kk/a) 

Päättyy
(kk/a) 

Kesto 
(kk) 

Loppusijoitus-
tunnelit (m) 

Keskustunneli 
(m)

Louhintatilavuus 
(m3)

ONKALO   1 270 362 000 

0  01/2019  3 724 1 212 208 700 

1 11/2024 08/2026 21 5 110 1 174 116 400 

2 06/2033 03/2035 21 5 482 899 109 600 

3 09/2043 04/2046 31 7 797 1 480 163 500 

4 11/2056 07/2058 20 5 591 783 108 400 

5 11/2071 07/2073 20 5 824 681 107 500 

6 11/2082 01/2085 26 7 877 603 134 900 

yht.    41 404 8 103 1 311 000 
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Kuva 3-13. Loppusijoitustilojen vaiheittainen rakentaminen. ONKALO a), ennen loppu-

sijoituksen aloittamista louhittava valmisteleva vaihe b) sekä kuusi käyttövaiheen aika-

na louhittavaa louhintavaihetta c) - h). 

3.7 Käytettävät rakennustekniikat 

3.7.1 Louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt 

Loppusijoitustilojen louhintatyöt loppusijoitusreikiä lukuun ottamatta tehdään perintei-
sellä poraus-räjäytysmenetelmällä. Louhinnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huo-
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miota louhintajälkeen ja tunneleita ympäröivään kallioon jäävän louhinnan aiheuttaman 
vaurion laatuun. Sallittava ylilouhintatoleranssi pidetään pienenä, jotta ei turhaan kasva-
teta myöhemmin täytettävää tilavuutta. Tunneleita louhittaessa voidaan tunnelin pohja-
osa louhia erikseen, jolloin lattian ja seinien alaosien vaurioitunut vyöhyke jää pienem-
mäksi.  

Louhinnassa käytettävä poraus-räjäytysmenetelmä koostuu useista eri välivaiheista. 
Tunnelin perään porataan ensin yhden niin sanotun katkon irroittamiseen tarvittavat lou-
hintareiät. Seuraavassa vaiheessa reiät panostetaan ja panostuksen jälkeen katko räjäyte-
tään. Räjäytetty louhe lastataan ajoneuvoihin ja kuljetetaan ajotunnelia pitkin maanpin-
nalle. Louhittavan perän tyhjennyksen jälkeen aloitetaan jälleen uuden katkon louhinta-
reikien poraus. Injektointi- ja lujitustöitä tehdään tarvittaessa eri vaiheiden välissä. Lou-
hintatyön saattaa keskeyttää myös erilaiset kartoitukset ja tutkimukset. 

Keskustunneleiden louhintatyössä yhden katkon teholliseksi pituudeksi oletetaan kon-
servatiivisesti 4 m. Tällöin päästään pieneen louhintatoleranssiin. Myös tunnelia ympä-
röivä rikkonaisuusvyöhyke jää pieneksi. Yhden työpäivän aikana kaksivuorotyönä voi-
daan louhia enintään kaksi katkoa, eli 8 m keskustunnelia. Loppusijoitustunneleiden 
louhinta etenee hitaammin. Loppusijoitustunneleita louhitaan tarkkuuslouhintana ja kat-
kon pituus on vain 3 metriä. Kahdessa vuorossa työskenneltäessä päivän aikana louhi-
taan yhtä sijoitustunnelia enintään kaksi katkoa, eli 6 metriä 

Louhinnan ohessa tehdään tunnusteluporauksia arviolta noin 5 - 7 katkon välein. Tun-
nusteluporaukset keskeyttävät louhinnan ja ne kestävät mahdollisine videokuvauksineen 
ja vesimenekkikokeineen arviolta yhden työvuoron. Mikäli tunnusteluporauksilla havai-
taan injektoitavia rakoja, keskeytyy louhinta injektointityön ajaksi. Keskustunneleiden 
injektointimääräksi on arvioitu keskimäärin 20 % tunneleiden pituudesta. Loppusijoitus-
tunneleiden injektointimääräksi on vastaavasti arvioitu 5 %. Yhden injektointiviuhkan 
tehollinen pituus on noin 20 m ja sen aiheuttama louhintaviive on arviolta noin 2,5 työ-
päivää, eli 5 työvuoroa. 

Loppusijoitustilojen sekä ajotunnelin ilmanvaihdon kapasiteetti rajoittaa liikennemääriä 
loppusijoitustiloissa. Tästä johtuen louhetta voidaan ajaa maan pinnalle vain noin yhden 
keskustunnelin katkon verran yhden työvuoron aikana. Keskustunneleita voidaan siis 
louhia vain yksi katko työvuorossa. Loppusijoitustunneleiden poikkileikkaus ja katkon 
pituus ovat pienempiä. Loppusijoitustunneleita voidaan louhia enintään kolme katkoa 
työvuorossa.

Louhittaessa vain yhtä keskustunnelin perää keskimääräiseksi louhintanopeudeksi muo-
dostuu tunnusteluporaukset sekä injektointimääräarviot huomioiden 126 metriä tunnelia 
kuukaudessa. Mikäli louhintaa voidaan suorittaa kahdessa tai useammassa perässä yhtä 
aikaa voidaan louhintaa aina jatkaa tunnusteluporausten ja injektoinnin aikana toisessa 
perässä. Tällöin keskimääräiseksi louhintanopeudeksi saadaan 172 m tunnelia kuukau-
dessa.

Loppusijoitustunneleita louhittaessa saman työvuoron aikana räjäytettävät eri katkot tu-
lee sijaita eri loppusijoitustunneleissa, sillä työteknisistä syistä yhden työvuoron aikana 
voidaan yhdessä tunnelissa räjäyttää vain yksi katko. Yhdessä louhintavaiheessa louhi-
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taan aina useita loppusijoitustunneleita, jolloin yhden työvuoron aikana voidaan aina rä-
jäyttää useampi katko. Tutkimusreikien porauksen ja injektoinnin aikana voidaan lou-
hinta keskeyttää kyseisessä loppusijoitustunnelissa ja jatkaa sitä jossain toisessa sijoitus-
tunnelissa. Olettamalla, että vuoron aikana aina louhittaisiin kolme katkoa muodostuu 
loppusijoitustunneleiden keskimääräiseksi lohintanopeudeksi 387 m kuukaudessa. Esi-
suunnitelmaa laadittaessa on kuitenkin oletettu konservatiivisesti, että vain 75 prosentis-
sa vuoroista ennätetään louhia kolme katkoa ja lopuissa 25 prosentissa vuoroista louhi-
taan vain 2 katkoa. Tällöin loppusijoitustunneleiden keskimääräiseksi lohintanopeudeksi 
saadaan 355 m kuukaudessa. 

Yhden louhintavaiheen optimaalista kokoa arvioitaessa on kerralla louhittavien loppusi-
joitustunneleiden sopivaksi määräksi oletettu 8 - 20 loppusijoitustunnelia silloin, kun 
loppusijoitustunnelit ovat maksimipituisia. Yhdessä louhintavaiheessa louhittavien lop-
pusijoitustunneleiden pituus on tällöin 2,8 - 7,0 km ja louhintatilavuus välillä 39 000 –
 98 000 m3. Yhden louhintavaiheen kesto on noin 8 - 20 kuukautta. 

Käyttövaiheen aikana louhittaessa keskus- ja loppusijoitustunneleita on louhintakohteen 
ja loppusijoitettavien tunneleiden välille jätettävä riittävästi suojaetäisyyttä. Asennet-
tuun loppusijoituskapseliin on louhintatärinöiden vuoksi jätettävä vähintään 50 metrin 
suojaetäisyys. Louhittavan loppusijoitustunnelin sijaitessa käytössä olevan loppusijoi-
tustunnelin kanssa saman keskustunnelin varrella, on työteknisistä ja yleisistä turvalli-
suussyistä tunneleiden suuaukkojen välinen etäisyys keskustunnelissa oltava vähintään 
noin 100 m. Tällöin louhittavasta loppusijoitustunnelista purkautuva räjäytyksen aiheut-
tama paineaalto ei vaurioita esimerkiksi keskustunnelissa olevaa valvonta- ja valvomat-
toman alueen välistä seinää. Keskustunnelia louhittaessa on etäisyys louhittavasta peräs-
tä oltava saman tunnelin varrella sijaitsevaan valvonta- ja valvomattoman alueen väli-
seen suojaseinään vähintään 200 m. 

Kapseli- ja henkilökuilut voidaan louhia poraamalla ensin nousuporausmenetelmällä 
kuilun avaus ja laajentamalla sen jälkeen avaus lopullisiin mittoihin poraus-räjäytysme-
netelmällä. Kuilut voidaan myös nousuporausmenetelmällä porata suoraan lopulliseen 
mittaan. Nousuporaus tehdään useassa osassa käyttäen hyväksi ajotunnelista kuilulle 
tehtäviä kuiluyhdysperiä. 

Sijoitustunnelien lattiaan tehtävät loppusijoitusreiät porataan tarkoitukseen kehitetyllä 
porausmenetelmällä. Porauksessa syntyvä murske poistetaan reiän pohjalta alipaineella 
toimivan ilmahuuhtelun avulla. Laitteistolla voidaan porata suuriläpimittaisia reikiä yl-
häältä alaspäin matalassa sijoitustunnelissa. Menetelmää on testattu Olkiluodossa (Autio 
& Kirkkomäki 1996b). 

Tilojen lujituksessa käytetään pultitusta, ruiskubetonointia ja verkotusta. Kunkin tilan 
lujitus määritetään vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Pultituksen avulla stabiloidaan 
tunnelia ja sidotaan mahdolliset irtolohkareet. Ruiskubetonin tarkoituksena on sitoa pie-
nemmät kivilohkareet ja ohjata vesivuodot salaojien kautta viemäröintijärjestelmään. 
Kivien putoamista voidaan estää myös käyttämällä lujitukseen verkotusta. Mikäli verko-
tusta täydennetään verkkoon sidotulla lujitekankaalla, voidaan estää myös hyvin pienten 
kivien putoaminen ja ohjata vesivuodot seinustalle. 
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Loppusijoitustilojen tiivistäminen tehdään pääasiassa esi-injektoinnilla. Tarpeen vaa-
tiessa esi-injektointia täydennetään jälki-injektoinnilla. Injektointiaineiden- ja tekniikoi-
den valinnassa huomioidaan myös pitkäaikaisturvallisuuden näkökohdat. Läpäistäessä 
erittäin vettäjohtavia vyöhykkeitä, saatetaan vesivuotojen hallintaan joutua käyttämään 
pohjavedenpaineen kestäviä betonirakenteita. 

3.7.2 Rakennustekniset työt  

Suurin osa loppusijoitustilojen rakennusteknisistä töistä tehdään jo ONKALOn raken-
nusvaiheessa. Tällöin toteutetaan mm. ajotunnelin, henkilökuilun 1, poistoilmakuilun 1 
sekä valvomattoman alueen teknisten tilojen rakenteet. Loppusijoitusta edeltävässä ra-
kennusvaiheessa toteutettavia rakennusteknisiä töitä ovat muun muassa valvonta-alueen 
tilojen, kapselikuilun, valvonta-alueen henkilö- ja ilmanvaihtokuilujen sekä ensimmäis-
ten loppusijoitustunneleiden ja keskustunneleiden rakenteet. Käyttövaiheen aikana ra-
kennustöitä tehdään keskus- ja loppusijoitustunneleissa noin 5-10 vuoden välein toteu-
tettavien louhintaurakoiden yhteydessä. 

Suuri osa rakennusteknisistä töistä on betonitöitä, eli pääasiassa betonilattioita sekä jon-
kin verran osastoivia betoniseiniä. Betonilattiat suunnitellaan siten, että ne ovat myö-
hemmin mahdollisimman helposti purettavissa. Osa seinistä rakennetaan levyrakenteisi-
na. Loppusijoitustiloissa käytettävät rakenteet on kuvattu työraportissa Olkiluodon lop-
pusijoitustilojen tekniset rakenteet (Kirkkomäki 2003b). 

Kaikki rakennustyöt tehdään valvomattomalla alueella. Rakennustöiden aikana kapse-
leiden loppusijoitus jatkuu normaalisti valvonta-alueella. Räjäytysten aikana ei kuiten-
kaan siirretä eikä asenneta kapseleita. Valvonta-alueen rajauksella varmistetaan, ettei 
kapseleiden siirto koskaan kohtaa rakennustöihin liittyviä kuljetuksia, esimerkiksi lou-
heen kuljetusta.  

3.7.3 Järjestelmien asennustyöt 

Loppusijoitustiloihin asennettavia järjestelmiä ovat mm. ilmanvaihto-, vesi-, viemäröin-
ti-, sähkö-, tiedonsiirto-, valvonta- ja kuljetusjärjestelmät. Järjestelmät on kuvattu luvus-
sa 3.2. Valvonta-alueen ja valvomattoman alueen teknisissä tiloissa sekä keskustunne-
lissa järjestelmät asennetaan pääasiassa tunnelien kattoon kiinnitetyille yhteiskannatti-
mille. 

3.8 Loppusijoitustilojen ja ONKALOn yhteensovitus 

Loppusijoitustilat ja ONKALO on suunnittelu siten, että ONKALO voi toimia osana 
loppusijoitustiloja, kun kapseleiden loppusijoitus aloitetaan vuonna 2020. ONKALOn 
maanpintayhteydet on mitoitettu siten, että ne palvelevat myös loppusijoitustiloja. Ajo-
tunnelin mitoitus mahdollistaa joustavasti erilaiset kuljetukset myös loppusijoitusvai-
heessa. ONKALOn osana rakennettava poistoilmakuilu 1 sekä henkilökuilu 1 puoles-
taan toimivat myöhemmin loppusijoitustilojen valvomattoman alueen kuiluina. ONKA-
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LOn tekniset tilat tasoilla -420 ja -520 on mitoitettu ja suunniteltu siten, että ne toimivat 
myös loppusijoitustilojen valvomattoman alueen teknisinä tiloina. Karakterisointitunne-
lilenkki, joka louhitaan osana ONKALOa -420-tasolla, on myöhemmin osa loppusijoi-
tustilojen keskustunnelia, jonka varteen ensimmäiset loppusijoitustunnelit voidaan lou-
hia. Kuvassa 3-14 on esitetty ONKALO ja loppusijoitustilat. 

ONKALOn rakentamisessa käytettävät työmenetelmät ja materiaalit on valittu siten, et-
tä ne ovat hyväksyttäviä myös loppusijoitustilojen kannalta. Ajotunnelin alkuosuudella 
on kehitetty louhinta- ja injektointimenetelmiä sekä työssä käytettäviä aineita. 

