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Ydinenergian merkitys energiantuotannossa kasvaa seuraavien vuosikymmenien aikana. 

Kun fossiilisten polttoaineiden käyttö pyritään lopettamaan eikä uusiutuvan energian infra-

struktuuri ole vielä sillä tasolla, että voitaisiin korvata vähennykset, on käännyttävä ydin-

energian puoleen. 

 

Ydinenergian suurin ongelmakohta on sen tuottama radioaktiivinen jäte. Jäte on vaarallista 

ihmiselle ja luonnolle, minkä takia se on loppusijoitettava. Tässä kandidaatintyön tavoitteena 

on perehtyä suomalaisen ydinjätehuollon yrityksen Posiva Oy:n ratkaisuihin ydinjätteen lop-

pusijoitukseen. Työssä esitellään loppusijoituksen aikataulu, loppusijoituslaitos ja ydinener-

gian ja -jätteen tilaa Suomessa. 

 

Posiva rakentaa Eurajoen Olkiluotoon loppusijoituslaitosta, jonka on tarkoitus säilöä kaikki 

Suomessa tuotettu ydinjäte. Laitos valmistuu 2020-luvulla ja on käytössä noin 100 vuotta. 

Laitos käyttää geologiseen loppusijoitukseen KSB-3 konseptia, joka perustuu useiden pääl-

lekkäisten vapautumisesteiden käyttöön, eli moniesteperiaatteeseen. Jäte suljetaan säiliöön, 

upotetaan 400 metrin syvyyteen kallioon ja tuetaan savilohkoilla. Esteet pitävät jätteen 

erossa maaperästä 100 000 vuoden ajan. Loppusijoituksen jälkeen laitos suljetaan pysyvästi 

eikä sitä avata enää koskaan. 
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Roomalaiset 

a vuosi   - 

B poistopalama   MWd/kgU 

m pituus   m 

p paine   Pa, bar 

P teho   W 

v nopeus   m/s 

V tilavuus   m3 

Lyhenteet 

BWR Boiling water reactor 

EBW Electron beam welding 

EPR European pressurized water reactor 

IAEA International atomic energy agency 

KBS kärnbränslesäkerhet 

kpl kappale 

LO Loviisa 

NAGRA Nationale Genossenschaft fur die Lagerung radioaktiver Abfälle  

OL Olkiluoto 

PWR Pressurized water reactor 

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB 

STUK Säteilyturvakeskus 

tU Tonnia uraania 

TVO Teollisuuden voima Oyj
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1 JOHDANTO 
 

Fissioreaktioon perustuvan ydinenergian merkitys tulee kasvamaan entisestään seuraavina 

vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen estämiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttö pyritään 

lopettamaan ja korvaamaan uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvan energian infrastruktuu-

rin rakentaminen ei kuitenkaan pysy perässä maailman kysynnälle. Ilmaston kannalta onkin 

tärkeää, että ydinenergiaa hyödynnetään niin kauan kuin se on mahdollista, sillä ydinvoima-

lan tuottamat kasvihuonekaasupäästöt painottuvat voimalan rakentamiseen ja purkuun. Käy-

tön aikana kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin pienet. Polttoaineena käytetty uraani on kui-

tenkin käytön jälkeen radioaktiivista jätettä. 

 

Ydinjätteen loppusijoitus on ollut ydinvoiman käytön suurin ongelmakohta jo sen alkutai-

paleelta lähtien. Useat valtiot ja yritykset ovat esitelleet omia ideoitaan ratkaisuiksi ongel-

maan jo vuosikymmeniä, mutta yksikään käytäntö ei ole johtanut isomman mittakaavan toi-

mintaan. Ajatuksia on esitetty muun muassa merenpohjaan upottamisesta ja avaruuteen am-

pumisesta, mutta niissä radioaktiivisen aineen leviämisen riski on todettu liian suureksi. 

 

Ydinjätteen lähettämä ionisoiva säteily on vaarallista ihmiselle ja luonnolle. Säteily vaikut-

taa suoraan geeniperimään rikkomalla ja muuttamalla solurakennetta, mikä altistaa terveys-

haitoille. Terveyshaittojen vakavuus on verrannollinen saadun säteilyannoksen kokoon ja 

aikajaksoon, jolla annos on saatu. Vakavimmillaan suuri säteilyannos lyhyessä ajassa voi 

johtaa kuolemaan. (STUK 2021d.) 

 

Vaarallisuutensa takia ydinjäte on loppusijoitettava. Loppusijoituksella pyritään minimoi-

maan säteilyn vaikutukset ihmiseen ja luontoon pysyvästi. Suomi aikoo olla maailman en-

simmäinen valtio, joka loppusijoittaa kaiken tuottamansa ydinjätteen. Loppusijoitus tapah-

tuu geologisesti, mikä tarkoittaa ydinjätteen sijoitettamista syvälle maaperään louhittuun ti-

laan. Tila suljetaan lopullisesti, kun kaikki tuotettu jäte on sijoitettu, eikä sitä ole tarkoitus 

avata enää koskaan. Suomessa loppusijoitustyötä ja tutkimusta siihen liittyen tekee Posiva 

Oy. 
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Posiva Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power & Heat:n omistama ja vuonna 

1995 perustama ydinjätehuollon yritys. Sen tehtävänä on loppusijoittaa omistajiensa Suo-

messa tuottama ydinjäte sekä tehdä tutkimusta ja asiantuntijatyötä loppusijoitukseen liittyen. 

Posiva rakentaa Suomessa Eurajoen Olkiluotoon loppusijoituskokonaisuutta ydinjätteelle.  

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esitellä Posivan ratkaisut ydinpolttoaineena käytetyn 

uraanin loppusijoitukseen Suomessa. Työssä esitellään loppusijoitusprosessin aikataulu, 

konsepti ja loppusijoituslaitos. Lisäksi esitellään lyhyesti ydinvoiman ja -jätteen tilaa Suo-

messa. Työ on toteutettu kirjallisuustyönä käyttäen lähteinä Posivan julkaisemia tutkimuksia 

ja muita verkkolähteitä. 
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2 YDINJÄTE SUOMESSA 
 

Ydinjätteellä tarkoitetaan ydinvoimalaitoksissa käytön ja käytöstä poiston aikana syntynyttä 

radioaktiivista jätettä, jota ei voida enää hyödyntää energiantuotannossa. Voimalaitoksen 

käytön aikana syntyvä jäte voidaan jaotella voimalaitosjätteeksi ja korkea-aktiiviseksi ydin-

jätteeksi. Voimalaitosjätteellä tarkoitetaan matala- ja keskiaktiivista jätettä, joita syntyy lai-

toksessa huollon yhteydessä. Huollon aikana käytetyt työkalut ja suojaukset luetaan matala-

aktiiviseksi jätteeksi ja esimerkiksi prosessiveden puhdistusmassat keskiaktiiviseksi jät-

teeksi. (STUK 2021a.) 