Tärkeä osa loppusijoitustilojen ja ONKALOn yhteensovittamista on myös varmistaa 
ONKALOn rakentamisen aikainen toiminta ydinsulkuvalvonnalla. Menettelyllä varmis-
tetaan, että ONKALO voidaan liittää osaksi loppusijoitustiloja kansainvälisten sopimus-
ten mukaisesti. Tärkeä osa menettelyä on varmistaa, ettei maanalaisissa tiloissa ole 
suunnittelutietoihin sisältymättömiä tiloja, materiaaleja tai toimintoja. ONKALOn ydin-
sulkuvalvonta perustuu ennakkotietoihin, toteutumatietoihin ja monitorointitietoihin. 
Ennakkotietoihin kuuluvat suunnitelmat ja piirustukset, jotka toimitetaan säännöllisesti 
Säteilyturvakeskukseen. Totetutumatietoihin kuuluvat tarkastukset ja as built -kuvat, 
joilla tilojen lopullinen, toutetunut muoto tulee todetuksi ja dokumentoiduksi. Toteutu-
nut louhinta mitataan laserskannauksella ja tieto siirretään piirustuksiin. Monitorointitie-
toihin kuuluu myös mikroseisminen valvonta, joka suoritetaan seismisistä mittausase-
mista muodostuvasta asemaverkosta. Ydinsulkuvalvonnan toteutumista valvotaan Sätei-
lyturvakeskuksen kanssa pidettävissä seurantakokouksissa sekä erillisin tarkastuksin. 

ONKALO ONKALO ja loppusijoitustilat 

Kuva 3-14. ONKALO ja loppusijoitustilat.  
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3.9 Laajennettavuus 

Loppusijoitustiloja voidaan laajentaa tässä raportissa esitetyistä tiloista itään ja länteen 
sekä eri syvyystasoille. Teknisesti on mahdollista laajentaa tiloja myös meren alle poh-
joiseen tai etelään, mikäli polttoaineen sijoittaminen meren alle todetaan muuten hyväk-
syttäväksi. Meren alaisen kallioperän tutkiminen maanpinnalta tehtävin tutkimuksin on 
tosin työläämpää. 

Loppusijoitustilat on sijoitettu tasolle -420. Tilojen laajentaminen voisi tapahtua joko 
alemmalle tasolle 520 metrin syvyyteen tai levittämällä tason -420 tiloja itään tai län-
teen. Kuvassa 3-15 on esitetty loppusijoitustilat Olkiluodossa. Mahdollisia laajennus-
alueita on etenkin nyt suunniteltujen tilojen itäpuolella. Tilojen laajennus edellyttää kal-
lioperän tutkimista ja luokittelua ko. alueella. Laajentaminen edellyttää todennäköisesti 
myös uusien kuilujen tekemistä laajennusalueille, mikäli nyt suunnitelluilta alueilta siir-
rytään useiden kilometrien päähän. 

Loppusijoitustiloja on periaatteessa mahdollista laajentaa myös eri syvyydelle esimer-
kiksi 600 metrin syvyyteen. Tässä tapauksessa on kuitenkin tarkasteltava mm. kallion 
kasvavan jännitystilan ja pohjaveden suolapitoisuuden vaikutus loppusijoitustiloihin. 

Kuva 3-15. Loppusijoitustilat Olkiluodossa. Tilojen mahdollisia laajennusalueita on 

tilojen itäpuolella merkittyyn rajaan asti. 
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4 KÄYTTÖ 

Loppusijoitustilojen käyttövaiheessa louhitaan loppusijoitustunneleita, sijoitetaan kap-
seleita ja täytetään loppusijoitustunneleita osittain samanaikaisesti. Tilojen vaiheittainen
rakentaminen on kuvattu luvussa 3.6. Tässä luvussa esitetään kapseleiden sijoittamiseen 
ja loppusijoitustunneleiden täyttämiseen liittyvät työvaiheet. Loppusijoitustilojen käyt-
tövaihe on kuvattu yksityiskohtaisemmin työraportissa (Kukkola 2003b). Loppusijoitus-
tunnelin täyttöprosessi (lohko- ja insituvaihtoehdolle) on kuvattu raporteissa Keto & 
Rönnqvist (2006) ja Keto (2006). 

4.1 Käyttötoiminta ja loppusijoituksen aikataulu 

Loppusijoituksen keskimääräinen nopeus vaihtelee tilojen käyttöjakson aikana. Suurim-
millaan loppusijoitusnopeus on käyttövaiheen alussa vuosina 2020 – 2057, jolloin sijoi-
tetaan keskimäärin yhteensä noin 42 OL1-2 ja Lo1-2 kapselia vuodessa. Tämän jälkeen 
loppusijoitetaan pelkästään noin 23 OL1-2 kapselia vuodessa vuoteen 2067 asti, jonka 
jälkeen aletaan loppusijoittaa myös OL3:n kapseleita. Vuosina 2067 – 2073 loppusijoi-
tetaan keskimäärin noin 38 kapselia vuodessa. OL1-2 kapseleiden loppusijoituksen pää-
tyttyä vuonna 2073 jatketaan OL3:n kapselien loppusijoitusta noin 21 kapselin vuosi-
tahdissa vuoteen 2112 asti.

Loppusijoitustunneleiden keskimääräinen pituus on noin 300 m. Ensimmäinen loppusi-
joitusreikä on 27 metrin päässä keskustunnelista ja viimeisen loppusijoitusreiän etäisyys 
loppusijoitustunnelin peräseinästä on 4 m. OL1-2 polttoainekapseleiden reikäväli on 
11 m, Lo1-2 kapseleiden reikäväli on 8,6 m ja OL3 kapseleiden reikäväli on 10,5 m. 
OL1-2 polttoaineelle loppusijoitusreikiä yhteen tunneliin tulee keskimäärin 25 kappalet-
ta, OL3 tunneliin 26 ja Lo1-2 tunneliin 32 kappaletta.  

Normaalilla loppusijoitusnopeudella, eli 40 kapselia vuodessa, voidaan operoida yhdes-
sä tunnelissa kerrallaan. Vuodessa täytetään vajaat kaksi loppusijoitustunnelia.

Neljän polttoainekapselin asennukseen ja loppusijoitustunnelin täyttöön kuluu noin kuu-
kausi aikaa, kuva 4-1. Kymmenessä kuukaudessa asennetaan 40 loppusijoituskapselia.  
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Task

4 kapselin asennus

1. loppusijoitusreiän valmistelu

Bentoniittilohkojen asennus

Kapselin ja päällysbentoniittilohkojen asennus

2. loppusijoitusreiän valmistelu

Bentoniittilohkojen asennus

Kapselin ja päällysbentoniittilohkojen asennus

3. loppusijoitusreiän valmistelu

Bentoniittilohkojen asennus

Kapselin ja päällysbentoniittilohkojen asennus

4. Loppusijoitusreiän valmistelu

Bentoniittilohkojen asennus

Kapselin ja päällysbentoniittilohkojen asennus

Tunnelin täyttö, noin 40 m

Tunnelin lattian ja järjestelmien purku  (40 m)

Lattian tasauskerroksen asennus (40 m)

Lohkojen ja pellettien asennus (5 m/päivä)

1 2 3 4 5

Kuva 4-1. Neljän kapselin sijoittamisen työvaiheet. 

Loppusijoitustunnelin täyttöön ja sulkemiseen liittyvät prosessit kuvataan luvussa 4.3.  

Tarvittaessa loppusijoitustehokkuus voidaan helposti moninkertaistaa työskentelemällä 
kahdessa tai jopa neljässä tunnelissa samanaikaisesti. Tämä olisi tarkoituksenmukaista 
silloin, kun käytettyä polttoainetta ei enää tuotettaisi. Tällöin kertynyt polttoaine loppu-
sijoitetaan niin nopeasti kuin mahdollista.  

4.2 Bentoniittilohkojen ja kapseleiden siirto ja asennus 

4.2.1 Bentoniittilohkot 

Loppusijoitusreiän pohjalle ja polttoainekapselin päälle tulevat bentoniittilohkot ovat 
kiekon muotoisia ja reunalohkot ovat ananasrenkaan muotoisia.  

Loppusijoitusreiän kalliopinnan ja bentoniittilohkojen välinen rako on 25 mm ja bento-
niittilohkojen ja polttoainekapselin välinen rako on 10 mm.  

Kun bentoniittilohkon ulkohalkaisija on 1,70 m, paksuus 0,4 m ja tilavuuspaino noin 
17 % vesipitoisuudessa 2 000 kg/m3, niin tällöin pohjalohko painaa 1 816 kg ja reuna-
lohko 1 096 kg. Kuljetus- ja varastointipakkauksen painoksi voidaan olettaa 600 kg ja 
korkeudeksi 0,55 m.  

Loppusijoitusreikään asennetaan ensin kaksi kiekon muotoista pohjalohkoa ja sitten 
ananas-renkaan muotoiset reunalohkot kapselin yläpinnan tasolle asti. Kun yhden loh-
kon paksuus on 0,4 metriä, niin loppusijoitusreikään tarvitaan 12 reunalohkoa OL1-2 
laitoksen polttoaineelle 13 OL3 polttoaineelle ja 9 reunalohkoa Loviisan laitoksen polt-
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toaineelle ennen poltto-ainekapselin asennusta. Polttoainekapselin päälle tulee kaikissa 
tapauksessa 5 bentoniittilohkoa. 

OL1-2 polttoaineen loppusijoitusreikään tarvitaan yhteensä 19 bentoniittilohkoa, OL3 
loppusijoitusreikään 20 ja Loviisan 16 bentoniittilohkoa, taulukko 4-1.

Taulukko 4-1. Bentoniittilohkojen tarve loppusijoitusreiässä. 

Bentoniittilohkojen tarve OL3 OL1-2 Lo1-2  

Kapselin korkeus 5,25 4,8 3,6 m 
Loppusijoitusreiän syvyys 8,25 7,8 6,6 m 

Bentoniittilohkon korkeus 0,4 0,4 0,4 m 
Pohjalohkot 2 2 2 kpl 

Reunalohkot 13 12 9 kpl 
Päällyslohkot 5 5 5 kpl 

Lohkoja yhteensä 20 19 16 kpl 
Lohkopinon korkeus 8,0 7,6 6,4 m 

Lattiakolon syvyys 0,25 0,2 0,2 m 

4.2.2 Bentoniittilohkojen tuonti loppusijoitustilaan 

Bentoniittilohkot tuodaan loppusijoitustilaan kapselointilaitoksen välivarastosta kapseli-
hissillä. Varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi bentoniittilohkot on pakattu metallisiin pak-
kauksiin. Pakkaukset toimivat bentoniittilohkojen mekaanisena suojana käsittelyssä ja 
kuljetuksissa. Lohkoja voidaan siirrellä esimerkiksi haarukkatrukilla ilman vaaraa loh-
kojen rikkoutumisesta. Pakkaus pitää myös ilman suhteellisen kosteuden tasaisena 75 
%:ssa, jolloin lohkot eivät ala kuivua ja halkeilla tai vettyä. Bentoniittilohkojen väliva-
rastossa myös ilmastointi pitää ilman suhteellisen kosteuden tasaisena. Loppusijoitusti-
lassa bentoniittilohkoja varastoidaan mahdollisimman lyhyen aikaa. 

Bentoniittilohkot lastataan trukilla kapselihissiin. Pakkauksia voidaan pinota hissiin 
päällekkäin enintään 9 kappaletta. Tällöin pinon korkeus on 4,95 m ja pohjalohkoista 
muodostunut pino painaa 21,7 tonnia ja reunalohkopino painaa noin 15,3 tonnia.  

Bentoniittilohkot puretaan kapselihissistä trukilla ja kuljetetaan käyttö- ja käytöstäpois-
tojätehalliin (Kukkola 2003b), jossa bentoniittilohkot puretaan kuljetuspakkauksista ja 
lastataan bentoniittilohkojen asennusajoneuvoon. Tyhjät pakkaukset palautetaan ja käy-
tetään uudestaan.

Yhtä loppusijoitusreikää kohden tarvitaan kaksi hissimatkaa bentoniittilohkojen kuljet-
tamiseksi varastosta loppusijoitustilaan.

Bentoniittilohkojen asennusajoneuvo liikkuu tela-alustalla, kuva 3-10. Ajoneuvoon tu-
lee säteilysuojattu ohjaamo polttoainekapselin säteilyn vuoksi. Bentoniittilohkojen asen-
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nusajoneuvoon sopii yhden loppusijoitusreiän pohja- ja reunabentoniittilohkot. Bento-
niittilohkojen asennusajoneuvossa nostimen tarrain toimii imukuppien avulla. 

4.2.3 Loppusijoitusreiän valmistelu kapselin asennusta varten 

Loppusijoitustunnelin seinissä ja katossa on lujituspulttauksia ja mahdollisesti myös 
verkotuksia. Loppusijoitustunnelissa saattaa olla myös ruiskubetonoituja osuuksia.  

Loppusijoitustunnelissa on betonilattia (Kirkkomäki 2003b). Loppusijoitustunnelin latti-
aan on porattu sijoitusreiät valmiiksi. Loppusijoitusreikien porauksessa käytetään sok-
koporaustekniikkaa (Autio & Kirkkomäki 1996a ja 1996b). Tyhjät loppusijoitusreiät 
suljetaan kansilla. Loppusijoitustunneliin on asennettu valaistus, sähkönsyöttökiskot, tu-
loilmakanava sekä vesi- ja paineilmaputket.  

Loppusijoittaminen aloitetaan tunnelin perältä. Loppusijoitusreiän suojakansi poistetaan 
ja sijoitusreiän reunalle asennetaan suojakaide. Loppusijoitusreikä pestään painepesuril-
la ja pumpataan vedestä tyhjäksi uppopumpulla. Loppusijoitusreikä kuivataan kuumail-
mapuhaltimella.  

Loppusijoitusreiän pesu ja tarkistus tehdään manuaalisesti loppusijoitusreikään lasketta-
van työlavan avulla. Loppusijoitusreikä tarkistetaan visuaalisesti.

Loppusijoitusreiän pohjalle valetaan viskositeetiltaan notkeasta, matalan pH:n sementis-
tä ohut pohjalaatta, jotta loppusijoitusreiän pohjasta tulisi tasainen ja ehdottoman vaaka-
suora. Reunalohkojen tiukka pystysuoruusvaatimus edellyttää pohjan suoruudelta erit-
täin suurta tarkkuutta. Polttoainekapselin, reuna- ja päällyslohkojen paino kohdistuu 
pohjalohkoon ja jos loppusijoitusreiän pohja ei ole hyvin tasainen, niin pohjalohkon 
murtuminen on mahdollista.  

Loppusijoitusreiän valmistelu loppusijoitusta varten kestää yhden työpäivän.

4.2.4 Bentoniittilohkojen asennus loppusijoitusreikään 

Ennen bentoniittilohkojen asennusta suojakaide poistetaan loppusijoitusreiän reunalta. 
Bentoniittilohkot asennetaan tela-alustalla liikkuvan asennusajoneuvon avulla. Ensin 
asennetaan pohjalohko ja sitten reunalohkot, jotka ylettyvät loppusijoituskapselin kan-
nen tasolle.  

Kun reunalohkot on asennettu, niin loppusijoitusreiän vuoraus tarkistetaan. Sivusuun-
nassa reunalohkojen asennustoleranssin tulee olla ± 5 mm. Loppusijoitusreiän suoruu-
den ei pitäisi olla tähän esteenä.  

Loppusijoitusreikään lasketaan tulkki, jolla reiän suoruus ja halkaisija tarkastetaan. Jos 
on tarpeen, niin bentoniittivuorausta höylätään niin, että kapselin asennukselle jää sopi-
vat toleranssit.  
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Bentoniittilohkojen asennus ja asennuksen tarkistus kestävät yhteensä yhden työpäivän.  

Bentoniittilohkoja ei normaalisti suojata muovikalvolla, koska polttoainekapseli ja pääl-
lysbentoniittilohkot asennetaan seuraavana päivänä. Tarvittaessa vuoraus suojataan 
muovikalvolla.

4.2.5 Polttoainekapselin asennus loppusijoitusreikään 

Polttoainekapseli tuodaan loppusijoitustilaan kapselihissillä. Polttoainekapseli ajetaan 
kapselihissistä ulos kapselin vihivaunulla (Pietikäinen 2003a) kauko-ohjatusti.  

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo nostaa polttoainekapselin säteilysuojan sisään kap-
selin lastausasemassa ja ajaa keskustunnelia pitkin sijoitustunneliin. Ennen polttoaine-
kapselin asennusta bentoniittilohkojen suojamuovi poistetaan, mikäli sellainen on asen-
nettu.

Kapselin siirto- ja asennusajoneuvo pysäköi loppusijoitusreiän kohdalle, säteilysuoja 
käännetään pystyasentoon ja polttoainekapseli lasketaan loppusijoitusreikään.  

Polttoainekapselin siirto- ja asennusajoneuvoa esittää kuva 3-10. Kapselin siirto- ja 
asennusajoneuvo kulkee tela-alustalla (Pietikäinen 2003b ja Poli 2006).

4.2.6 Päällysbentoniittilohkojen asennus 

Bentoniittilohkojen siirto- ja asennusajoneuvolla tuodaan viisi kiekonmuotoista päällys-
bentoniittilohkoa, jotka asennetaan loppusijoitusreikään polttoainekapselin päälle välit-
tömästi polttoainekapselin asennuksen jälkeen.  

Bentoniittilohkojen asennusajoneuvo on ajettu loppusijoitustunnelin perälle ennen polt-
toainekapselin siirto- ja asennusajoneuvoa, jotta päällysbentoniittilohkot voitaisiin asen-
taa välittömästi sen jälkeen kun polttoainekapseli on asennettu. Aikaviive kapselin ja 
päällysbentoniittilohkojen asennuksen välillä on noin neljännestunti.

Loppusijoitustunnelin perimmäinen sijoitusreikä muodostaa poikkeuksen, jossa kapselin 
asennusajoneuvo ajetaan ensin tunneliin ja päällysbentoniittilohkot tuodaan vasta, kun 
kapselin asennusajoneuvo on ajettu loppusijoitustunnelista ulos. Näin viimeinen loppu-
sijoitusreikä voi olla tunnelin perällä lähellä peräseinää ja tunnelin perää ei tarvitse tar-
peettomasti syventää. Kapselin oloaikaa loppusijoitusreiässä ilman päällä olevia bento-
niittilohkoja tulee minimoida, koska tänä aikana kapselin pääty säteilee ylöspäin tunne-
liin voimakkaasti ja säteily edelleen siroaa tunnelin katosta laajemmallekin alueelle.  

Sykli jatkuu siten, että seuraavan loppusijoitusreiän kansi avataan, loppusijoitusreiän 
reunalle asennetaan kaide jne.  
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4.3 Loppusijoitustunneleiden täyttö 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti loppusijoitustunneleiden täyttö esipuristetuilla lohkoil-
la. Lohkotäytön vaihtoehtona on tiivistää irtonainen täyteaine suoraan tunneliin (ks. lu-
ku 6.4). Täyteainelohkojen valmistus- ja asennusprosessit on kuvattu yksityiskohtaisesti 
raportissa Keto & Rönnqvist (2006). Loppusijoitustunnelien täytölle asetetut vaatimuk-
set on esitetty raportissa Gunnarsson et al. (2006). 

4.3.1 Päävaiheet ja aikataulutus 

Loppusijoitustunnelin täytön päävaiheet ovat seuraavat: tunnelin betonilattian ja varus-
tusten poisto täytettävältä jaksolta, tunnelin lattian tasaus, lohkojen asennus ja bentoniit-
tipellettien asennus lohkojen ja tunnelin seinämän/holvin väliseen tilaan. Lisäksi sekä 
materiaalien että työkoneiden logistiikka ja laadunvalvonta on sovitettava edellä mainit-
tuihin toimintoihin. Tunnelin täytön aikatauluksen lähtö-oletuksena on, että yhden kuu-
kauden aikana asennettaan neljä kuparikapselia ja täytetään vastaavan pituinen jakso 
loppusijoitustunnelia (ks. aikataulutus kuvasta 4-1). Aikataulussa pysyminen edellyttää, 
että täyttötehon tulisi olla vähintään 5 m päivässä kun oletuksena on viisipäiväinen työ-
viikko. Vaihtoehtoisen aikataulutuksen (keskeytymätön täyttö) etuja ja ongelmia on kä-
sitelty raportissa Keto & Rönnqvist (2006).  

4.3.2 Täyttöä edeltävät toimenpiteet 

Kapselien asennuksen jälkeen keskustunnelin valvonta-alueen rajaa siirretään siten että 
loppusijoitustunnelista tulee täytön ajaksi säteilysuojauksen suhteen valvomatonta aluet-
ta. Siirrosta huolimatta ydinmateriaalivalvontamittaukset pidetään kuitenkin aktiivisina 
(Saanio et al. 2003).

Tunnelin betonilattia poistetaan lohkoina piikkaamalla betoni raudoittamattomien irroi-
tussaumojen kohdalta poikki, minkä jälkeen lohkot lastataan kuorma-autoon ja viedään 
pois tunnelista (Kirkkomäki 2003b). Myös ilmastointikanavat, valaisimet, sähkönsyöt-
tökiskot, vesi- ja paineilmajohdot puretaan pois täytettävältä tunnelijaksolta (Saanio et 
al. 2003). Tunnelin holvi ja seinämät rusnataan ja puhdistetaan esimerkiksi samantyyp-
pisellä imurilla, jota on suunniteltu käytettävän sijoitusreikien porauksessa (Autio & 
Kirkkomäki 1996a & 1996b ja Saanio et al. 2003). Pitkäaikaisturvallisuuden vuoksi lop-
pusijoitustunnelista ei tarvitse poistaa kallion lujittamisessa käytettäviä materiaaleja ku-
ten kalliopulttien päitä tai verkotuksia. Sen sijaan on mahdollista, että ruiskubetonointi 
voidaan tästä syystä joutua poistamaan. Myös työturvallisuusseikat saattavat paikallises-
ti rajoittaa erilaisten lujitusten poistoa loppusijoitustunneleista.

4.3.3 Lattian tasaus 

Loppusijoitustunnelin lattian on oltava riittävän suora, tasainen ja kantokykyinen, jotta 
täyteainelohkot voidaan latoa tunneliin halutulla tarkkuudella. Tunnelin sulkemisen ja 
täyteaineen saturoitumisen jälkeen lattiaan ei saa jäädä pysyvää vettäjohtavaa vyöhyket-
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tä. Asennusvaiheessa käytettävän materiaalin eroosioherkkyys asettaa rajoituksia sille 
kuinka pitkä osuus lattiaa voidaan asentaa yhdellä kertaa. Lattian tasaustavan valinta 
vaatii lisätutkimuksia. Tässä raportissa oletetaan, että lattian tasaus tehdään bentoniitin 
ja murskeen seoksella. Myös muita vaihtoehtoja on ehdotettu, kuten lattian tasausta jyr-
simällä tai metallirakenteilla (e.g. Gunnarsson et al. 2006), mutta näiden vaihtoehtojen 
selvitys on vielä kesken.  

Lattian tasausmassan bentoniitin määrä ja murskeen raekokojakauma optimoidaan seok-
sen kantakyvyn ja vedenjohtavuusominaisuuksien perusteella. Kantavuuden takia seos-
suhde ei voi olla yhtä korkea kuin 30:70, koska tällöin savea on ylimäärin murskeen 
huokostilaan nähden (Keto et al. 2006) ja seoksen kantokyky ei todennäköisesti ole riit-
tävä. Sen sijaan seossuhde voisi olla esimerkiksi 15:85. Massa sekoitetaan täyteaineloh-
kojen valmistuslaitoksen sekoittajalla tai modifoidussa betoniasemassa ja tuodaan sijoi-
tustunneliin kuorma-autolla. Materiaali tiivistetään tunneliin täryjyrällä, jossa on auto-
maattinen tiivistyksen seuranta. Tarvittavan tasauskerroksen paksuus on keskimäärin 
noin 250 mm (teoreettinen louhinta + 150 mm), jolloin massa voidaan tiivistää 1-2 ker-
roksessa. Mikäli massan seossuhde on 15:85, haluttu tiiveys on noin 95% vastaavalle 
massalle määritetystä Proctor maksimitiiveydestä (kuivatiheys ~ 2 t/m3) (ks. Keto et al. 
2006). Löyhtymisvaaran vuoksi massa on tiivistettävä paikalleen suhteellisen lyhyissä 
osuuksissa, etenkin jos tunnelissa on vesivuotoja.  

4.3.4 Täyteaineen asennus 

Täyteainelohkojen dimensiot on esitetty taulukossa 4-2 ja kuvassa 4-2. Täyteainelohkon 
tiheys on määritetty suuren mittakaavan puristustesteissä lohkoille, joka kostuu bento-
niitin ja murskeen seoksesta (30:70) (Gunnarsson et al. 2006). Vaihtoehtoisesti lohkot 
voidaan puristaa myös 100 % savesta (bentoniitti tai seoshilasavi). Lohkojen puristuslai-
toksessa valmiit lohkot ladotaan lavalle, jolle mahtuu yhteensä 16 lohkoa. Holviin tule-
vat lohkot muokataan sopivan muotoisiksi ja ladotaan omille lavoilleen. Lavat kuljete-
taan loppusijoitussyvyydelle 20 t kuorma-autolla ja puretaan keskustunneliin tai vierei-
seen loppusijoitustunneliin. Mikäli loppusijoitustasolla ei ole varsinaista välivarastoa, 
niin tarvittavan lohkomäärän (117 lavaa / päivä) kuljetukseen kuluu päivittäin yksi työ-
vuoro (Keto & Rönnqvist 2006).

Taulukko 4-2. Täyteainelohkon dimensiot (Keto & Rönnqvist 2006, Gunnarsson et al. 

2006). 

Pohjan pinta-ala 400*300 mm  

Korkeus 300 mm 

Tilavuus 0.036 m3

Vesipitoisuus 7.5-8%

Tiheys (osittain saturoitunut) 2.4 t/m3 (7.5-8% vesipitoisuudessa) 

Kuivatiheys 2.2 t/m3

Massa 87 kg 

Lohkoja per lava 16 (1 400 kg) 
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Kuva 4-2. Yksittäisen täyteainelohkon ja yhden lavallisen dimensiot. Kuva Paul-Erik 

Rönnqvist, Fortum. 

Lavallinen täyteainelohkoja siirretään keskustunnelista loppusijoitustunnelin perälle 
haarukkatrukilla ja lasketaan lohkojen asennuslaitteen kuljetusrullalle. Lohkot siirretään 
asennuslaitteen etupuolelle laitteen alapuolelle asennetun kuljetusrullan avulla, josta ne 
nostetaan asennuslaitteen nostolevylle (ks. kuva 4-3). Lohkot asetetaan paikalleen nos-
tamalla lohkot haluttuun kohtaan ja työntämällä ne pois nostolevyltä (ks. kuva 4-4). Ku-
vissa 4-3 ja 4-4 esitetyn kaltainen asennuslaite voidaan kehittää olemassa olevien sovel-
tuvien laitteiden, kuten kurottajatrukin (esim. Merlon Roto 33.13) tai teleskooppivarti-
sen kaivinkoneen (esim. Gradall), pohjalta. 

Kuva 4-3. Periaattellinen esimerkkikuva täyteainelohkojen asennuslaitteesta. Kuva 

Paul-Erik Rönnqvist/Fortum. 
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Kuva 4-4. Täyteainelohkojen asennus paikalleen. Kuva Paul-Erik Rönnqvist/Fortum. 

Yhden lohkolavallisen asennus kestää arviolta keskimäärin 10 minuuttia (Keto & Rönn-
qvist 2006). Lohkot asennetaan limittäin siten että niiden välille muodostuu mahdolli-
simman vähän suoria, tunnelin lattiasta kattoon auki olevia rakoja. Tunnelin poikkileik-
kaukseen ladotaan yhteensä 34 lavallista lohkoja (ks. kuva 4-5), jolloin tunnelin täyttö-
aste lohkoilla on 90%. Poikkileikkauksessa lohkojen ja tunnelin seinämien ja holvin vä-
liin jäävän tilan tilavuus on noin 1 m3 / tunnelimetri. Tämä tila oletetaan täytettävän ben-
toniittipelleteillä. Asennettuna pellettitäytön kuivatiheys on noin 1.3 t/m3 (Kennedy et 
al. 2002). Pellettien asennus voidaan tehdä esimerkiksi pellettien sinkoamiseen perustu-
valla laitteella (Gunnarsson et al. 2006).

Ottaen huomioon sekä lohkojen, pellettien ja lattiatäytön massat, tunnelin täytön keski-
määräinen kuivatiheys asennuksen jälkeen on noin 2 050 - 2 100 kg/m3 (Keto & Rönn-
qvist 2006). On kuitenkin todennäköistä, että osa tästä massasta menetetään asennusvai-
heessa tapahtuvan eroosion seurauksena. Alustavan arvion mukaan eroosiohukka voi ol-
la noin 3% ennen kuin keskimääräinen tiheys laskee alle 2 000 kg/m3 (Keto & Rönn-
qvist 2006). Toiminnan kannalta olennaisinta on homogenisoituuko lohkotäyttö sen jäl-
keen kun loppusijoitustunneli on suljettu ja täyttömateriaalit ovat saturoituneet vedellä. 
Lohkotäytön ja tunnelin seinämien/holvin väliin ei saa jäädä muuta täyttöä olennaisesti 
löyhempää ja tavoitearvoja vettäjohtavampaa vyöhykettä. Muun muassa tätä ilmiötä tut-
kitaan Posiva-SKB täyttöprojektin ”Backfilling and Closure of the Deep Repository, 

Baclo” kolmannessa vaiheessa (Gunnarsson et al. 2006). Täytön toimintakykyyn ja 
suunnitteluohjeisiin vaikuttavien prosessien lisäksi projektissa kehitetään lohkotäytön 
asentamiseen liittyvää tekniikkaa.  