 

Ydinvoimalan käytön aikana osa rakenteista aktivoituu ja ne pysyvät radioaktiivisina voi-

malan sulkemisen jälkeen. Voimalaitoksen käytöstä poiston yhteydessä käytössä aktivoitu-

neet osat on loppusijoitettava muun ydinjätteen tavoin. Purkujätteeksi kutsuttu jäte on ver-

rattavissa huollon aikana syntyneeseen jätteeseen. Sekä voimalaitosjäte että purkujäte voi-

daan säilöä voimalaitosten omiin loppusijoitustiloihin. (TVO 2021a.) 

 

Korkea-aktiivisella ydinjätteellä tarkoitetaan ydinpolttoaineena käytetyn uraanin hajoamis-

tuotteita, joita syntyy reaktorissa. Käytetty polttoaine on erittäin radioaktiivista, minkä takia 

sitä ei voida säilöä laitosten omissa loppusijoitustiloissa, vaan se vaatii tarkemman loppusi-

joituksen. (STUK 2021a.) 

 

Ydinvoiman käyttö on tarkoin säädeltyä. Ydinenergialaki (990/1987) velvoittaa ydinener-

gian tuottajan varmistamaan tuotannon turvallisuuden ja huolehtimaan ydinjätehuollon kus-

tannuksista. Yksityiskohtaisempia määräyksiä annetaan ydinenergia-asetuksilla (161/1998), 

jotka koskevat turvallisuutta, valmiusjärjestelyjä ja ydinjätehuoltoa. Vastaavasti säteilytur-

vallisuutta ohjataan säteilylailla (592/1991) ja säteilyasetuksilla (1512/1991). Lisäksi ydin-

vastuulaki (484/1072) velvoittaa voimalaitoksen haltijaa korvaamaan ulkopuolisten vahin-

got mahdollisen ydinonnettomuuden sattuessa. (TVO 2021e.)  

 

Suomessa on tällä hetkellä kaksi ydinvoimalaitosta, yksi Loviisassa ja yksi Olkiluodossa, 

joissa molemmissa on kaksi käynnissä olevaa ydinreaktoria. Olkiluotoon on rakenteilla 

myös kolmas reaktori, jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 maaliskuuhun mennessä 

(TVO 2021c). Lisäksi Pyhäjoelle on suunnitteilla uusi voimalaitos Hanhikivi 1, jonka arvi-

oidaan valmistuvan vuonna 2028 (Fennovoima 2021a). (STUK 2021b.) 
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Loviisan molemmat reaktorit ovat tyypiltään painevesireaktoreita (PWR), joiden nettosäh-

köteho on noin 507 MW. Myös suunnitteilla oleva Hanhikivi 1 tulee olemaan PWR tyyppi-

nen reaktori, jonka bruttosähköteho on 1200 MW (Fennovoima 2021b). Olkiluodon reaktorit 

1 ja 2 ovat kiehutusvesireaktoreita (BWR), joiden nettosähkötehot ovat 890 MW. Olkiluoto 

3 on eurooppalainen painevesireaktori (EPR) ja valmistuttuaan sen nettosähköteho tulee ole-

maan noin 1600 MW. Ydinvoima on Suomessa suurin yksittäinen sähköntuotannon muoto. 

Sen osuus sähkön hankinnasta vuonna 2019 oli 26,6 % (Tilastokeskus 2021). (STUK 

2021b.)  

 

Kaikki neljä käytössä olevaa reaktoria ovat suunnilleen saman ikäisiä. Loviisan reaktorit 1 

ja 2 on otettu käyttöön vuosina 1977 ja 1980 ja Olkiluodon reaktorit 1 ja 2 vuosina 1978 ja 

1980 (STUK 2020b). Loviisan reaktoreiden jäte kuljetettiin vuoteen 1996 asti Venäjälle, 

mutta muuten kaikki Suomessa tuotettu ydinjäte on voimalaitosten omissa välivarastoissa 

odottamassa loppusijoitusta. (Posiva Oy 2013a, 27) 

 

Loviisan molemmat reaktorit ovat saaneet käyttöluvan pidennyksen, mikä varmistaa vähin-

tään 50 vuoden käyttöiän kummallekin reaktorille (Fortum 2020). Lisäksi vuonna 2020 For-

tum aloitti voimalaitoksellaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jonka pohjalta pää-

tetään, haetaanko reaktoreille vielä lisää käyttöaikaa vai lopetetaanko energiantuotanto 

aiemman käyttöluvan pidennyksen mukaan vuosina 2027 ja 2030 (Yle 2020). Olkiluodon 

reaktorit 1 ja 2 ovat saaneet käyttöluvat vuoteen 2038 asti, jolloin voimalaitokset olisivat 

olleet noin 60 vuotta toiminnassa (STUK 2017). Myös Olkiluoto 3:n (TVO 2009, 26) ja 

Hanhikivi 1:n alustavat käyttöiät ovat vähintään 60 vuotta (Fennovoima 2021a). Suomen 

ydinvoimaloiden tuottama jätemäärä esitetään kappaleessa 5.3.1. 
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3 LOPPUSIJOITUKSEN AIKATAULU 
 

Vuonna 1983 valtioneuvosto teki päätöksen Suomen ydinpolttoaineen loppusijoituksen ai-

kataulusta ja tavoitteista. Päätöksen mukaan loppusijoituspaikka pitäisi olla valittuna vuonna 

2000 ja laitoksen rakentaminen alkaisi 2010-luvulla. Loppusijoituslaitoksen käyttöönotto tu-

lisi tapahtua vuonna 2020. Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyinen työ- ja elinkeinomi-

nisteriö) vahvisti valtioneuvoston päätöksen aikataulusta vielä vuonna 1995. (STUK 2021c.) 

 

Vielä samana vuonna valtioneuvoston päätöksen kanssa aloitettiin loppusijoituspaikan seu-

lontatutkimukset. Neljä vuotta myöhemmin seulontatutkimuksista valikoitui viisi paikka-

kuntaa mukaan kenttätutkimuksiin. Vuonna 1992 viidestä paikkakunnasta kolme valikoitui 

tarkempiin kallioperätutkimuksiin. Valikoitujen Eurajoen, Kuhmon ja Äänekosken lisäksi 

Loviisa lisättiin tarkempien tutkimusten paikkakunnaksi vuonna 1997. (STUK 2021c.) (Po-

siva Oy 2021d.) 

 

Posiva Oy jätti valtioneuvostolle hakemuksen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Olki-

luotoon 26.5.1999. Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston periaatepäätöksen loppusijoituspai-

kan valinnasta 21.12.2000. (TEM 2000.) 

 

Loppusijoituslaitokseen oheen rakennettava tutkimustila ONKALO sai rakentamisluvan Eu-

rajoen kunnalta vuonna 2003 ja rakentaminen alkoi seuraavana vuonna. ONKALOn avulla 

tehtyjen tutkimuksien pohjalta Posiva Oy jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahake-

muksen valtioneuvostolle vuonna 2012 (Posiva Oy 2012a, 9). Rakentamislupahakemus hy-

väksyttiin vuonna 2015 ja rakentaminen aloitettiin samana vuonna. Nykyisen aikataulun mu-

kaan laitoksen käyttölupahakemus jätetään vuonna 2020-luvun alussa, kun laitos on saatu 

valmiiksi (Posiva Oy 2021c) ja hyväksymisen jälkeen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 

2020-luvulla. Päätös loppusijoituslaitoksen sulkemiseksi tehdään aikaisintaan vuonna 2040 

riippuen käytetyn ydinvoiman tilasta. Päätös sulkemisesta tehdään viimeistään vuonna 2100 

ja nykyisten suunnitelmien mukaan tilat suljettaisiin 2120-luvulla (Posiva Oy 2021a).  
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4 LOPPUSIJOITUSKONSEPTI 
 

Loppusijoituksen pääprioriteetti on pitkäaikaisturvallisuus, joka taataan iteratiivisella suun-

nittelulla ja loppusijoituskonseptilla. Loppusijoituksen tavoitteena on säilöä ihmiselle ja 

luonnolle vaarallinen ydinjäte maaperään ja pitää se eristyksissä vähintään 100 000 vuoden 

ajan, jonka jälkeen sen aktiivisuus on pudonnut turvalliselle tasolle. Lisäksi on varmistet-

tava, ettei jätteestä aiheudu haittaa sen käsittelyn tai kuljetuksen aikana. 

 

4.1 Välivarastointi ja kuljetus 
 

Kun ydinpolttoainetta ei voida enää hyödyntää energiantuotannossa, se poistetaan reakto-

rista ja vaihdetaan tuoreisiin polttoainenippuihin. Käytettyjä polttoainenippuja on pidettävä 

reaktorista poistamisen jälkeen ensin noin viiden vuoden ajan voimalaitoksen reaktorihallin 

vesialtaassa suuren lämmöntuotannon ja radioaktiivisuuden takia. Jäähdyttyään tarpeeksi 

polttoaine voidaan siirtää voimalaitosalueen omaan välivarastoon, jossa se säilötään myös 

vesialtaisiin. Vesiallas absorboi kaiken säteilyn ja samalla jäähdyttää polttoainetta lisää. Vä-

livarastointivaihe kestää Suomessa polttoainenippujen koosta ja niiden poistopalamasta riip-

puen 30-42 vuotta (Posiva Oy 2013a, s.133). Poistopalamalla tarkoitetaan energiamäärää, 

joka on tuotettu uraanikiloa kohden. Mitä suurempi poistopalama polttoaineella on, sitä kau-

emmin sen pitää jäähtyä välivarastossa ennen loppusijoitusta (Posiva 2013a, 121). Poistopa-

lama vaikuttaa ydinjätteen lähettämään tehoon, joka ei saa ylittää loppusijoituskapselille 

määrättyjä rajoja. Välivarastointivaiheen aikana polttoaineen radioaktiivisuus putoaa noin 

tuhannesosaan alkuperäisestä. (Posiva Oy 2021e.) 

 

Välivarastointi tapahtuu Suomessa voimalaitosalueella, jolloin jätettä ei tarvitse siirtää reak-

torihallista pitkää matkaa. Välivarastojen tapaisia vesiallaslaitoksia on myös ehdotettu lo-

pullisiksi sijoituspaikoiksi jätteelle, mutta kyseinen laitos vaatii aina energiaa, henkilöstöä 

ja valvontaa, mikä pitkäaikaisessa loppusijoituksessa ei ole tavoiteltavaa. (World nuclear 

association 2021) 

 

Välivarastointivaiheen jälkeen ydinjäte on kuljetettava loppusijoituslaitokseen Eurajoelle. 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on antanut sääntöjä koskien kuljetustoimintaa 

(IAEA 2018). Suomessa kuljetusta pitää anoa säteilyturvakeskukselta ja kuljetuksen aikana 

pitää olla mukana sekä heidän että poliisin edustaja. (Posiva Oy 2013a, 79.) 
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Olkiluodon reaktoreiden jätteet kuljetaan samalla erikoisvalmisteisella kuljetusautolla, jolla 

jäte kuljetetaan reaktoreilta välivarastoon. Loviisan laitoksen jätteiden kuljetukseen käyte-

tään maanteitä ja erikoisvalmisteista kalustoa, sillä koko kuljetuksen paino vaihtelee 140-

215 tonnin välillä (Energiateollisuus 2007, 19). Jäte säilötään siirron ajaksi säiliöön, jolle 

IAEA on antanut tarkat määritelmät. Säiliö on suunniteltu kestämään mahdolliset onnetto-

muustilanteet, joissa rasitukset, lämpötilat ja painetasot voivat nousta suuriksi. Lisäksi säi-

liön paksu seinä päästää hyvin vähän säteilyä ulkopuolelle. Kuljetus toteutetaan märkäkul-

jetuksena, jossa jäte on säiliössä veteen upotettuna. Märkäkuljetuksen etuna on alempi läm-

pötilataso veden sitoessa lämpöä. Lisäksi Posiva ja Fortum ovat suunnitelleet vaihtoehtoi-

sina mahdollisuuksina rautatie- ja merikuljetuksia. (Posiva Oy 2013a, 78-80.) 

4.2 KBS-3 konsepti 
 

Posiva käyttää loppusijoituksessa KBS-3 (kärnbränslesäkerhet-3) konseptia, joka on ruotsa-

laisen ydinjätehuollon yrityksen SKB:n kehittämä loppusijoitusjärjestelmä, joka perustuu 

moniesteperiaatteeseen.  

 

KBS-3 konsepti sisältää loppusijoituskapselin asennon perusteella kaksi erilaista ratkaisua, 

joista Posiva on valinnut käyttöönsä KBS-3V ratkaisun. V (vertical) kuvaa loppusijoituskap-

selin pystyasentoa loppusijoitusreiässä, mikä on esitetty kuvassa 1. Vaihtoehtoinen ratkaisu 

on KBS-H (horizontal), jossa kapselit ovat sijoitettu vaaka-asentoon. Posiva on SKB:n 

kanssa tutkinut myös kapselien vaakatasoon sijoittamista. (Posiva Oy 2013a, 47, 117.) 
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kuva 1. KBS-3V loppusijoituskonsepti (Posiva Oy 2021b) 

4.3 Vapautumisesteet 
 

Vapautumiseste on suojaus, joka estää radioaktiivisen materiaalin pääsyn maaperään tai kos-

ketuksiin pohjaveden kanssa. Posiva käyttää laitoksessaan moniesteperiaatetta, joka tarkoit-

taa useiden peräkkäisten vapautumisesteiden käyttöä. Useat vapautumisesteet tukevat toisi-

aan ja yhden esteen toimimattomuus ei vaaranna laitoksen toimintaa tai sen ympäristöä. (Po-

siva Oy 2013a, 17-18)) 

4.3.1 Polttoaine 
 

Polttoaine on itsessään vapautumiseste, sillä se on loppusijoituksessa vakaassa, kiinteässä 

olomuodossa, jonka seurauksena se esimerkiksi liukenee heikosti veteen. Polttoaine on pu-

ristettu pelleteiksi ja asetettu zirkoniumista valmistettuihin sauvoihin, joista kootaan reakto-

riin laitettavia polttoainenippuja. Nipuille ei tehdä muutoksia käytön jälkeen, vaan ne paka-

taan loppusijoituskapseleihin sellaisenaan. (TVO 2021d.) 