Loppusijoitustunnelin laadunvarmistukseen kuuluvat muun muassa tiheyden ja vesipi-
toisuuden mittaukset lattialle tiivistetystä tasauskerroksesta, tunnelin todellisten dimen-
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sioiden mittaaminen, tunneliin tuotujen massojen punnitus ja kirjaaminen sekä keski-
määräisen tiheyden laskeminen edellä mainittujen tietojen perustella.  

Niinä työpäivinä kun tunnelin täyttö on mahdollista (8 työpäivää/kk, ks. kuva 4-1), loh-
kojen asennusteho tulisi olla vähintään 160 lavallista päivässä (Keto & Rönnqvist 
2006). Ottaen huomioon myös pellettien asennukseen kuluvan ajan, on todennäköistä, 
että työ on tehtävä kolmessa vuorossa keskeytyen viikonlopuiksi. Kuljetuksiin ja maan 
alla tehtäviin toimintoihin tarvitaan yhteensä noin 4-5 henkilöä / työvuoro.

Kuva 4-5. Esipuristetuilla täyteainelohkoilla täytetyn tunnelin poikkileikkaus. Lohkoilla 

on tarkoitus täyttää tunnelin poikkileikkauksessa pinta-ala, joka vastaa teoreettisen lou-

hinnan pinta-alaa. Lattian tasauskerros ylettyy 150 mm teoreettisen louhinnan yläpuo-

lelle. Oletettu ylilouhinta on noin 10 % tarkoittaen sitä, että lohkojen ja tunnelin seinä-

mien/holvin väliin jää keskimäärin 100 mm levyinen tila, joka täytetään bentoniitti pel-

leteillä (Keto & Rönnqvist 2006).  
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4.3.5 Loppusijoitustunnelin tulppaus 

Kun loppusijoitustunneli on täytetty, niin loppusijoitustunnelin suulle rakennetaan teräs-
betoninen tulppa. Tulpan tarkoitus on estää loppusijoitustunnelien täyttömateriaalia pai-
sumasta keskustunneliin käyttövaiheen aikana keskustunnelin ollessa auki. Lisäksi sul-
kurakenne estää käyttövaiheessa täyttömateriaalin mahdollista hienoainesta kulkeutu-
masta pois sijoitustunnelista. Rakenteen paksuudeksi on alustavasti mitoitettu 6 m 
(Haaramo 1999). 

4.4 Valvonta-alue ja valvomaton alue 

4.4.1 Yleiset periaatteet 

Valvonta- ja valvomattoman alueen raja on käsitteenä suppeampi kuin erotteluperiaate 
käytössä olevissa ydinvoimalaitoksissa. Loppusijoitustilan yhteydessä kysymys on siitä, 
että valvotaan henkilöstön liikkumista ja että henkilöstön saamat säteilyannokset kye-
tään mittaamaan.  

Loppusijoitustilassa polttoainekapselit ovat käytännössä ainoita säteilylähteitä. Polttoai-
nekapselit lähettävät suoraa säteilyä, lähinnä -säteilyä sekä myös jonkin verran neutro-
nisäteilyä, mutta ei ollenkaan - ja ß-hiukkasia. Näin ollen, esimerkiksi ilmastoinnin 
erottamisella valvomattoman ja valvonta-alueen ilmastointiin ei ole käytännössä säteily-
suojelumielessä merkitystä normaalissa käyttötilanteessa. 

Radonaltistusta seurataan radonpitoisuuksia tarkkailemalla ja säätämällä ilmanvaihto-
määriä kaikissa loppusijoitustiloissa. 

4.4.2 Järjestelmien erotus 

Valvonta- ja valvomattomalle alueelle ei järjestetä erillistä sähkötehon syöttöä. 

Viemäröintiä ei osastoida. Valvonta- ja valvomattomalla alueelle on sama lattiaviemä-
röinti. Palo-osastoinnin vuoksi keskustunnelin viemäröintiä ei voida kuitenkaan hoitaa 
avokanavilla, vaan vuotovesi on johdettava putkissa ja lattiakaivoissa tulee olla vesilu-
kot.

Valvonta-alueen ilmastointi erotetaan valvomattoman alueen ilmastoinnista, jotta poltto-
ainekapseleiden käsittely- ja asennusolosuhteet säilyisivät puhtaana. Poistoilman aktiivi-
suutta valvonta-alueella mitataan, vaikkakaan ilmaa ei suodateta. 

Valvonta-alueen ilmastointi käsittää neljä loppusijoitustunnelia sekä muuttuvan osuuden 
keskustunnelit. Valvonta-alueen rajaa siirretään keskustunnelissa kapseleiden asennuk-
sen ja tunneliperien täytön välillä. Valvonta-alueen rajalla on seinät. Rajan siirto hoide-
taan ovien lukitusten avulla. 
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4.4.3 Palo-osastointi 

Valvonta- ja valvomattoman alueen raja on samalla palo-osastoraja. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että osaston rajalla tulee olla lukittu palo-ovi, jota saa käyttää vain hätäta-
pauksessa. Samoin ilmastointiläpiviennit on varustettava automaattisesti sulkeutuvilla 
palopelleillä. Palo-osastosta ulostuleva ilmastointikanava on paloeristettävä palosulkuun 
asti.

4.4.4 Kulunvalvonta 

Kulunvalvonnan tarkoituksena on olla selvillä siitä, keitä loppusijoitustiloissa kullakin 
hetkellä oleskelee sekä kontrolloida kulkua sekä valvonta-alueelle että myös valvomat-
tomalle alueelle. Kulunvalvonnassa sovelletaan nykyaikaisia tietokonepohjaisia valvon-
tamenetelmiä.  

Loppusijoituslaitoksen vartiointi ja valvonta on keskitetty käyttörakennukseen. Tämä 
valvontapiste on jatkuvasti miehitetty, joten sieltä on tarkoituksenmukaista kontrolloida 
kulkua myös loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. Loppusijoitustiloissa ei tarvita ku-
lunvalvontapistettä lainkaan, kun valvonta-alueelle kuljetaan vain käyttörakennukseen 
kytkeytyvän henkilökuilun 2 kautta. Niin sanottua kenkärajaa ei loppusijoitustilassa tar-
vita. Valvomattomalle alueelle kulku tapahtuu ajotunnelin ja henkilökuilun 1 kautta. 
Valvomattomalle alueelle kulkua ei tarvitse säteilysuojelullisista syistä kontrolloida 
lainkaan. Valvomattoman alueen puolelta ei ole normaalisti käytettävää kulkuyhteyttä 
loppusijoitustilojen valvonta-alueelle muuten kuin hätätapauksessa. Poikkeuksena tähän 
periaatteeseen ovat ajoneuvojen tankkaukset ja valvonta-alueen viemärivesisäiliön tyh-
jennys loka-autolla. 

Jotta henkilöstön saamia säteilyannoksia voitaisiin mitata, niin: 
Henkilöstön pitää mennä valvonta-alueelle ja tulla valvonta-alueelta saman pisteen 
kautta.
On valvottava ja pidettävä kirjaa siitä, ketkä menevät valvonta-alueelle. 
Niillä, jotka menevät valvonta-alueelle, täytyy olla säteilyannosdosimetrit mukana 
– vierailijaryhmästä ainakin yhdellä tulee olla dosimetri mukana. 
Jos ryhmä menee valvonta-alueelle, niin ryhmällä täytyy olla johtaja, joka valvoo, 
että ryhmä pysyy koossa. 
On tarkistettava, että valvonta-alueelta palaavat kaikki, jotka ovat sinne menneet. 
Valvonta-alueelta palaavien saama säteilyannos täytyy rekisteröidä ja merkitä luo-
tettavalla tavalla muistiin. 

4.4.5 Ydinmateriaalivalvonta 

Ydinmateriaalivalvonta (safeguards) edellyttää, että ydinmateriaali pysyy koko ajan val-
vonnassa. Valvonta-alueen erottaminen helpottaa ja yksinkertaistaa ydinmateriaalival-
vontaa.



101

Loppusijoitustilan käytönaikainen ydinmateriaalivalvonta perustuu kaiken tilaan tulevan 
ydinaineen varmennettuun rekisteröintiin ja sen varmistamiseen, että ydinainetta ei vie-
dä pois loppusijoitustilasta. Loppusijoitustilassa ydinmateriaalivalvonta-alueen raja on 
periaatteessa sama kuin valvonta-alueen ääriraja, kuva 4-6.  

Valvonta-alue alkaa käyttörakennuksen valvonta-alueen rajalta käsittäen henkilökuilun
2 ja -hissin, kapselointilaitoksen valvotun osan, kapselikuilun ja kapselihissin, hissien 
ala-aseman lähellä olevat tilat sekä keskustunnelin ja loppusijoitustunnelit niihin tunne-
leihin asti, joissa loppusijoitus on parhaillaan menossa. 

Kapselikuilun ala-asemalla polttoainekapseli ajetaan hissistä ulos ja lastataan kapseli-
ajoneuvoon. Kapseliajoneuvo on varustettu tallentavalla videokameralla. Ajoneuvon 
kuljettaja käyttää kameraa apunaan paikantaessaan ajoneuvoa loppusijoitusreiän päälle. 
Videokameran nauhoitus tallennetaan kapselin loppusijoituksen tositteeksi yhdessä kap-
selin identifiointi- ja positiotiedon kanssa. Loppusijoituksen jälkeen ajoneuvon palattua 
takaisin asemapaikalleen kapselihissin ala-aseman luo videotallenne puretaan ja siirre-
tään tietokantaan. 

Loppusijoitustilassa on videovalvonta, joka kattaa kapselihissin ala-aseman ympäristön 
tilat ja keskustunnelin aina valvonta-alueen rajalle asti. Kiinteätä videovalvontaa ei ulo-
teta loppusijoitustunneleihin.

Loppusijoitustoiminnassa oleva tunnelipari erotetaan keskustunnelissa sekä valvomatto-
man että valvonta-alueen suunnasta väliseinällä, jossa on pariovi. Kulkua näistä ovista 
valvotaan tallentavalla videokameralla sekä säteilymittausportilla.  

Valvonta-alueen ulompi ovi on lukittu, kun kapseleita loppusijoitetaan ja loppusijoitus-
reikiä peitetään päällysbentoniittilohkoilla. Kapselin loppusijoittamisen yhtenä varmis-
tuksena on sisemmän oven säteilymittausportti, joka havaitsee, milloin kapseliajoneu-
vossa on loppusijoituskapseli ja milloin se on tyhjä. 

Kun loppusijoitusreikiin on sijoitettu kapseli ja reiät on peitetty bentoniittilohkoilla, sul-
jetaan valvonta-alueen puoleinen ovi ja avataan valvomattoman alueen puoleinen ovi 
tunnelinperien täyttöä varten. Tällöin säteilysuojausmielessä loppusijoitustunnelit ovat 
valvomatonta aluetta. Kuitenkin valvomattoman alueen rajalla oleva säteilymittausportti 
ja valvontakamera pidetään aktiivisina, jolloin voidaan valvoa, että loppusijoituskapse-
leita ei kuljeteta valvonta-alueen ulkopuolelle tunnelinperien täytön yhteydessä. 

Kun tunnelipari on kokonaan täytetty ja tulpattu, keskustunnelin seiniä siirretään ja uusi 
tunnelipari otetaan loppusijoituskäyttöön.
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Kuva 4-6. Valvonta-alueen rajat. 

4.5 Säteilysuojelu 

Säteilyvalvonnan tarkoitus on mitata ja valvoa loppusijoitustilan ilman aktiivisuutta, se-
kä henkilöstön saamia säteilyannoksia. Pääasialliseksi ilman aktiivisuuslähteeksi olete-
taan kalliotiloihin suotautuva radon. Henkilöstö saa säteilyannoksia radonin ohella lop-
pusijoituskapseleista.  

Poistoilman aktiivisuutta mitataan jatkuvasti. Jos ilmassa havaitaan polttoainejätteen ai-
heuttamaa aktiivisuutta, niin loppusijoitustilan poistoilmastointi pysäytetään ja selvite-
tään, mistä säteilyvuoto aiheutuu. Loppusijoitustilan poistoilma voidaan tarvittaessa 
kierrättää valvonta-alueen poistoilmakuilun ja kapselointilaitoksen valvonta-alueen il-
mastoinnin kautta. 

Jos ilman radonpitoisuus ylittää sallitun rajan, niin ilmanvaihdon tehoa lisätään. 

Käytännössä ihmiset voivat saada säteilyannoksia vain polttoainekapselin suoran sätei-
lyn seurausvaikutuksena, ei siis päästöjen seurauksena. Tämä tarkoittaa sitä, että poltto-
ainekapselin siirtoreitin tulee muodostaa alue, jolla ihmisten oleskelu ja kulkurekisteröi-
dään ja saadut säteilyannokset mitataan luotettavasti. Käytännössä tällainen alue erote-
taan omaksi suljetuksi alueeksi, valvonta-alueeksi, johon kuljetaan yhden valvontapis-
teen, kenkärajan kautta. Kenkäraja on käyttörakennuksessa. Tarkistuspisteessä rekiste-
röidään henkilöstön ja myös vierailijoiden saamat säteilyannokset. 

Valvonta-aluetta ei periaatteessa normaalikäytössä tarvitsisi ilmastoinnin puolesta erot-
taa omaksi tilaksi, mutta puhtaitten työolosuhteiden aikaansaamiseksi näin kuitenkin 
tehdään. Säteilynalaisessa työssä puhtaat työolosuhteet ovat eduksi. Onnettomuustilan-
teiden varalta valvonta-alue on välttämätön, koska alue voidaan tarvittaessa eristää ja 
potentiaalisen aktiivisuuden leviäminen ehkäistä. 
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Valvonta-alueen loppusijoitustilan vuotovesiä ei ole tarvetta erottaa valvomattoman alu-
een vuotovesistä, koska  vuotovesissä ei suurella varmuudella ole kontaminaatiota. Val-
vonta-alueen vuotovesimäärä on  noin 100 m3 vuorokaudessa.

Valvonta-alueen rajaa siirretään keskustunnelissa sitä mukaan kuin loppusijoitus etenee. 
Valvonta- ja valvomattoman alueen raja on samalla palo-osastoraja. Rakenteen vahvuus 
määräytyy palosuojausvaatimusten mukaan. 

4.6 Häiriö- ja onnettomuustilanteet 

4.6.1 Yleistä 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan normaalin 
käyttötoiminnan lisäksi myös käyttöhäiriöihin ja onnettomuustilanteisiin. Luvun tarkoi-
tuksena on kuvata loppusijoituslaitoksen normaalikäytön työvaiheet sekä identifioida ja 
kuvata loppusijoituslaitoksen riskialttiit työvaiheet, joissa voi syntyä käyttöhäiriöitä tai 
jotka voivat johtaa onnettomuuteen. Tarkastelu perustuu raporttiin (Kukkola 2003d). 

Käyttöhenkilöstölle sallitaan samanlaiset vuosiannokset kuin ydinvoimalaitoksen käyt-
töhenkilöstölle (STUK 2002). 

Tarkastelun rajaus

Tässä tarkastellaan loppusijoituslaitoksen normaalia käyttöä, käyttöhäiriöitä ja onnetto-
muustilanteita siltä osin kuin ne liittyvät säteilyturvallisuuteen. Tämä rajaa tarkastelun 
kapselointilaitokseen ja käytetyn polttoaineen loppusijoitustiloihin.  

Tässä yhteydessä ei tarkastella tarkemmin sellaisia käyttöhäiriöitä ja onnettomuustilan-
teita, joissa ei synny aktiivisuuspäästöjä tai joissa henkilöstö ei saa säteilyannoksia. 

Tarkastelu rajautuu kapselointilaitoksen kapselihissiin kapselointilaitoksen suunnassa. 
Polttoainekapselit viedään loppusijoitustilaan kapselikuilua pitkin hissillä, joka kytkey-
tyy kapselointilaitokseen. 

Loppusijoituslaitoksen turvajärjestelyjä ja ydinmateriaalivalvontaa ei käsitellä tässä yh-
teydessä. 

Käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien määrittely

Käyttöhäiriössä ei oleteta tapahtuvan suuria polttoainevaurioita ja aktiivisuuspäästöjä.  

Käyttöhäiriö voidaan palauttaa lyhyessä ajassa normaaliksi käyttötilanteeksi. Palautuk-
sen yhteydessä laitoksen käyttöhenkilökunta voi saada säteilyannoksia, mutta laitoksen 
ulkopuolelle ei vuoda merkittäviä määriä aktiivisuutta. 

Käyttöhäiriöt jaetaan kahteen kategoriaan sen mukaan, miten akuutit häiriön seurausvai-
kutukset ovat. 
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Käyttöhäiriöt voivat aiheutua virheellisestä, ohjeitten vastaisesta toiminnasta tai sitten 
erilaisista laitevioista. Tässä tarkastelussa myös tulipalot katsotaan käyttöhäiriöiksi.  

Onnettomuudet aiheutuvat vakavista laitevioista tai poikkeuksellisista ulkoisista tapah-
tumista. Joissain tilanteissa virheellinen suunnitelma voi aiheuttaa onnettomuuden. On-
nettomuustilanteiden seurauksena saattaa syntyä suuria polttoainevaurioita ja aktiivi-
suuspäästöjä. Aktiivisuutta voi päästä myös laitoksen ulkopuolelle merkittäviä määriä. 
Laitoksen ulkopuolella ihmiset voivat saada säteilyannoksia. Onnettomuuden jälkeen 
laitoksen toiminta seisahtuu lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. 

Loppusijoituslaitos pyritään suunnittelemaan siten, että käyttövirhe ei aiheuta onnetto-
muutta.

Tarkastelutapa

Seuraavassa kuvataan lyhyesti loppusijoituslaitoksen normaalikäytön säteilynalaista 
työtä sekä arvioidaan ja kuvataan ne käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet, joissa käyttö-
henkilöstö voi saada ylimääräisiä säteilyannoksia tai joissa voi syntyä päästöjä laitoksen 
ulkopuolelle.

Normaalikäyttö, käyttöhäiriöt ja onnettomuustilanteet pyritään erittelemään polttoaineen 
käsittelyjärjestyksessä. 

4.6.2 Normaalikäyttö 

Kapselin siirto loppusijoitustilaan ja kapselin loppusijoitus

Loppusijoituskapseli siirretään puskurivarastosta kapselihissiin samalla vihivaunulla, 
jolla kapselia liikutellaan puskurivarastossa. 

Loppusijoituskapseli lasketaan kapselihissillä loppusijoitustasolle, jossa loppusijoitus-
kapseli ajetaan hissistä ulos. Loppusijoituskapseli nostetaan kapselin siirtoajoneuvon sä-
teilysuojan sisään kapselin lastausasemassa. Vihivaunu ajetaan takaisin kapselihissiin ja 
nostetaan ylös. Loppusijoituskapseli siirretään kapselin siirtoajoneuvolla loppusijoitus-
tunneliin, siirtoajoneuvo asemoidaan loppusijoitusreiän kohdalle ja loppusijoituskapseli 
lasketaan loppusijoitusreikään. 

Loppusijoitusreikään kapselin päälle lasketaan bentoniittilohkot, jotka toimivat myös 
säteilysuojana.

Määräaikaishuollot, normaali kunnossapito ja siivous

Loppusijoitustilojen valvonta-alueella määräaikaishuollot, kunnossapito ja siivous eivät 
normaalisti aiheuta henkilöstölle säteilyannoksia. 
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4.6.3 Käyttöhäiriöt 

Käyttöhäiriöt voidaan jakaa kahteen kategoriaan seurausten välittömyyden mukaan; sel-
laisiin, joista aiheutuu välittömästi säteilyannoksia ja jotka vaativat välitöntä toimintaa 
ja muihin käyttöhäiriöihin, joista annoksia ei aiheudu välittömästi – on aikaa harkita mi-
tä tehdä. Häiriötilanteen korjaaminen voi myöhemmin aiheuttaa annoksia. Edelliseen 
kategoriaan kuuluvat esimerkiksi erilaiset vuodot, jälkimmäiseen, esimerkiksi vialliset 
hitsaukset ja myös tulipalot. 

Välittömästi annoksia synnyttävät käyttöhäiriöt

Laiteviat

Loppusijoituskapselin sijoitus loppusijoitusreikään voi epäonnistua. Kapseli ei mene oi-
keaan asentoon tai syvyyteen loppusijoitusreiässä (vinosyöttö). Sijoitus  voi epäonnistua 
esimerkiksi paikoituslaitteiden vikaannuttua. Loppusijoitusajoneuvon paikoituslaitteet 
voidaan kahdentaa ja ne voivat toimia eri periaatteilla luotettavuuden parantamiseksi. 

Virheellinen toiminta

Loppusijoituskapselin vinosyöttö voi aiheutua siitä, että esimerkiksi kapselin siirtoajo-
neuvo asemoidaan väärään paikkaan. Kapselin siirtoajoneuvon automatiikalla voidaan 
asemointi varmistaa. 

Loppusijoitustilassa joku voi ennenaikaisesti mennä tarkastelemaan loppusijoituskapse-
lia, kun kapseli on loppusijoitettu, mutta bentoniittilohkoja ei ole vielä asennettu kapse-
lin päälle. Tämä voidaan ehkäistä varoituskylteillä sekä asentamalla bentoniittilohkot 
välittömästi kapselin päälle, kun kapseli on asennettu loppusijoitusreikään. 

Muut käyttöhäiriöt

Loppusijoitusprosessin häiriöt

Loppusijoitustilassa kapselin siirtoajoneuvon mekanismeihin saattaa tulla vikoja. Kun 
loppusijoituskapseli on säteilysuojan sisässä ja säteilysuojakansi suljettuna, niin tällöin 
siirtoajoneuvoa päästään vaivatta korjaamaan. Jos kapseli jää päiväkausiksi kuljetusajo-
neuvon säteilysuojan sisään, on kapselin jäähdytys varmistettava puhaltamalla suojan si-
sälle jäähdytysilmaa. 

Loppusijoituskapselin asennus loppusijoitusreikään voi epäonnistua. Kapseli ei esimer-
kiksi osu loppusijoitusreiän keskelle. Kapseli rikkoo bentoniittimuurauksen ja jumittuu. 
Kapselin vinosyöttö voi aiheutua myös siitä, että loppusijoitusreiän pohjalohko pettää ja 
kapseli kallistuu loppusijoitusreiässä. Tällaisissa tapauksissa loppusijoituskapseli pitää 
nostaa (pakottaa) ylös ja loppusijoitusreiän bentoniitti pitää uusia. Kapselin palauttami-
nen loppusijoitusreiästä ja loppusijoituksen toistaminen aiheuttavat ylimääräisiä henki-
löstön säteilyannoksia. 
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Kapselin siirtoajoneuvon tarrainlaitteen jumittuminen kiinni kapseliin estetään kaksois-
varmentamalla tarrainlaitteen kiinnitys/irrotus mekanismi (Seppälä 2003). 

Bentoniittilohkojen asennus loppusijoituskapselin päälle voi epäonnistua niin, että sätei-
lysuojaus jää vajaaksi. Asennustyön laatu on tarkastettava esim. mittaamalla säteilytaso 
ennen kuin loppusijoitusreiän läheisyydessä sallitaan henkilöiden oleskelu. Tällaisen ta-
pauksen todennäköisyys voidaan hallinnollisin menettelyin pitää pienenä. 

Tehonmenetys rajoitetuksi ajaksi

Tehonmenetys kapselointilaitoksella tai loppusijoitustilassa aiheuttaa prosessin pysähty-
misen, mutta ei aiheuta ylimääräisiä päästöjä tai säteilyannoksia. Jos kapselihissin säh-
könsyöttö menetetään, niin hissin jarrut lukittuvat. Kapselihissin vastapainon ja hissiko-
rin köysivoimat ovat tasapainossa kapselia kuljetettaessa.  

Tulipalot

Tulipalot saattavat sattua esimerkiksi seuraavissa kohteissa: 
Kytkinlaitospalo tai jakokeskuksen muuntajapalo. 
Siltanostureitten ja hissien sähkömoottoripalot mukaan lukien vaihteistoöljyt. 
Kaapelipalo oikosulun seurauksena. 
Loppusijoituskapselin siirtoajoneuvon palo loppusijoitustilassa. 

Kapselin siirtoajoneuvon palo loppusijoitustilassa saattaa olla seurauksiltaan vakava. 
Siirtoajoneuvossa on riittävästi palokuormaa nostamaan tulipalossa loppusijoituskapse-
lin lämpötilan vaarallisen korkealle. Ajoneuvopalossa loppusijoituskapseli pysyy toden-
näköisesti tiiviinä (Lautkaski et al. 2003). Siirtoajoneuvon paloturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota. Siirtoajoneuvo varustetaan automaattisella ja varmennetulla 
sammutusjärjestelmällä. Tekeillä on myös suunnitelma tela-alustaisesta kapselin siirto-
ajoneuvosta, jossa palokuorma on aiempaa oleellista vähäisempi (Pietikäinen 2003b, 
Poli 2006).

Tulvat ja vesivuodot

Tulvat loppusijoitustilassa voivat aiheutua vuotovesipumppujen pitkäaikaisesta toimin-
tahäiriöstä. Tämä ei kuitenkaan aiheuta päästöriskiä eikä välttämättä ylimääräisiä sätei-
lyannoksia.

Bentoniitin odottamaton paisuminen loppusijoitusreiässä on eräs häiriötilanne. Tämä 
voi aiheutua siitä, että loppusijoitusreikään tunkeutuu vettä ja bentoniitti paisuu ennen 
kuin tunneli on täytetty. Puskuribentoniitin tiheys voi laskea, koska osa materiaalista 
nousee paisumisen seurauksena tunneliin. Bentoniittilohkot on mahdollista suojata kos-
teudelta muovilla, joka poistettaisiin ennen täyttöä. Kallioinjektoinnin pettäminen saat-
taisi olla eräs tällainen syy. Loppusijoituskapseli voidaan joutua poistamaan loppusijoi-
tusreiästä ja loppusijoitusvalmistelut uusimaan. 
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4.6.4 Onnettomuustilanteet 

Polttoaineen käsittelyonnettomuudet

Kapselihissin pettäminen

Loppusijoituskapseli putoaa kapselihissin pettäessä yhdessä hissikorin kanssa kapseli-
kuiluun. Pudotuskorkeus on suurimmillaan noin 500 metriä.  

Kapselikuilun pohjalla on noin 20 metrin paksuinen kevytsorakerros, joka toimii vai-
mentimena. Kapseli säilyy ehjänä kaikissa tilanteissa. Kapselikuilun vuotovesien pinta 
rajoitetaan tasolle, jolla kevytsorapatja ei kellu, koska kelluntatapauksessa putoava kap-
seli läpäisisi kevytsorakerroksen ja iskeytyisi pohjaan. Vaimennus toimii moitteettomas-
ti (Kukkola & Törmälä 2003), kun vesipinta ei ylitä kahta kolmasosaa kevytsorakerrok-
sen paksuudesta (sorakerros ei kellu).  

Seuraukset eivät ole vakavia, vaikka polttoainekapseli rikkoutuisi putoamisen seurauk-
sena. Kapselikuilun pohjalla oleva vesi toimii hiukkassuodattimena. Kapselikuilun pois-
toilma voidaan johtaa kapselointilaitoksen valvonta-alueen ilmastointiin, jossa on suo-
datus.

Kapselin ylösnostoon joudutaan järjestämään tilapäiset nosturit ja tarrainlaitteet 
(Seppälä 2003). Kevytsora imuroidaan pois, kapselin kunto tarkistetaan visuaalisesti 
TV-kameroiden avulla. Kapseli nostetaan ylös kapselointilaitokseen ja siirretään tarkas-
tuskammioon. Jos loppusijoituskapselin ulkovaippa ja sisäkapseli ovat ehjät, niin kapse-
li voidaan loppusijoittaa normaalisti. Muussa tapauksessa kapseli palautetaan takaisin 
kapselointilinjalle.  

Kapselin putoaminen kapselin siirto- ja asennusajoneuvosta

Loppusijoitustilan hissin alatasanteella loppusijoituskapseli ajetaan vihivaunulla hissistä 
ulos telakointiasemaan, josta kapselin siirtoajoneuvo kerrosta ylempänä nostaa loppusi-
joituskapselin siirtoajoneuvon säteilysuojan sisään. Nostokorkeus on suurimmillaan 
noin 6 metriä. Jos kapseli putoaa vihivaunun päälle, niin vihivaunu absorboi pudonneen 
kapselin liike-energian ja pitää kapselin ehjänä. 

Loppusijoituskapseli voisi pudota loppusijoitusreikään kapselin siirtoajoneuvon säteily-
suojan sisältä. Pudotuskorkeus olisi suurimmillaan noin 7 metriä. Loppusijoituskapseli 
putoaisi puristettujen bentoniittilohkojen päälle. Bentoniittilohkot rikkoutuisivat, loppu-
sijoituskapselin kuparivaippa deformoituisi, mutta sisäkapseli todennäköisesti säilyisi 
tiiviinä. Polttoaineniput kapselin sisällä saattaisivat vaurioitua.  