4.3.2 Loppusijoituskapseli 
 

Ydinjäte säilötään kuvassa 2 esitettyyn loppusijoituskapseliin, jonka tehtävänä on pitää ydin-

jäte erossa maaperästä ja pohjavedestä vähintään 100 000 vuoden ajan. Sen pitää kestää maa-

perän mekaaniset ja kemialliset muutokset sekä muut ulkoiset uhat samaan aikaan.  
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Kapseli on neste- ja kaasutiivis ympyrälieriön muotoinen metallisäiliö, jonka ulkokuori on 

kuparia ja sisäosa pallografiittirautaa. Kapseli on pituudeltaan 3,55-5,22 metriä ja sen hal-

kaisija on 1,05 metriä. Kapselit painavat täytettyinä 19-29 tonnia. (Posiva Oy 2013d, 43, 49.) 

 

Kapselin sisus koostuu grafiittirikastetusta valuraudasta ja teräsputkista. Ydinjäte asetetaan 

teräsputkiin samoina kokoonpanoina kuin se on reaktorissakin ja sisus suljetaan teräksisellä 

kannella. Lisäksi sisäosan ilma vaihdetaan inertiksi kaasuksi, argoniksi. Sisäosan tarkoitus 

on suojata ydinjätettä maaperän mekaanisilta rasituksilta. (Posiva Oy 2013d, 20-23, 26-27.) 

 

Ulkokuoren materiaali, kupari, omaa hyvän korroosionkestävyyden, minkä vuoksi se kestää 

maaperässä satoja tuhansia vuosia syöpymättä. Ulkokuoren tarkoituksena on suojella sisä-

osaa ja estää sen pääsy kosketuksiin maaperän ja pohjaveden kanssa. Pallografiittirautaisella 

sisäosalla on huonompi korroosiokestävyys, minkä vuoksi kuparikuoren vaurioituessa syö-

pyminen tapahtuisi huomattavasti nopeammin. (Posiva Oy 2013d, 20-23.) 

 

Kapselin suunnittelussa ja valmistuksessa on tarkat vaatimukset, joita seurataan, ja joita var-

mistetaan laatutarkastuksilla. Posiva ja SKB ovat asettaneet kapselille kestävyyskriteerejä, 

joiden mukaan sen on kestettävä 50 MPa painetta ja 5 cm maaperän liikettä suunnasta riip-

pumatta 1 m/s nopeudella. Lisäksi sen on kestettävä epätasaisesti jakautunutta painetta sekä 

kuljetusta ja käsittelyä ennen loppusijoitusta. (Posiva Oy 2018, 11.)  

 

kuva 2. Loppusijoituskapseli. Vasemmalla kuparinen ulkokuori ja oikealla pallografiittirautainen sisäosa. 

(Posiva Oy 2021b) 
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Suomessa on toiminnassa kaksi ja lisäksi yksi suunnitteilla oleva PWR-reaktori, kaksi toi-

minnassa olevaa BWR-reaktoria ja rakenteilla oleva EPR-reaktori. Kaikissa kolmessa reak-

torityypissä on käytössä eri pituiset polttoaineniput, joten tarvitaan kolme eri kokoista kap-

selia. Kaikki kapselit ovat leveydeltään samoja, mutta pituus ja polttoainesauvojen määrät 

vaihtelevat. PWR ja BWR reaktoreiden polttoainekapselit sisältävät 12 polttoainekokoonpa-

noa ja niiden pituudet ovat vastaavasti 3,55 ja 4,75 metriä. EPR reaktorin kapseli sisältää 4 

kokoonpanoa ja on pituudeltaan 5,22 metriä. Erityyppiset kapselit on esitetty kuvassa 3. (Po-

siva Oy 2013d, 43.) 

 

kuva 3. Loppusijoituskapselien eri rakenteet. PWR-tyyppi vasemmalla, BWR keskellä ja EPR oikealla. (Po-

siva Oy 2021b) 

 

4.3.3 Bentoniittipuskuri 

 

Bentoniitti on luonnossa esiintyvä savilaji, joka on valittu puskuriaineeksi. Se omaa hyvät 

absorptio-ominaisuudet ja sen seurauksena laajenemisen. Bentoniittipuskurin tehtävä loppu-

sijoituksessa on täyttää loppusijoituskapselin ja kallioon poratun loppusijoitusreiän välinen 
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tila. Bentoniitti asetetaan tilaan lohkoina kuvan 1 osoittamalla tavalla. Laajenemisen ja elas-

tisuutensa ansiosta se mahdollistaa liikkumavaraa kapselille mahdollisten kallion liikkeiden 

tapahtuessa. Jos kallioon syntyy halkeamia liikehdinnän seurauksena, bentoniitti tukkii ja 

tiivistää ne.  Alhaisen vedenjohtavuuden takia bentoniitti estää pohjaveden pääsyn koske-

tuksiin loppusijoituskapselien kanssa ja toisaalta estää ydinjätteen pääsyn maaperään kapse-

lin vioittuessa. (Posiva Oy 2013a, 19-21.) 

4.3.4 Tunnelien täyttö 

 

Posiva käyttää loppusijoitustunnelien täyttämiseen sveitsiläisen yrityksen NAGRA:n kehit-

telemää konseptia. Tunnelit täytetään bentoniitista koostuvalla granuliseoksella, joka sisäl-

tää monen kokoisia bentoniittipellettejä. Täyttömateriaalin tehtävä on tukea bentoniittiloh-

koja kapselin ympärillä, täyttää kaikki tyhjä tila tunneleista ja estää veden pääsy kapselin 

lähelle. Bentoniitti absorboi hyvin vettä ja näin tehdessään laajenee. Laajenemista hyödyn-

netään loppusijoituksessa tukkimaan kallioon muodostuneita rakoja ja tukemaan muita va-

pautumisesteitä (NAGRA 2019, 3-8). Aiemmin Posiva suunnitteli käyttävänsä täyttöön sa-

vilohkoja ja bentoniittipellettejä. Vuonna 2019 tehtyyn päätökseen vaihtaa granuliseokseen 

vaikuttivat muun muassa hinta ja asennuksen helpottuminen. Koko loppusijoituslaitoksen 

sulkemista käsitellään kappaleessa 7. (Posiva Oy 2021g.) 

 

Jokaisen loppusijoitustunnelin päähän tehdään niin sanottu tulppa, joka on teräsbetonista 

valmistettu kiila. Lisäksi tulppa koostuu tiivisteestä ja suodatinmateriaalista, hiekasta. Tul-

pan tarkoituksena on pitää tunneli vesitiiviinä käyttövaiheen aikana, kunnes sen viereisetkin 

tunnelit on saatu suljettua. Tulppien arvioitu toiminta-aika on noin 100 vuotta, jonka aikana 

koko loppusijoituslaitos on saatu suljettua. Lisäksi tulppa pitää tunnelin täyttömateriaalit 

paikallaan ja estää niitä leviämästä viereisiin tunneleihin. (Posiva Oy 2013c, 97-100.) 