Vaurioitunut kapseli nostetaan ylös ja viedään takaisin kapselointilaitokseen tarkastetta-
vaksi. Mikäli kapseli todetaan ehjäksi tai se voidaan korjata, niin kapseli loppusijoite-
taan uudelleen vuorattuun loppusijoitusreikään. Muussa tapauksessa kapseli palautetaan 
takaisin kapselointilinjalle. 
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Loppusijoituskapseli voi irrota kapselin siirtoajoneuvon säteilysuojan sisältä säteilysuo-
jaa asennusvaiheessa kallistettaessa. Kapseli iskeytyisi kulma edellä loppusijoitusreiän  
kallioseinään. Tämä estetään lukitsemalla loppusijoituskapseli säteilysuojan sisään 
(kallistuksen ajaksi) mekaanisilla rajoittimilla. Kapselin voi irrottaa säteilysuojasta vain 
kun säteilysuoja on pystyasennossa. 

Ulkoiset tapahtumat, maanjäristys

Kalliotiloissa maanjäristyksen vaikutus on pienempi kuin kapselointilaitoksessa. Kallio-
tiloissa normaalimitoitus kattaa maanjäristyskuormitukset. 

Räjähdysonnettomuudet loppusijoitustilassa

Loppusijoitustiloja louhitaan sitä mukaa kun kapseleita loppusijoitetaan. Tunneleiden 
louhinnassa käsitellään räjähdysaineita mahdollisesti samanaikaisesti polttoainekapse-
leiden loppusijoituksen kanssa. Paineiskut ja louhintatärinä voivat aiheuttaa riskejä lop-
pusijoitustoimintaan.  

Tunneleita louhintaan kuitenkin riittävän etäällä ja räjäytysten paineiskut suunnataan 
poispäin loppusijoitustoiminnasta. Räjäytyshetken ajaksi loppusijoituskapselin asennus 
loppusijoitusreikään keskeytetään. 

Loppusijoituskapseli säilyy mitä todennäköisimmin ehjänä myös räjähdysonnettomuu-
dessa, jossa loppusijoitustunnelin yhden louhintakatkon räjähdysainemäärä räjähtää ker-
ralla keskustunnelissa. 

Loppusijoitustunnelin sortuma

Loppusijoitustunneli voisi sortua polttoainetta loppusijoitettaessa. Kapselin siirtoajoneu-
vo jää tällöin sortuman alle. 

Loppusijoituskapseli on sortumahetkellä siirtoajoneuvon säteilysuojan sisässä. Siirtoajo-
neuvon teräksinen säteilysuoja on niin vahva, että kapseli säilyy ehjänä säteilysuojan si-
sällä.

4.7 Ydinmateriaalivalvonta  

4.7.1 Yleistä 

Ydinpolttoaineen ja muiden ydinvoimalaitoksen käytössä tarvittavien ydinmateriaalien 
valvonnan tarkoituksena on YVL-ohjeen 6.1 mukaisesti (STUK 1991) varmistua, että  

polttoaine suunnitellaan ja valmistetaan siten, että sen käyttö voi tapahtua turvalli-
sesti, ja että polttoainetta sekä muita ydinmateriaaleja käytetään, käsitellään, varas-
toidaan ja kuljetetaan turvallisesti (turvallisuusvalvonta) 
Suomen valvonnassa olevaa, suomalaista alkuperää olevaa tai Suomessa tuotettua 
polttoainetta tai muuta ydinmateriaalia ei käytetä ydinaseisiin tai -räjähteisiin taikka 
tuntemattomiin tarkoituksiin eivätkä suomalaiset juridiset tai fyysiset henkilöt 
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osallistu sellaisten ydinenergia-alan hankkeiden toteuttamiseen ulkomailla, jotka 
edesauttavat ydinaseiden leviämistä, (safeguards-valvonta) ja että  
polttoaineen ja muiden ydinmateriaalien käytön, varastoinnin ja kuljetusten suojaa-
miseksi lainvastaiselta toiminnalta on olemassa riittävät turvajärjestelyt (turvajär-
jestelyjen valvonta).

Valvonta perustuu ydinenergia- ja säteilysuojauslainsäädäntöön, niiden nojalla annettui-
hin määräyksiin, valtioneuvoston ydinenergialainsäädännön nojalla tekemiin päätöksiin 
sekä Suomen solmimiin ydinenergia-alan kansainvälisiin sopimuksiin tai hallitusten vä-
lisiin sopimusjärjestelyihin. Valvontaviranomaisena toimii säteilyturvakeskus (STUK).  

4.7.2 Ydinmateriaalikirjanpito  

Kirjanpidon perustana käytetään varmennettua dataa, joka saadaan lähettävältä ydinvoi-
malaitosoperaattorilta. Kirjanpidossa käytetyt tiedot ydinainemääristä perustuvat tähän 
lähettäjältä saatavaan dataan.  Valvonta ja kirjanpito perustuvat verifiointiin, jossa jokai-
nen loppusijoituslaitokselle lähetetty polttoainenippu tunnistetaan kapselointivaiheessa 
ja sisällöltään tunnettujen kapseleiden tunnistetiedot varmennetaan ja kirjataan yhdessä 
sijaintipaikkatietojen kanssa loppusijoitusreikään saakka. 

Loppusijoituslaitos käsittää yhden materiaalitasealueen (MBA), jonka sisällä on avain-
mittausalueita (KMP): polttoaineen vastaanottotila, käsittelykammio, puskurivarasto ja 
loppusijoitustila. Loppusijoituslaitos on konventionaalinen ydinlaitos, jossa ydinmate-
riaalitase voidaan laskea tulevan ja lähtevän ydinmateriaalimäärän perusteella, ja ydin-
materiaalitase voidaan verifioida tunnistetietojen ja määrän perusteella. Loppusijoitusti-
laan siirretään materiaalia, joka on tarkoitettu jäämään sinne pysyvästi, mutta tilan ydin-
materiaalitasetta ei enää loppusijoituksen jälkeen voida verifioida ottamatta kapseleita 
takaisin. 

4.7.3 Käytetyn polttoaineen verifiointi ja valvonta loppusijoitustilassa  

Loppusijoitustilan käytönaikainen ydinmateriaalivalvonta perustuu kaiken tilaan tulevan 
ydinaineen varmennettuun rekisteröintiin ja sen varmistamiseen, että ydinainetta ei vie-
dä pois loppusijoitustilasta. Tässä luvussa valvonta-alue tarkoittaa aluetta, jonka sisällä 
käsitellään ydinainetta ja johon kohdennetaan laitoskohtaisen ydinmateriaalivalvonnan 
toimenpiteet.  

Loppusijoitustilassa on maan alla säteilyvalvonta-alueen raja valvotun ja valvomatto-
man alueen välillä, ks. kuvaa 4-7. Loppusijoituslaitoksessa on myös rajattu alue, jonka 
sisällä suoritetaan safeguards-toiminnon mukaista ydinmateriaalien valvontaa, mutta tä-
män valvonta-alueen raja ei ole sama kuin säteilyvalvonta-alueen raja. Säteilyvalvonta-
alue alkaa käyttörakennuksessa olevalta valvonta-alueen kenkärajalta käsittäen kapse-
lointilaitoksen valvotun osan, kapselikuilun ja -hissin, valvonta-alueen henkilökuilun ja 
-hissin, hissien ala-aseman lähellä olevat tilat sekä keskustunnelin ja loppusijoitustunne-
lit niihin tunneleihin asti, joissa loppusijoitus on parhaillaan menossa. Säteilyvalvonta-
alueen raja siis liikkuu vaiheittaisen rakennus-, kapseleiden sijoitus- ja tunnelien täyttö-
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toiminnan vaatimissa sykleissä siten, että kapselien kuljetus ja asennustoiminta tapahtuu 
aina valvonta-alueella ja tunnelien louhinta ja täyttö valvomattomalla alueella. Ydinma-
teriaalivalvonta-alue on laajempi, sen rajana on kuvan 4-7 mukaisesti portti 2, jonka si-
säpuolella kaikki ydinaineet (tässä tapauksessa loppusijoituskapselit) joka tapauksessa 
sijaitsevat. 

Kun kapseli loppusijoitetaan ja peitetään bentoniittilohkoilla, toiminta tapahtuu koko-
naisuudessaan säteilynvalvonta-alueella. Säteilyvalvonta-alueen rajaa joudutaan vaihte-
lemaan edestakaisin kahden oviseinämän (portti 1 ja 2) välillä eri vaiheissa. Ydinmate-
riaalivalvonnan vuoksi molemmat ovikohdat on varustettava säteilyä indikoivilla jatku-
villa valvontamittauksilla, jotta voidaan varmistua, ettei kapseli voi joutua suunnitellun 
loppusijoitusalueen ulkopuolelle.

Kun loppusijoituksessa olevan tunnelin vapaana olevaan reikään on sijoitettu kapseli ja 
reikä on peitetty bentoniittilohkoilla, on säteilyvalvonta-alueen raja siirrettävä tunneli-
täytön ajaksi toisen oviseinämän (portti 1) tasalle tunnelinperän täyttöä varten. Kun 
edellisen sijoituspaikan kohta tunnelista on täytetty, vaihdetaan valvonta-alueen ovien 
asema takaisin (portin 2 kohdalle), jotta seuraava kapseli voidaan asentaa valvonta-alu-
eella.

Kun yksittäinen sijoitustunneli on kokonaan täytetty ja tulpattu, keskustunnelissa olevia 
rajaseiniä (portit 1 ja 2) siirretään askel eteenpäin ja uusi tunneli otetaan loppusijoitus-
käyttöön.
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Kuva 4-7. Säteily- ja ydinmateriaalivalvonta-alueiden rajat loppusijoitustilassa toimin-

nan eri vaiheissa. Uuden loppusijoitustunnelin valmistelevat rakennustyöt sekä loppusi-

joitustunnelien täyttö tapahtuu valvomattoman alueen kautta, katso kuvan oikeaa puol-

ta. Kapselin kuljetus ja asennus loppusijoitusreikään sen sijaan tehdään säteilyvalvon-

ta-alueen kautta, katso kuvan vasenta puolta. Täten säteilyvalvotun ja valvomattoman 

alueen välillä vaihtelee askelittain taaksepäin (portille 1) ja eteenpäin (portille 2), kun 

sijoitusprosessi etenee loppusijoitustilassa. Ydinmateriaalivalvonta-alue sen sijaan laa-

jenee jatkuvasti (portti 2) ja ulottuen aina ulommalle portille asti. Täten ydinaineet 

(kapselit) ovat kaikissa tilanteissa ydinmateriaalivalvonta-alueen sisäpuolella.  
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5 SULKEMINEN 

Kun kaikki loppusijoitettavat kapselit on asennettu loppusijoitusreikiin ja kapselointilai-
toksen käyttö- ja käytöstäpoistojäte on sijoitettu, alkaa loppusijoitustilojen sulkemisvai-
he.

Sulkeminen aloitetaan rakenteiden ja järjestelmien purkamisella siten, että tiloihin ei jää 
haitalliseksi katsottavia materiaalimääriä. Tämän jälkeen tilat täytetään ja tulpataan 
asianmukaisilla sulkurakenteilla.  

5.1 Purkutyöt 

Loppusijoitustiloista puretaan käytönaikaiset rakenteet kuten betonilattiat ja LVIS-jär-
jestelmät. Lisäksi on teknisesti mahdollista purkaa myös kiinteäksi tehtyjä betoniraken-
teita kuten esim. ruiskubetonipinnoitteita, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaisek-
si.

Ruiskubetonin poistoon voidaan käyttää useita eri tekniikoita, joita ovat mekaaninen 
piikkaus iskuvasaralla, vesipiikkaus, mekaanisen- ja vesipiikkauksen yhdistelmä, me-
kaaninen jyrsintä tätä varten tehdyllä jyrsinlaitteella ja jyrsintä käyttäen kaivinkonee-
seen asennettua erillistä jyrsinterää. Näistä jyrsintä käyttäen kaivinkoneeseen asennettua 
jyrsinterää näyttäisi olevan edullisin vaihtoehto. Ruiskubetonin poistotehokkuutta ja eri 
menetelmien soveltuvuutta tullaan selvittämään jatkossa tarkemmin.  

5.2 Tunnelien ja kuilujen täyttö ja sulkeminen 

Teknisten vapautumisesteiden kuten täytön ja sulkurakenteiden päätehtävä on rajoittaa 
radioaktiivisten aineiden kulkeutumista louhittujen tilojen kautta, YVL-ohje 8.4 (STUK 
2001). Maanpintayhteyksien ja muiden maanalaisten tilojen (esimerkiksi keskustunnelit 
ja tekniset tilat) osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että täytön ja sulkurakenteiden 
on estettävä merkittävien virtausreittien muodostuminen loppusijoitustiloihin. Lisäksi 
maanpintayhteydet on suljettava siten, että ihmisen tahaton tunkeutuminen tiloihin on 
estetty.

Muiden tilojen kuin loppusijoitustunnelien täytössä ja sulkemisessa voidaan soveltaa sa-
moja materiaaleja ja tekniikoita kuin sijoitustunneleissa (ks. luvut 4.3 ja 6.4) siltä osin 
kuin ne ovat tarkoituksenmukaisia. Toistaiseksi täytölle laaditut yksityiskohtaiset suun-
nitteluperusteet koskevat loppusijoitustunnelien täyttöä ja muiden tilojen osalta suunnit-
teluperusteet tulee määritellä erikseen.  

5.3 Sulkurakenteet 

Tiloihin asennetaan tulppia sulkurakenteiksi sopiviin kohtiin. Näillä rakenteilla estetään 
virtaus tulpatun osuuden läpi ja tuetaan täyttöä mekaanisesti. Tulpparakenteet perustu-
vat nykyisten suunnitelmien mukaan jäykkään betonirakenteeseen, joka antaa tulpalle 
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mekaanisen lujuuden ja savipohjaiseen materiaaliin, joka antaa tulpalle tarvittavan tii-
veyden. Loppusijoitustunnelien sulkemistekniikkaa on käsitelty viitteessä (Saanio & 
Kokko 2000) ja luvussa 4.3. Esitettyä tekniikkaa tullaan käyttämään soveltuvin osin 
myös sulkemisen yhteydessä.  

Maanpintayhteyksien kautta voi periaatteessa muodostua suora yhteys loppusijoitusti-
loista maanpinnalle ja näin ollen on tärkeää katkaista mahdolliset yhteydet riittävällä 
määrällä oikein sijoitettuja tulpparakenteita. Tulpparakenteet voidaan sijoittaa esimer-
kiksi vettä johtavien rakovyöhykkeiden tunnelilävistysten molemmille puolille. Tunne-
lin tai kuilujen suuntaisten virtausten estämiseksi tulpparakenteet pyritään sijoittamaan 
mahdollisimman tiiviisiin kohtiin. Tulpat muotoillaan louhimalla siten, että tulppaa ym-
päröivä kallio jää louhinnan ja jännitysten uudelleenjakautumisen huomioon ottaen riit-
tävän ehjäksi tulppausvaikutuksen aikaansaamiseksi. 