 

4.3.5 Peruskallio 

 

Loppusijoituskapselit sijoitetaan yli 400 metrin syvyyteen maaperään. Syvyys itsessään on 

vapautumiseste, sillä sen avulla voidaan minimoida ihmisen tai luonnon vaikutus loppusi-

joitukseen. Peruskallio takaa myös muille vapautumisesteille vakaat olosuhteet. Lisäksi kal-

lio pysäyttää kaiken ydinjätteen lähettämän säteilyn. Olkiluodon maaperää on tutkittu perus-

teellisesti ja sen vahvat ja heikot kohdat sekä esimerkiksi pohjaveden virtausreitit tunnetaan. 
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Pohjavesi on suurin uhka radioaktiivisen aineen pääsyyn kosketuksiin luonnon kanssa. Kun 

kallioperä tunnetaan, voidaan välttää loppusijoitusta alueilla, joilla rakoilua ja pohjaveden 

virtausreittejä esiintyy enemmän. (Posiva Oy 2013a, 22-23, 47.) 
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5 LOPPUSIJOITUSLAITOS 
 

ONKALO nimitys alkoi vuonna 2004 maanalaisena tutkimustilana, mutta nykyään ON-

KALO-termi on kuitenkin jo yleisesti käytetty nimitys koko loppusijoituskokonaisuudesta 

(Posiva, 2021f). Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla oleva ONKALO koostuu kahdesta pää-

osasta. Maan päällä sijaitsee kapselointilaitos, jonka tehtävänä on vastaanottaa ydinjäte, kä-

sitellä se loppusijoitusta varten ja säilöä se loppusijoituskapseleihin. Kapselointilaitokselta 

ydinjäte siirretään loppusijoitustiloihin maan alle, jossa varsinainen loppusijoitus tapahtuu. 

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu muita maanpäällisiä rakennuksia, jotka tukevat laitoksen toi-

mintaa. (Posiva Oy 2013e, 56-59.) 

5.1 Tutkimustila 
 

Tutkimustilan rakenne koostuu ajotunnelista, tutkimus- ja teknisistä tiloista sekä henkilö-, 

poistoilma- ja tuloilmakuilusta. Ajotunneli on syvimmillään 455 metriä ja on pituudeltaan 

noin 5000 metriä. Loppusijoituksen yhteydessä ONKALOn tilat muutetaan osaksi loppusi-

joitustiloja. Tilan rakenne on esitetty kuvassa 4. (Posiva Oy 2013e, 23, 48.)  

 

 

Kuva 4. Tutkimustila ONKALO (Posiva Oy 2021b) 
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ONKALOssa on tehty vuodesta 2004 lähtien tutkimuksia, joiden tarkoituksena on analy-

soida kallioperää ja tutkia loppusijoitus- ja rakennusteknisiä asioita loppusijoitusta vastaa-

vissa olosuhteissa. Tutkimukset aloitettiin maan pinnalta porattavina reikinä, joilla tutkittiin 

kallion rakennetta, mutta ONKALOn rakentamisen edetessä kokeita siirrettiin lähemmäs 

loppusijoitussyvyyttä. Loppusijoitussyvyydessä on tehty kokeita liittyen maaperään, kalli-

oon, pohjaveteen ja rakentamiseen. (Posiva Oy 2013e, 5-6.) 

 

FISST-koe (Full Scale In Situ System Test) on suurin Posivan tähän mennessä tekemä tut-

kimus loppusijoituksesta oikeissa olosuhteissa ONKALOssa. Kokeessa mitataan kahden 

koekapselin, jotka ovat suljettu loppusijoitusta vastaavalla tavalla, vaikutuksia ympäristöön 

ja vapautumisesteisiin. Kapselit eivät sisällä ydinjätettä, vaan sen tuottamaa lämpöä mallin-

netaan sähkövastuksilla. FISST-koetta ei tulla lopettamaan aktiivisesti, vaan mittauksia jat-

ketaan, kunnes mittarit ja anturit lopettavat toimintansa. Tavoitteena on kerätä tietoa loppu-

sijoituksen vaikutuksista mahdollisimman pitkälle loppusijoitukseen. Koe aloitettiin vuonna 

2019. (Posiva Oy 2021c.) 

 

Yhteistoimintakoe tulee olemaan suurin ja merkittävin koe ennen varsinaisen loppusijoituk-

sen aloittamista. Siinä testataan koko loppusijoitusprosessin toiminta, ainoana poikkeuksena 

ydinjätteen puuttuminen. Laitosten ja laitteiden kaikkien työvaiheiden toiminta varmistetaan 

suunnitelmien mukaisiksi. Yhteistoimintakokeen merkitys on suuri, sillä vasta sen osoitettua 

laitoksen toimivuuden, sille voidaan myöntää käyttölupa. Yhteistoimintakoe suoritetaan, 

kun kaikki laitoksen osat ovat käyttövalmiita. (Posiva Oy 2021c.) 

 

5.2 Kapselointilaitos 
 

Kapselointilaitos on loppusijoituskokonaisuuden maanpäällinen osa, jossa saapuva ydinjäte 

otetaan vastaa, pakataan loppusijoituskapseliin ja josta se kuljetetaan maanalaisiin loppusi-

joitustiloihin. Laitos pystyy vuodessa käsittelemään keskimäärin 40 kapselia ja maksimis-

saan 100 kapselia. Kapselointilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 ja sen suun-

nitellaan olevan valmis vuonna 2023 (Posiva Oy 2020). Laitoksen poikkileikkaus on esi-

tetty kuvassa 5. Kuvassa vasemmalla on kapselihissi loppusijoitustiloihin. Keskellä sijait-

see polttoaineen käsittelytilat, loppusijoituskapselin hitsausasema ja puskurilohkojen va-

rasto. Oikealla on ydinjätteen ja kapseleiden vastaanotto- ja varastotilat. Kapselointilaitos 
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sijaitsee suoraan loppusijoitustilojen yläpuolella ja kapselihissin avulla päästään suoraan 

loppusijoitussyvyyteen. (Posiva Oy 2012b, 5-6.) 

 

Kuva 5. Poikkileikkaus kapselointilaitoksesta (Posiva Oy 2021b) 

 

Käsittelykammiossa ydinjäte siirretään kuljetusastiasta loppusijoituskapseliin. Kapseli täy-

tetään inertillä kaasulla, argonilla, joka reagoi muiden aineiden kanssa heikosti. Kapselin 

valurautaisen sisäosan kansi kiinnitetään ilmatiiviisti, jotta polttoaine pääsee kosketuksiin 

vain argonin kanssa. Kapseli siirretään hitsausasemalle, jossa kuparikuoren kansi hitsataan 

kiinni käyttäen elektronisuihkuhitsausta (EBW) ja hitsaus tarkastetaan käyttäen ultraääni-, 

pyörrevirta- ja röntgentarkastuslaitteita. Vasta tarkastukset läpäistyään kapseli siirretään 

maanalaisiin tiloihin. (Posiva Oy 2012b, 18-22.) 

 

5.3 Loppusijoitustila 
 

Loppusijoitustila on loppusijoituslaitoksen maanalainen osa, jonne ydinjäte säilötään. 

Vaikka ONKALOn syvimmät osat ovat 455 metrin syvyydessä, varsinainen loppusijoitus 

tapahtuu 400-430 metriin. Loppusijoitustilat on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Loppusijoitustilat (Posiva Oy 2021b) 

 

5.3.1 Jätemäärät 

 

Loppusijoitustilojen suunniteltu maksimikapasiteetti on 12000 tonnia uraania (Posiva Oy 

2013a, 34). Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa huomioitiin myös laajennusmahdollisuu-

det OL4- ja LO3-reaktorien mahdollisille jätteille. Olkiluodon neljännen reaktorin suunni-

telmat kuitenkin jäädytettiin kolmannen reaktorin rakentamisen viivästyessä (TVO 2014) ja 

myös Loviisan kolmannen reaktorin suunnitelmat pysähtyivät, kun valtioneuvosto antoi 

kielteisen päätöksen Fortumin hakemaan periaatepäätökseen (Hämeensanomat 2011). 

Vaikka Olkiluotoon tai Loviisaan ei rakennetakkaan uusia reaktoreja, laajennus on mahdol-

lista toteuttaa myös tulevaisuudessa uusien hankkeiden jätteille, jotka ovat loppusijoitetta-

vissa noin 100 vuoden sisällä laitoksen käyttövaiheen alkamisesta. Voimayhtiöiden ilmoit-

tamien kertymien arvio on esitetty taulukossa 1. Vaikka Fennovoimalla ei ole vielä sopi-

musta Hanhikivi 1:n jätteiden loppusijoituksesta, on hyvin todennäköistä, että jätteet sijoite-

taan Olkiluodon laitokseen. Laitoksen kapasiteetti riittää hyvin uuden voimalan jätteille ja 

uuden vastaavan laitoksen rakentaminen muualle vaatisi suuria pääomia. Jos laitos valmis-

tuu ajallaan vuonna 2028, se ehtii hyvin mukaan loppusijoitusprosessiin (Fennovoima 

2021c). 
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Taulukko 1. Voimalaitosten arvioidut jätemäärät (Posiva Oy 2013a, 29) 

 OL1-2 OL3 LO1-2 Yhteensä 

Käyttöikä (a) 60 60 50 - 

Polttoaine-

elementit (kpl) 

14 034 

 

3 816 7 752 25 602 

keskimääräinen 

poistopalama 

(MWd/kgU) 

39,5 45,0 40,6 41,7 

kapselimäärä 1 170 954 646 2 770 

Tonnimäärä (tU) 2 460 2 030 950 5 440 

 

 

5.3.2 Rakenne 

 

Loppusijoitustiloja tullaan louhimaan kaikkiaan noin 1,3 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa 

noin 42 kilometriä loppusijoitus- ja keskustunneleita. Varsinaista loppusijoitustilaa on suun-

niteltu noin 35 kilometriä ja keskustunneleita noin 7 kilometriä. (Posiva Oy 2013a, 134.) 

 

Keskustunnelit ovat varsinaisia loppusijoitustunneleita isompia, yhdistäviä tunneleita, joita 

pitkin pystytään esimerkiksi kuljettamaan rakennustarvikkeita loppusijoitustiloihin. Keskus-

tunnelin vapaa ajokorkeus on 3,8x6,4 m suorilla ja 3,8x8,5 m kaarteissa. Leveyden lisäys 

kaarteissa helpottaa kääntymistä suurilla kulkuneuvoilla. Koko tunnelin korkeus on 7,85 

metriä. Loput korkeudesta ajotilan lisäksi vie esimerkiksi ilmanvaihtokanavat. (Posiva Oy 

2013a, 66-67.) 

 

Loppusijoitustilojen turvallisuutta lisätään jakamalla alueet erillisiin osastoihin. Rinnakkais-

periaatteen mukaan samalle alueelle rakennetaan aina kaksi rinnakkaista keskustunnelia, 

jotka on erotettu toisistaan palo-ovilla. Lisäksi osastoilla on erillinen ilmanvaihto. Rinnak-

kaisperiaatteella pyritään eristämään mahdolliset vahingot, kuten tulipalot, pienemmälle alu-

eelle. Kaksi vierekkäistä tunnelia lisää myös joustavuutta loppusijoitustilojen käyttövai-

heessa, jolloin eri alueilla voi olla käynnissä täysin eri vaihe loppusijoitusprosessista. Rik-

kaisperiaate on esitetty kuvassa 7. (Posiva Oy 2013a, 64-65.) 
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Kuva 7. Rinnakkaistunneliperiaate (Posiva Oy 2013a, 65) 

 

Kuten kappaleessa 4.3.2 ja kuvassa 3 esitettiin, loppusijoituksessa käytetään kolmea eri ko-

koista loppusijoituskapselia. Loppusijoitustunneleiden koko on suhteutettu kapselien ko-

koon, mikä tarkoittaa, että myös tunneleita on kolmea eri kokoa. Loviisan kapseleiden tun-

nelit ovat pienimpiä ja Olkiluoto 3 kapselien suurimpia (Posiva Oy 2013a, 67-68). Kuvassa 

8 on esitetty kolmen eri tunnelikoon mitat. Varsinaisia loppusijoitustunneleita tiloihin tulee 

noin 120 kappaletta, joista jokainen sisältää 25-37 loppusijoitusreikää kapseleille. Kahden 

kapselin etäisyys rei’issä tulee olemaan 7,2-10,5 m riippuen kapseleiden ko’oista. Keski-

määrin yhden tunnelin pituus tulee olemaan noin 300 metriä. Lopulliset reikien ja tunnelei-

den määrät selviävät vasta käyttövaiheen päätyttyä. (Posiva Oy 2013a, 38.) 
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Kuva 8. Loppusijoitustunneleiden poikkileikkaus. (Posiva Oy 2013a, 68) 

 

Loppusijoituslaitos sisältää tilan myös matala- ja keskiaktiiviselle jätteelle. Tila rakennetaan 

ajokuilun varteen noin 180 metrin syvyyteen, jonne jäte siirretään kapselikuilun avulla. Ti-

laan sijoitettava jäte on loppusijoitusprosessin aikana kontaminoitunutta materiaalia, jota 

syntyy esimerkiksi kapselointilaitoksella korkea-aktiivisen jätteen käsittelyssä. Lisäksi huol-

tojen ja lopulta kapselilaitoksen käytöstäpoiston aikana syntyneet jätteet sijoitetaan tiloihin. 

(Posiva Oy 2013a, 116.) 

5.4 Muut tilat 
 

Loppusijoituslaitokseen kuuluu myös muita maanpäällisiä rakennuksia, jotka tukevat varsi-

naista loppusijoitusprosessia. Maanpäällinen laitosalue on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Maanpäällinen laitosalue. Kuvassa 1) Kapselointilaitos, 2) Ilmanvaihtorakennus, 3) Nostinlaiteraken-

nus, 4) Tutkimusrakennus, 5) Toimisto, 6) Tunnelitekniikkarakennus, 7) Huolto- ja varastohalli, 8) Ajoneuvo-

jen pesupaikka (Posiva Oy 2013e, 55) 

 

Alueella on myös muita pienempiä rakennuksia, joita kuvaan 9 ei ole merkitty, mutta niiden 

merkitys loppusijoitusprosessiin on pieni. Ajotunneli ONKALOn maanalaisiin tiloihin nä-

kyy kuvassa tunnelitekniikkarakennuksen 6) takana. 
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6 KÄYTTÖVAIHE 
 

Kun laitos saa hyväksytysti valmiiksi tarvittavat kokeet, sille myönnetään käyttölupa. Käyt-

töluvan myöntämisen jälkeen laitos siirtyy käyttövaiheeseen, jolla tarkoitetaan ajanjaksoa, 

jolloin ydinjätettä sijoitetaan loppusijoitustiloihin. Sen on arveltu kestävän noin 100 vuotta, 

mikä tarkoittaa laitoksen sulkemista noin 2120-luvulla.  