Maanpintayhteyksien yläosa tullaan tahattoman tunkeutumisen estämiseksi ja vaikeutta-
miseksi tulppaamaan mekaanisesti riittävän lujalla rakenteella. Tällainen rakenne voi 
perustua esimerkiksi raudoitetun betonin käyttöön. Maanpintayhteyden yläosan tulp-
pauksesta tullaan tekemään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat myöhemmissä suunnit-
teluvaiheissa. 

5.4 Tiloihin jäävät materiaalit 

Loppusijoitustiloihin sulkemisen jälkeen jäävistä materiaaleista on laadittu arvio 
(Hjerpe 2003). Arvio perustuu esisuunnitelman vaiheen 1 mukaisiin suunnitelmiin, ma-
teriaalien osalta ei suunnitelmissa ole tapahtunut tämän jälkeen oleellisia muutoksia lu-
kuunottamatta valittavan täyttöratkaisun mahdollisia vaikutuksia ko. määriin. Tarkaste-
lun perusteella tiloihin jäävien vieraiden materiaalien kokonaismäärä on 13 000 – 
28 000 t, suuri vaihteluväli johtuu mm. valittavista lujitusmenetelmistä ja injektointi-
määristä. Sementti on suurin yksittäinen tiloihin jäävä materiaalityyppi. Muita merkittä-
viä loppusijoitustiloihin jääviä materiaaleja ovat teräs, erilaiset orgaaniset materiaalit, 
alumiini ja sinkki.  

Ruiskubetonin osuus tiloihin jäävästä sementistä on 11 000 – 12 000 t. Tarkastelussa ei 
oletettu ruiskubetonia poistettavaksi, vaikkakin sen osittainen poistaminen on teknisesti 
mahdollista useilla eri menetelmillä. Soveltuvien poistomenetelmien tehokkuutta tullaan 
selvittämään jatkossa yksityiskohtaisemmin.   

Hjerpen (2003) tarkastelun perusteella arvioidaan materiaalimäärien vaikutusta loppusi-
joituksen turvallisuuteen. Jatkossa voi osoittautua tarkoituksenmukaiseksi vähentää tiet-
tyjen materiaalien määriä. Siinä tapauksessa tullaan selvittämään vaihtoehtoisia teknii-
koita tai menetelmiä, joilla voidaan korvata haitalliseksi arvioituja materiaaleja. Esimer-
kiksi ruiskubetonointia voidaan korvata verkotuksella. Materiaalijäämät tullaan myös 
huomioimaan yhtenä tekijänä eri tekniikoiden vaihtoehtojen arvioinneissa. 
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5.5 Takaisin palauttaminen 

Loppusijoitustilat on suunniteltu siten, että loppusijoitus ei aiheuta rasitteita tuleville su-
kupolville. Valtioneuvoston päätöksen (Valtioneuvosto 1999) mukaisesti: "Loppusijoi-

tus tulee suunnitella siten, että pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen ei edellytä lop-

pusijoituspaikan valvontaa ja että loppusijoitustila on avattavissa, mikäli kehittyvä tek-

niikka tekee sen tarkoituksenmukaiseksi."

Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeessa 8.4 (STUK 2001) puolestaan todetaan: "Loppusi-

joitustilojen sulkemisen jälkeen jätekapselien on oltava palautettavissa loppusijoitusti-

loista sen ajanjakson aikana, jona teknisten vapautumisesteiden edellytetään estävän 

lähes täysin loppusijoitettujen radioaktiivisten aineiden vapautumista kallioperään. 

Loppusijoitus on suunniteltava siten, että jätekapselien palautus on tarvittaessa mah-

dollista toteuttaa loppusijoituksen toteutusajankohtana käytettävissä olevilla teknisillä 

menetelmillä ja kohtuullisin voimavaroin. Palautettavuuden mahdollistaminen samoin 

kuin mahdolliset valvontatoimet loppusijoituslaitoksen käytön jälkeen eivät saa heiken-

tää pitkäaikaisturvallisuutta."

Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta YVL-ohjeessa 8.5 (STUK 2002) vaaditaan, että lop-

pusijoitustilat on täytettävä ja suljettava heti, kun se on mahdollista loppusijoitustoi-

mien ja niihin liittyvien valvontatoimien kannalta. 

Laadittujen suunnitelmien perusteella kapselien palauttaminen loppusijoitustiloista 
maanpinnalle on mahdollista hankkeen kaikissa vaiheissa. Loppusijoitustilojen suunni-
telma sisältää piirteitä, jotka edesauttavat myöhempää kapselien palauttamista. Käytetty 
polttoaine kapseloidaan massiivisiin kupari-rautakapseleihin, jotka ovat mekaanisesti lu-
jia ja hyvin pitkäikäisiä. Loppusijoitustilat rakennetaan kallioon louhittuina tiloina, jotka 
ovat kokemusten perusteella hyvin pitkäikäisiä ja tilojen myöhempi aukikaivaminen on 
teknisesti mahdollista (Saanio & Raiko 1999). 

Palauttamistekniikka on tässä raportissa kuvattu kolmessa eri tilanteessa. Kaikki muut 
tilanteet kapseleiden ja loppusijoitustilojen elinkaaressa ovat johdettavissa em. tilanteis-
ta ja palauttamistekniikka vastaa jotakin esitetyistä tekniikoista. 

5.5.1 Palauttaminen ennen loppusijoitusreiän sulkemista 

Tässä luvussa käsiteltävässä tilanteessa kapselia ollaan kuljettamassa loppusijoitusrei-
kään ja se on kapselihississä tai alatasolla kapselinkuljetusajoneuvossa. Kapseli saattaa 
olla jo laskettu loppusijoitusreikään ja tartuntalaitteen ote kapselista on irrotettu, kun 
esimerkiksi huomataan, ettei reikä ole kelvollinen tai reiässä oleva bentoniitti ei ole täy-
sin oikein asennettu. Lähtökohtana tässä tapauksessa on, ettei reiän bentoniitti ole vielä 
ehtinyt paisua ja tarttua kapseliin. 

Jos kapseli päätetään palauttaa maanpinnalle ennen loppusijoitusreiän sulkemista, kulje-
tetaan kapseli kuljetusajoneuvolla kapselikuilun hissille ja nostetaan suoraan kapseloin-
tilaitokseen. Kapselin palauttamisen työvaiheet ovat samat kuin kapselin asennuksessa, 
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mutta tehdään käänteisessä järjestyksessä. Kapselointilaitoksen kuumakammiossa polt-
toaineniput voidaan asentaa uuteen kapseliin tai polttoaineen siirtosäiliöön. 

5.5.2 Palauttaminen loppusijoitustunnelin sulkemisen jälkeen 

Tilojen käyttövaiheessa loppusijoitustunneleita täytetään tunnelien perältä alkaen sitä 
mukaa kuin kapseleita asennetaan loppusijoitusreikiin. Kun loppusijoitustunneliin on 
asennettu kaikki siihen tulevat kapselit ja tunneli täytetty, rakennetaan tunnelin suulle 
sulkurakenne teräsbetonista. Ensimmäisen tunnelin sulkemisen jälkeen jatkuu tilojen 
käyttövaihe vielä pitkään - jopa noin 100 vuotta. Tilat ovat siis käytössä ja keskustunne-
li on auki. 

Jos päätös kapselien palauttamisesta tehdään tilojen käyttövaiheessa, kun osa loppusijoi-
tustunneleista on suljettu, koostuu palauttaminen loppusijoitustunnelin aukaisusta, lop-
pusijoitusreiän aukaisusta ja kapselin poistosta. Loppusijoitustunnelin suulla oleva beto-
nisulkurakenne puretaan, jonka jälkeen tunnelin tyhjennys etenee vaiheittain siten, että 
tunnelin täyttömateriaalia poistetaan kerrallaan vain yhden loppusijoitusreiän matkalta. 
Tämän jälkeen reikä avataan ja kapseli poistetaan. Seuraavaksi jatketaan täyttömateriaa-
lin poistolla yhden loppusijoitusreiän matkalla jne. 

Sulkurakenteen poistossa voidaan käyttää betonirakenteiden purkutöissä käytettyjä me-
netelmiä, esim. hydraulipiikkausta. Tunnelin täyttömateriaali poistetaan perinteisillä 
maankaivukoneilla. Loppusijoitustunnelin aukaisun aikana tarkkaillaan jatkuvasti lop-
pusijoitustunnelin ilman ja täyttömateriaalin aktiivisuutta. Loppusijoitusreikien bento-
niitin poistossa voidaan käyttää esimerkiksi suolavedellä liuottamiseen perustuvaa tek-
niikkaa. Kapseli poistetaan reiästä samalla kapselin asennusajoneuvolla kuin se on rei-
kään asennettukin ja nostetaan hissillä kapselointilaitokseen. 

5.5.3 Palauttaminen kaikkien tilojen sulkemisen jälkeen 

Kun kaikki kapselit on sijoitettu, niin tunnelit ja kuilut täytetään ja tilat suljetaan. Maan-
pintayhteyksien yläpäihin rakennetaan teräsbetoniset sulkurakenteet. 

Kapselit voidaan haluttaessa palauttaa maanpinnalle myös loppusijoitustilojen sulkemi-
sen jälkeen. Maanpäälle rakennetaan laitos, jossa kapseleita voidaan käsitellä. Loppusi-
joitustilat avataan käyttäen pitkälti samoja työmenetelmiä, kuin on käytetty tiloja raken-
nettaessa. Tilojen louhinnan sijasta avataan kuilut ja tunnelit nyt kaivamalla täyttömate-
riaali pois ja purkamalla niihin tehdyt sulkurakenteet. Ajotunneli, kuilut, aputilat ja kes-
kustunneli kaivetaan auki, jonka jälkeen niihin rakennetaan tarpeelliset rakenteet ja 
asennetaan järjestelmät. Rakenteet ja järjestelmät ovat vastaavia kuin loppusijoitustoi-
minnan aikana tiloissa olleet. Kun tilat on rakennettu valmiiksi, noudatetaan loppusijoi-
tustunnelien aukaisussa ja kapselien poistossa samoja tekniikoita, joita käytettäisiin, jos 
kapselit palautettaisiin tilojen käyttövaiheessa. Kun kapselit on nostettu maanpinnalle, 
voidaan ne laittaa kapselien maantiekuljetukseen soveltuvan säteilysuojan sisään ja kul-
jettaa haluttuun paikkaan jatkotoimenpiteitä varten. Vaihtoehtoisesti voidaan kapselit 
avata ja siirtää polttoaineniput yksitellen kuljetussäiliöihin. Kuljetussäiliöt voivat olla 
samanlaisia kuin säiliöt, joilla polttoaine kuljetetaan voimalaitoksilta loppusijoitusalu-
eelle. Kuljetussäiliöitä voidaan kuljettaa maanteitse, rautateitse tai meritse. 
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6 VAIHTOEHTOISET LOPPUSIJOITUSRATKAISUT 

6.1 KPA-varastoon kytketty kapselointilaitos 

Kapselointilaitos voidaan liittää myös KPA-varastoon ja käsittelykammio voidaan kyt-
keä suoraan polttoaineen siirtokanavaan, kuvat 6-1 ja 6-2. Olkiluodon laitoksen polttoai-
ne voidaan siirtää suoraan KPA-varastosta kapselointilaitoksen polttoaineen käsittely-
kammioon. Loviisan laitoksen polttoaineen kuljetussäiliö voidaan telakoida suoraan 
polttoaineen käsittelykammioon tai polttoaine voidaan siirtää kapseloitavaksi KPA-va-
raston kautta kuten Olkiluodon polttoaine.

Kapselointilinja itsessään on identtinen riippumatta siitä onko kapselointilaitos itsenäi-
nen vai KPA-varastoon kytketty.

Kuva 6-1. KPA-varastoon kytketyn kapselointilaitoksen yleiskuva. 
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Polttoainekapseli kuormataan kapselin siirto- ja asennusajoneuvoon kapselin lastausase-
massa, kuvat 6-2 ja 6-3. Kapselin siirtoon puskurivarastosta kapselin lastausasemaan 
tarvitaan nosturi, kuva 6-3. 

Kuva 6-2. Tason +3,50 piirustus. 

Kuva 6-3. Kapselin kuormausalue.
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Kun kapselointilaitos on KPA-varaston yhteydessä, niin kapselit kannattaa kuljettaa lop-
pusijoitustilaan kapselin siirto- ja asennusajoneuvolla ajotunnelia pitkin, kuva 3-10 
(Pietikäinen 2003b ja Poli 2006). Polttoainekapseli on säteilysuojan sisässä kuljetuksen 
aikana ja polttoainekapseli asennetaan loppusijoitusreikään ajoneuvon avulla. 

6.2 Kapseleiden kuljetus ajotunnelia pitkin 

Polttoainekapselit voidaan kuilussa kuljettamisen sijaan kuljetetaan ajoneuvolla maan 
pinnalta loppusijoitustilaan. Kapselin kuljetuksessa käytetään tela-alustaista kuljetusajo-
neuvoa (Pietikäinen 2003b). Vaihtoehdosta käytetään nimitystä ajoneuvokuljetusvaihto-
ehto.

Ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa loppusijoituskapselit kuljetetaan kuljetusajoneuvossa
suojasäiliön sisällä. Kapselin kuljetussuojasäiliön pinnalla säteilytaso on enintään 
2 mSv/h ja alenee jyrkästi etäisyyden siitä kasvaessa. Noin 30 m etäisyydellä se alittaa 
luonnon taustasäteilyn tason (Suolanen et al. 2004). Niinpä kuljetusten havaittavat sätei-
lyvaikutukset rajoittuvat vain kuljetusajoneuvon välittömään läheisyyteen. 

Loppusijoituskapselit lastataan kuljetusajoneuvoon kapselointilaitoksessa. Kapselointi-
laitoksen sijaitessa kauempana esimerkiksi käytetyn polttoaineen varaston yhteydessä 
kapselit siirretään maanpintakuljetuksena laitosalueen tiestöä pitkin kapselointilaitoksel-
ta loppusijoitustilan ajotunneliin. Kapselin kuljetus maan pinnalla tapahtuu Olkiluodos-
sa kokonaan laitosalueella, jossa riittävät eristys- ja suojaustoimenpiteet on helposti hoi-
dettavissa eikä kuljetukseen kohdistu korkeaa vahingoittumisriskiä. Jottei kuljetus itse 
aiheuta vaurioitumisriskejä kulkuväylälle ja sen läheisyydessä olevalle infrastruktuuril-
le, tulee kulkureitin pinnoitteen, pohjarakenteiden sekä tiessä olevien siltojen, putkisto- 
ja kaapelitunnelien yms. kestää raskaan kuljetuksen aiheuttama paino. 