 

Käyttövaiheen aikana Posiva käyttää tunnelien louhimiseen ja täyttämiseen vaiheittaista pro-

sessia, mikä tarkoittaa osan loppusijoitustunneleista sulkemista ennen uusien louhimista. 

Tällöin koko laitos ei ole avoinna missään vaiheessa prosessia, vaan maksimissaan noin 60 

% koko suunnitellusta tilasta on louhittuna kerrallaan. Vaiheittainen prosessi on esitetty rin-

nakkaisperiaatteen kuvassa 7. (Posiva Oy 2013a, 104-106.) 

 

Loppusijoitustilojen käytön yleistyessä useita tukevia toimia ja järjestelmiä täytyy lisätä. Tu-

keviin toimiin kuuluu muun muassa ilmanvaihto, sähköt, valvontajärjestelmä, lämmitys, ve-

sijärjestelmät ja turvallisuusjärjestelyt. Mitä suurempi on kerrallaan avoinna oleva tila, sitä 

enemmän se vaatii järjestelmiltä. Myös tästä syystä pyritään pitämään avoinna mahdollisim-

man pientä tilaa kerrallaan. Osa järjestelmistä on kuitenkin osin riippumaton avoimen tilan 

koosta, sillä esimerkiksi sähkön ja veden tarve on suurilta osin poraustoiminnasta johtuvaa. 

Käyttövaiheen aikana laitoksen sähkötehon tarve on noin 1100kW, josta poraustoiminta on 

noin 64 %. (Posiva Oy 2013a, 69-75.) 

 

Vaiheittaista loppusijoitusprosessia tukee myös ydinjätteen eri vaiheet voimalaitoksissa. Osa 

Suomen laitoksista on jo käyttöikänsä loppupuolella, osa juuri starttaamassa ja osa vasta 

suunnitteluvaiheessa. Vastaavasti osa ydinjätteestä on ollut välivarastoissa jo yli 30 vuotta 

ja osa tuotetaan vasta 60 vuoden kuluttua. Ydinjätteen kertymisen aikajanan arvio on esitetty 

kuvassa 10. Kuvassa OL3 jätemäärät ovat vielä arvioita ja ovat siirtyneet kuvasta noin 10 

vuotta myöhemmäs. Lisäksi kuvassa ei ole huomioitu tarvittavia jäähtymisaikoja jätteille 

ennen kuin ne voidaan loppusijoittaa. 
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Kuva 10. Käytetyn polttoaineen kertyminen (Posiva Oy 2013a, 29) 

 

Kuvasta voidaan havaita polttoainenippujen määrän vaihtelevan suuresti jopa vuositasolla. 

Polttoaineen kertyminen korreloi suoraan laitoksen käyttövaiheen täyttönopeuteen, joka 

vaihtelee käyttövaiheen aikana. Laitoksen käyttövaiheen ensimmäiset 45 vuotta on suunni-

teltu täyttönopeudeksi 36 kapselia vuodessa. Kapseleista 21 on OL1-2 reaktoreista ja 15 

LO1-2 reaktoreista. Tämän jälkeen täyttönopeutta suhteutetaan välivarastoissa olevaan jä-

temäärään. (Posiva Oy 2013a, 38.) 

 

Käyttövaiheen alussa täytetään kerrallaan yhtä loppusijoitustunnelia, sillä jätettä voidaan 

loppusijoittaa tasaisesti. Kun ydinjätettä ei enää tuoteta, loppusijoitusnopeutta voidaan kas-

vattaa täyttämällä useampia tunneleita kerrallaan. (Posiva Oy 2013a, 39.) 
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7 LAITOKSEN SULKEMINEN 
 

Kun laitoksen käyttövaihe tulee päätökseen ja kaikki ydinjäte on loppusijoitettuna, alkaa 

laitoksen lopullinen sulkeminen. Loppusijoitustunnelit, keskustunnelit, ajokuilut, miehistö-

tilat, ilmanvaihtokanavat ja tutkimustilat tullaan kaikki sulkemaan ja palauttamaan mahdol-

lisimman lähelle maaperän alkuperäistä tilaa. Loppusijoitustunnelien sulkemista on käsitelty 

jo kappaleessa 4.3.4. 

 

Posiva on suunnitellut käyttävänsä laitoksen sulkemiseen useita erityyppisiä täyttömateriaa-

leja, joilla on eri käyttötarkoituksia. Erityyppiset ratkaisut ja niiden suunnitellut sijainnit on 

esitetty kuvassa 11.  

 

 

Kuva 11. Loppusijoituslaitoksen sulkemisratkaisut (Posiva Oy 2013a, 107) 

 

Lähinnä maan pintaa on tunkeutumista hankaloittava tulppa, jonka tehtävänä on estää lai-

toksen sulkemisen jälkeen pääsy laitokseen. Tulppa koostuu betonista ja kivilohkareista, joi-

den tarkoitus olla isoja ja sen muotoisia, ettei niitä pysty ilman modernia laitteistoa poista-

maan. Lisäksi tulppa kestää eroosiota ja suuria säävaihteluja (Posiva Oy 2013f, 70). 
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Muita tulppia laitoksessa ovat hydrauliset ja mekaaniset tulpat. Hydrauliset tulpat suunnitel-

laan ja rakennettaan niin ettei niiden ohitse pääse virtaamaan vettä. Tällöin voidaan rajoittaa 

pohjaveden liikkumista tietyillä alueilla ja estämään sen saastuminen.  Hydrauliset tulpat 

koostuvat huonon vedenjohtavuuden omaavista savilajeista, betonista ja suodatinkerrok-

sesta. Mekaaniset tulpat ovat käyttövaiheen aikana hyödynnettäviä, rakennetta tukevia ja 

veden virtausta estäviä rakenteita. Mekaaniset tulpat toimivat noin 100 vuoden ajan, jonka 

jälkeen niiden teho häviää ja ne toimivat tunnelien täyttömateriaalina. Esimerkiksi aiemmin 

kappaleessa 4.3.4 käsitelty loppusijoitustunnelin päähän asennettava tulppa on mekaaninen 

tulppa. (Posiva Oy 2013f, 56-60.) 