Maan alla kapselit kuljetetaan ensin ajotunnelia pitkin loppusijoitustasolle ja lopuksi 
keskustunneleita pitkin loppusijoitustunneliin sijoituspaikalle. Ajotunneli liitetään vai-
heittain neljässä eri vaiheessa loppusijoitustilan valvonta-alueeseen. Kapseli etenee ajo-
tunnelissa aina valvonta-alueella. Kuljetuksen edetessä valvonta-aluetta laajennetaan 
alaspäin ja ne osat ajotunnelia, joista kapselinkuljetusajoneuvo on jo ajanut läpi, palau-
tetaan takaisin valvomattomaksi alueeksi. Valvonta-aluetta olevasta osasta ajotunnelia 
normaali ilmanvaihto katkaistaan. Kuljetusajoneuvon pakokaasupäästöt ovat niin vähäi-
siä, etteivät ne edellytä tunnelin tuuletusta kuljetuksen aikana. 

Ajotunnelin jako neljään erilliseen osastoon nopeuttaa ajotunnelin saattamista kapselin 
kuljetuksen jälkeen takaisin valvomattoman alueen liikenteen käyttöön. Tunnelin tuule-
tus voidaan aloittaa valvomattoman alueen ilmanvaihtojärjestelmän kautta ajotunnelin 
yläpäässä kapselin kuljetuksen vielä edetessä ajotunnelin alapäässä. Ajotunnelin jaolla 
pienempiin osastoihin voidaan myös onnettomuustilanteessa rajata mahdolliset päästöt 
tai savuhaitat pienemmälle alueelle. Tarvittaessa osastot voidaan jopa kytkeä valvonta-
alueen ilmanvaihtoon ja ohjata poistoilma valvonta-alueen poistoilmakanavien kautta 
kapselointilaitoksen suodattimiin, mikäli kapselointilaitos sijaitsee loppusijoitustilojen 
päällä.
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Ennen loppusijoitustasolle saapumista kapselinkuljetusajoneuvo siirtyy tasolta -385 ajo-
neuvokuljetusvaihtoehdossa rakennettavaan niin sanottuun ohitustunneliin (kuva 6-4). 
Ohitustunnelia pitkin kapselin kuljetus voi edetä ajotunnelista suoraan loppusijoitusta-
solla valvonta-alueen teknisiin tiloihin häiritsemättä valvomattoman alueen teknisten ti-
lojen toimintaa. Ilman ohitustunnelia kapselinkuljetusajoneuvo joutuisi ajamaan valvo-
mattoman alueen teknisten tilojen läheltä keskeyttäen tietyissä loppusijoituksen vaiheis-
sa muun muassa valvomattoman alueen toiminnot loppusijoitettavalla alueella. Ohitus-
tunnelin myötä kapseleiden loppusijoitus voi tapahtua ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa 
kuten sen on suunniteltu tapahtuvan kuiluvaihtoehdossa. 

Kaksikerrosvaihtoehdossa kapselinkuljetusajoneuvo jatkaa tasolta -385 ajotunnelia pit-
kin tasolle -517, jossa se kääntyy alemman tason ohitustunneliin (kuva 6-5). Tätä pitkin 
se ohittaa alemman tason valvomattoman alueen tekniset tilat.  

Kuva 6-4. Ohitustunneli noin -400-tasolla.
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Kuva 6-5. Ohitustunneli noin -520-tasolla. 
 
 
6.3 Loppusijoitustilojen kaksikerrosratkaisu 
 
Loppusijoitustiloille on laadittu toinen vaihtoehtoinen asemointisuunnitelma, jossa osa 
loppusijoitustunneleista sijaitsee 100 metriä alempana, eli noin 520 metrin syvyydessä. 
Vaihtoehdosta käytetään nimitystä kaksikerrosvaihtoehto.  
 
Kaksikerrosvaihtoehdon mukainen tilojen asemointi on esitetty kuvissa 6-6 ja 6-7. Tilo-
jen vaatima alue on laajuudeltaan tasolla -420 noin 2,0 km2 ja tasolla -520 noin 1,5 km2. 
Loppusijoitustunneleiden kokonaismäärä on kaksikerrosvaihtoehdossa yhteensä 137 
kappaletta, ja niiden pituus on yhteensä noin 43,6 km.  
 
Kaksikerrosvaihtoehdossa loppusijoittaminen alkaa kuten yksikerrosvaihtoehdossa ta-
solta -420. Noin 35 vuotta loppusijoittamisen aloittamisen jälkeen ennen kuin aletaan 
louhia louhintavaihetta 4 (kuva 6-6) tulee viimeistään päättää jatketaanko loppusijoitus-
ta tasolla -420 vai siirrytäänkö tasolle -520. Mikäli päätetään siirtyä alemmalle tasolle ja 
kaksikerrosvaihtoehtoon, louhitaan louhintavaiheessa 5 tason -520 ensimmäiset loppusi-
joitustunnelit ja keskustunnelit (kuva 6-7). Loppusijoitus siirtyy tällöin alemmalle 
tasolle noin 47 vuotta aloittamisen jälkeen. 
 
Vaihtoehtoisena loppusijoitusratkaisuna olevan kaksikerrosratkaisun eri kerrosten täyt-
tämisjärjestystä ja -aikatauluja on tarkasteltava suunnittelussa, koska aikataulutus vai-
kuttaa kerrosten väliseen lämpövuorovaikutukseen. Eri kerrokset siis lämmittävät toisi-
aan ja tämä nostaa kapselien lämpötilaa, mikä on mitoituksen suhteen kriittinen suure 
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joka tapauksessa. Mikäli ensimmäisen kerroksen täyttämisen aloittamisesta on kulunut 
aikaa kymmeniä vuosia ennen kuin toista kerrosta samalla alueella aletaan täyttää, on 
jälkimmäisenä täytettävän kerroksen kalliomassa ehtinyt jo lämmetä siten, että kapse-
lien maksimilämpötila noin 20 vuotta sijoittamisen jälkeen samoilla kapselien sijoitus-
etäisyyksillä nousisi useita asteita korkeammaksi. Tämä nousu ja toisen kerroksen 
100 m lisäsyvyydestä johtuva luonnollinen 1,5 asteen lämpötilanousu täytyy kompen-
soida jälkimmäisenä sijoitettavassa kerroksessa pidentämällä kapselien etäisyyttä toisis-
taan.

Myöhemmin sijoitettavan kerroksen kapselien maksimilämpötilojen nousu riippuu tau-
lukon 6-1 mukaisesti toiminnan aikataulutuksesta, t.s. siitä, kuinka kauan myöhemmin 
toista kerrosta sijoitetaan verrattuna samalla paikalla olevaan ensimmäiseen sijoitusker-
rokseen. Taulukkoon on myös arvioitu toisen kerroksen kapselien etäisyyden kasvatta-
mistarve lisälämpenemisen kompensoimiseksi. Käytännössä kaksikerrosratkaisu olisi 
toteutettava siten, että samalle paikalle tulevat kaksi kerrosta sijoitettaisiin mahdollisim-
man samanaikaisesti, koska lisälämpenemisen kompensointi kapselietäisyyksiä kasvat-
tamalla nostaa tunnelien louhinta- ja täyttökustannuksia merkittävästi.

Taulukko 6-1. Toisen kerroksen lämpenemisen määrä kapselien maksimilämpötilan 

esiintymishetkellä (20 vuoden kuluttua kyseisen kapselin sijoittamisesta) kaksikerros-

vaihtoehdossa sijoitushetkien aikaerosta riippuen. Kokonaislämpötilan nousu on syvem-

män kerroksen luontaisesta korkeammasta lämpötilasta johtuen vielä 1,5 
o
C korkeampi. 

Kapselin etäisyyden lisäystarve lämpenemisen kompensoimiseksi syvemmällä olevassa 

kerroksessa on arvioitu POSIVA 2003-04 raportin kuvasta 43. 

Aikaero (v) Lämpötilan nousu (oC) Kapselin etäisyyden lisäys (m) 

0 0,1+1,5=1,6 0,7 

10 0,9+1,5=2,4 1,1 

20 2,0+1,5=3,5 1,8 

30 3,2+1,5=4,7 2,6 

40 4,7+1,5=6,2 4 

50 6,1+1,5=7,6 5 
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Kuva 6-6. Kaksikerrosvaihtoehdon ylempi taso noin 420 metrin syvyydessä.

Kuva 6-7. Kaksikerrosvaihtoehdon alempi taso noin 520 metrin syvyydessä.

6.4 Loppusijoitustunneleiden in situ täyttö 

Lohkotäytön vaihtoehtona on täyttää loppusijoitustunnelit in situ täyttömenetelmällä, eli 
tiivistämällä täyttömateriaali paikalleen tunnelissa. Erilaisia in situ täyttömenetelmiä on 
aikaisemmin kuvattu muun muassa raporteissa Kirkkomäki (1999), Saanio & Kokko 
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(2000), Kukkola (2003b), Saanio et al. (2003) ja Gunnarsson et al. (2004). Tässä luvus-
sa esitetty lyhyt kuvaus in situ täytöstä perustuu Äspön suuren mittakaavan kenttäko-
keissa testattuun menetelmään, bentoniitin ja murskeen seoksen (30:70) tiivistämiseen 
vinokerroksiin tärylevyllä (Gunnarsson et al. 2004, Keto 2006).

Bentoniitin ja murskeen seos sekoitetaan maan päällä, joko betoniasemasta modifioidus-
sa sekoitusasemassa tai puskurilohkojen valmistuslinjan sekoittajassa. Sekoitettu massa 
kuljetetaan loppusijoitussyvyydelle ja loppusijoitustunneliin kaivoskäyttöön suunnitel-
lulla säiliö- tai kuorma-autolla. Massa levitetään kerrokseen, jonka kaltevuus on noin 
30° ja paksuus ennen tiivistämistä noin 25-30 cm ja tiivistämisen jälkeen noin 15-
20 cm. Kerros tiivistetään kaivinkoneen varteen asennetulla tärylevyllä. Katon ja seinän 
tuntumassa käytetään tarvittaessa pienempää tärylevyä. Massan kuljetus tunnelin peräl-
le, levitys, tiivistys ja tiiveyden ja vesipitoisuuden mittaukset kestävät varovaisen arvion 
mukaan noin 1-1,5 h / kerros (Keto 2006). Päivittäin täytyy tiivistää vähintään 13 noin 
20 cm paksua kerrosta, jotta päästään haluttuun täyttötehokkuuteen, noin 4-5 m/päivä 
(Keto 2006). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiivistytyö on tehtävä 2-3 vuorossa 
niinä päivinä kun tunnelissa ei ole käynnissä kapselin ja puskuribentoniitin asennusta. 

In situ tekniikalla voidaan olettaa saavutettavan tiiveysaste, joka vastaa 90 % Proctor tii-
vistyskokeessa saavutettua tiiveyttä. Murske-bentoniitille tämä tarkoittaa kuivatiheyttä 
noin 1 780 kg/m3 (Gunnarsson et al. 2006). Toistaiseksi suuren mittakaavan tiivistysko-
keissa saavutetut kuivatiheydet 30/70 seokselle ovat olleet noin 1 750 kg/m3 tunnelin 
keskiosalle ja noin 1 600 kg/m3 tunnelin holvin lähellä (Gunnarsson et al. 2006). Opti-
moimalla materiaalin ja tiivistyslaitteen ominaisuuksia voidaan mahdollisesti päästä tes-
tattua suurempiin kuivatiheyksiin, mutta erityisesti katto-osassa tiiveys saattaa silti olla 
riittämätön täyttääkseen loppusijoitustunnelin täytölle asetetut vaatimukset.  
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LIITE 1: LOPPUSIJOITUSTILOJEN TEKNISET TIEDOT 

LAITOKSET OL1 OL2 OL3 Lo1 Lo2 

Suunniteltu käyttöikä (a) 60 60 60 50 50 

Nippukertymäennuste (kpl) 7224 7288 3728 3993 4380 

Koko nippumäärän 
keskimääräinen poistopalama 
(MWd/kgU) 

38,0 38,6 45,5 37,0 38,1 

Vastaava tonnimäärä (tU) 1270 1263 1980 492 526 

KAPSELIT OL1-2 OL3 Lo1-2

Ulkohalkaisija (m) 1,05 1,05 1,05 

Kokonaispituus (m) 4,80 5,25 3,60 

Kokonaistilavuus (m3) 4,1 4,5 3,0 

Nippupositiot (kpl) 12 4 12 

Polttoaineen määrä (tU) 2,2 2,1 1,4 

Kokonaispaino (t) 24,3 29,1 18,6 

POLTTOAINE

Korkein palama (MWd/ kgU) 50 50 45 

Nippuja kapselissa (kpl) 12 4 12 

Nipun minimi jäähdytysaika (a) 20 38 25 

Loppusijoituksen aloitusvuosi 2020 n. 2067 2020 

Loppusijoitusjakson pituus (a) 53 45 37 

U-määrä (tU) 2533 1980 1018 

Tarvittava kapselimäärä (kpl) 1210 932 698 

Kapselointinopeus (kpl/a) 22,8 20,7 18,9 
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LOPPUSIJOITUSTILAT Yksikerrosvaihtoehto

Tilavuus ilman loppusijoitusreikiä (m3)   

- yhteensä 1 311 000 
- kerralla avoinna, maksimi 755 000 
- kerralla avoinna, keskimäärin 634 000 
- valvomaton alue, maksimi 614 000 
- valvonta-alue, maksimi 193 000 

Loppusijoitusreikien tilavuus (m3) 52 300 

Tunnelipituus (m)  

- loppusijoitustunnelit 41 400 
- keskustunnelit 6 800 

BENTONIITTILOHKOT JA
LOPPUSIJOITUSREIÄT 

OL1-2 OL3 Lo1-2 

Kapselin korkeus (m) 4,8 5,25 3,6 

Loppusijoitusreiän syvyys (m) 7,8 8,25 6,6 

Bentoniittilohkon korkeus (m) 0,4 0,4 0,4 

Pohjalohkot (kpl) 2 2 2 

Reunalohkot (kpl) 12 13 9 

Päällyslohkot (kpl) 5 5 5 

Lohkoja yhteensä (kpl) 19 20 16 

Lohkopinon korkeus (m) 7,6 8,0 6,4 

Lattiakolon syvyys (m) 0,2 0,25 0,2 

Loppusijoitusreiän halkaisija (m) 1,75 1,75 1,75 

Loppusijoitusreiän tilavuus ilman loveusta (m3) 18,76 19,84 15,87 

Loppusijoitusreikien välinen etäisyys (m) 11,0 10,5 8,6 