 

Ajotunneleiden, miehistötilojen ja kuilujen täyttöön käytetään useita materiaaleja ja asen-

nustapoja riippuen alueen maaperän rakenteesta ja asennuksen helppoudesta. Yleisimmät 

materiaalit tulevat olemaan bentoniitti useissa eri muodoissa, muut savilajit, granuliseos ja 

kivimurske. Asennuksen mahdollisiksi ratkaisuiksi Posiva on valinnut valmiit savilohkot, 

paikallaan asennuksen ja puhallustekniikan. Valmiit puristetut savilohkot tuodaan loppusi-

joitustiloihin muodossa, jossa ne asennetaan. Tyhjä tila lohkojen ja kallion välissä täytetään 

pienemmillä pelleteillä. Paikallaan asennuksella tarkoitetaan seoksen käyttöä, joka puriste-

taan tyhjiin tiloihin ja tampataan tiiviiksi vasta asennuksen jälkeen. Kolmas metodi, puhal-

lustekniikka, tarkoittaa täyttömateriaalin puhallusta täytettäviin tiloihin. (Posiva Oy 2013f, 

45-55.)  

 

Posiva on myös varautunut suunnitelmissaan siihen, että tulevaisuudessa uraanin hajoamis-

tuotteille löydetään hyötykäyttöä tai turvallisempi loppusijoitusmuoto. Tällöin laitos avat-

taisiin uudelleen ja ydinjäte nostettaisiin takaisin uudelleenkäsiteltäväksi. Loppusijoituslai-

toksen kohdalla puhutaan palautettavuudesta. Palauttaminen on mahdollista sekä laitoksen 

käyttövaiheen aikana että lopullisen sulkemisen jälkeen. Mitä pidemmälle loppusijoituspro-

sessia on edetty, sitä työläämpää on kapselien uloslouhiminen loppusijoitustiloista. Hel-

pointa palauttaminen on käyttövaiheen aikana, jolloin keskustunnelit ja osa loppusijoitus-

tunneleista on vielä auki. (Posiva Oy 2013a, 123-124.) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus on suuri edistysaskel ydinenergian historiassa. 

Fissioreaktioon perustuvilla reaktoreilla tullaan tuottamaan sähköä vielä useita vuosikym-

meniä, ellei jopa vuosisatoja, joiden aikana ydinjätettä syntyy jatkuvasti. Lisäksi fissioreak-

torien tärkeys ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä tulee näkymään seuraavien vuosikym-

menien aikana. 

 

Samalla kun ydinenergian merkitys päästöttömän energian tuotannossa kasvaa, kasvavat 

myös jätteiden tuomat ongelmat. Jätteiden kertyessä välivarastoja ja tilapäissijoituksia on 

laajennettava ja hoidettava jatkuvasti. Jätteen siirtely ja välivarastointi aiheuttavat turhia ris-

kejä ja mahdollisia vaaratilanteita jätteen joutuessa sille kuulumattomaan paikkaan. Väliva-

rastot ovat myös aina riippuvaisia energiasta, jota käytetään esimerkiksi jäähdytysaltaiden 

lämmönpoistoon. Posivan geologisessa loppusijoitusratkaisussa laitos suljetaan kokonaan, 

eikä sen toimintakyky ole riippuvainen energiasta tai henkilökunnasta. 

 

Posiva Oy:n Eurajoen Olkiluotoon rakentama loppusijoituskokonaisuus tulee olemaan en-

simmäinen laatuaan maailmassa. Loppusijoituslaitoksen tärkeys ja edistyksellisyys tulevat 

todella esille vasta laitoksen käyttövaiheen alettua, jolloin sen kaikkien osien toiminnallisuus 

viimeistään varmistuu. Suomi tulee olemaan edelläkävijä ydinjätteen käsittelyssä ja sijoitta-

misessa, sillä laitoksen sisältämää teknologiaa ei ole käytössä muualla maailmassa. 

 

Geologisen loppusijoituksen vaikutukset luontoon, maaperään ja ihmisiin näkyvät vasta tu-

hansien vuosien päästä, ellei suurempia onnettomuuksia tapahdu. Vaikka kaikki laitoksen 

osat ja järjestelmät ovat käyneet läpi lukuisia testejä, joilla on pyritty pääsemään mahdolli-

simman lähelle loppusijoitusolosuhteita, lopullinen koe tulee olemaan itse loppusijoitus. 
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9 YHTEENVETO 
 

Suomi aikoo olla ensimmäinen valtio, joka geologisesti loppusijoittaa kaiken tuottamansa 

ydinjätteen. Jätteen lopullinen sijoittaminen tulee olemaan suuri harppaus ydinenergian noin 

70-vuotisessa historiassa, jonka aikana yhtäkään lopullista ratkaisua ei ole saatu toimimaan. 

Suomessa loppusijoitusratkaisu on ruotsalaisen SKB:n suunnittelema ja Posiva Oy:n toteut-

tama moniesteperiaatetta hyödyntävä geologinen loppusijoitus. 

 

Ydinjätteen matka reaktorista loppusijoitukseen sisältää useita vaiheita, joiden aikana jäte 

pyritään turvallistamaan mahdollisimman hyvin. Reaktorista jäte siirretään vesialtaisiin, 

joista se puolestaan siirretään noin viiden vuoden kuluttua välivarastoon. Keskimäärin 40 

vuoden välivarastoinnin jälkeen jäte kuljetetaan loppusijoituslaitokselle. 

 

Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla oleva loppusijoituslaitos pystyy valmistuttuaan ottamaan 

vastaan 12 000 tonnia uraania, joka sijoitetaan tiloihin noin 100 vuoden aikana. Laitos koos-

tuu kahdesta pääosasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta ja maanalaisista loppusijoi-

tustiloista. Kapselointilaitoksen tehtävänä on vastaanottaa jäte, pakata se loppusijoituskap-

seleihin ja siirtää loppusijoitustiloihin. Loppusijoitustiloissa kapselit asennetaan niille porat-

tuihin reikiin ja ympäröidään vapautumisesteillä. 

 

Vapautumisesteillä tarkoitetaan suojaavia rakenteita, jotka estävät ydinjätettä pääsemästä 

kosketuksiin maaperän tai pohjaveden kanssa. Tärkeimpiä vapautumisesteitä Posivan käyt-

tämässä loppusijoituskonseptissa ovat kallioperä, loppusijoituskapselit ja tyhjän tilan täyttä-

vät savilohkot. Posivan mallissa useat vapautumisesteet ovat päällekkäisiä, mikä tarkoittaa, 

ettei yhden vapautumisesteen vioittuminen vaaranna koko prosessia. Tästä käytetään nimi-

tystä moniesteperiaate. 

 

Loppusijoituskokonaisuus on rakenteilla ja se on suunnitelmien mukaan valmis noin vuonna 

2023. Kun viimesetkin kokeet on suoritettu onnistuneesti, voidaan laitokselle myöntää käyt-

tölupa ja laitoksen käyttövaihe alkaa. Käyttövaiheella tarkoitetaan itse loppusijoitustoimin-

taa. 

 

Laitoksen sulkemisella kallioperä pyritään saamaan mahdollisimman lähelle sen alkupe-

räistä tilaa. Sulkeminen aloitetaan jo käyttövaiheen aikana loppusijoitustunneleissa, ja kun 
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kaikki jäte on sijoitettu, jatketaan täyttöä keskustunneleista, miehistötiloista sekä ilman-

vaihto- ja henkilökuiluista. Lopulta koko laitos suljetaan mahdollisimman lähelle kallion al-

kuperäistä tilaa, eikä sitä ole tarkoitus avata enää koskaan. 
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