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LOPPUSIJOITUSTILOJEN ASEMOINTI JA VAIHEITTAINEN 
RAKENTAMINEN

TIIVISTELMÄ

Tässä raportissa kuvataan loppusijoitustilojen asemointi Olkiluodon kallioperään sekä 

tilojen vaiheittainen rakentaminen. Kuvaus on esimerkinomainen, sillä tilojen sijainti ja 

rakentamisjärjestys tulevat tarkentumaan kallioperätietojen tarkentuessa. Tämä raportti 

on osa loppusijoitustilojen esisuunnitelman vaihetta 2. 

Loppusijoitustilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheittainen 

rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain 

loppusijoitettavien kapseleiden määrä vaihtelee 44 kapselista 20 kapseliin. Kapseleiden 

kokonaismäärä on noin 2 840 kappaletta, ja ne loppusijoitetaan vuosien 2020 – 2112  

aikana.

Olkiluotoon rakennettavan maanalaisen tutkimustilan, eli ONKALOn, rakentaminen 

aloitettiin vuonna 2004. ONKALOn tilat muodostavat lähtökohdan loppusijoitustiloille,

joiden rakentaminen aloitetaan 2010-luvulla. ONKALO sijaitsee alueella, jota rajoittaa 

pohjoisessa rakenne HZ21B, idässä HZ20B_alt, etelässä rantaviiva ja lännessä rakenne 

HZ008. Asemointia rajoittavat myös tämän alueen sisälle jäävät kairanreiät sekä raken-

teet, joiden kohdalle loppusijoituskapseleiden asentaminen ei ole mahdollista. 

Loppusijoitustilojen rakentaminen aloitetaan laajentamalla ONKALOn tiloja. Ennen 

loppusijoittamisen aloittamista rakennetaan valvonta-alueen tekniset tilat sekä kapseli-, 

henkilö- ja ilmanvaihtokuilut, tarvittavat ensimmäisen loppusijoitusvaiheen keskustun-

nelit sekä loppusijoitustunnelit. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana keskus- ja 

loppusijoitustunneleita rakennetaan lisää kuudessa louhintavaiheessa.

Loppusijoitustilojen laajuus pohjois-eteläsuunnassa on noin 1,4 km ja itä-länsisuunnassa 

noin 2,0 km. Loppusijoitustunneleita on 137 kappaletta, ja niiden kokonaispituus on 

41,6 km. Keskustunneleiden kokonaispituus on 8,6 km. Loppusijoitustilojen louhintati-

lavuus on kapselireikiä lukuun ottamatta 1 312 000 m
3
. Suurin yhdellä kertaa avoinna 

oleva louhintatilavuus on 755 000 m
3
, mikä on noin 58 % kokonaistilavuudesta. 

Loppusijoitustiloille on laadittu myös vaihtoehtoisia asemointeja. Kaksikerrosvaihtoeh-

dossa loppusijoituskapselit on sijoitettu yhden loppusijoitustason sijasta kahteen tasoon. 

Ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa kapselit kuljetetaan kapselihissin sijaan ajoneuvolla 

maan pinnalta loppusijoitustilaan. KBS-3H:n asemointiesimerkissä loppusijoituskapselit 

sijoitetaan loppusijoitustunneleiden ja -reikien sijaan 100 - 300 m pitkiin vaakareikiin. 

Avainsanat: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustila, loppusijoitus, vaiheittainen 

rakentaminen, asemointi 



DESIGN AND STEPWISE IMPLEMENTATION OF THE FINAL REPOSITORY 

ABSTRACT

This report describes the layout and the stepwise implementation of the final repository 

for spent nuclear fuel at Olkiluoto. The description serves as an example, since the exact 

position of the facility and the implementation procedure will most likely be adjusted 

when more detailed knowledge of the host rock is in hand. This report is a part of the 

preliminary design stage 2 of the final repository facilities.

The starting-point for the planning has been stepwise implementation and 

simultaneously done disposal of the fuel canisters. The annual numbers of disposed 

canisters varies from 44 to 20. The total number of canisters is about 2 840, and they 

will be disposed between years 2020 - 2112. 

Building of the underground research facility, ONKALO, was begun in year 2004 at 

Olkiluoto. ONKALO will form the basis for the repository and the building of the 

repository will begin in the 2010s. ONKALO is located in area that is restricted by 

structure HZ21B in north, HZ20B_alt in east, coastline in south and structure HZ008 in 

west. Inside this area boreholes and structures, where deposition is not possible, restrict 

also the positioning of the facilities. 

The implementation of the repository facility will commence with extending the 

ONKALO facility. Before final disposal of the first waste canisters, technical rooms for 

the controlled area, the canister, personnel and ventilation shafts, the central tunnels, 

and part of the deposition tunnels that are needed in the first deposition stage will be 

constructed. During the operational stage more central and deposition tunnels are 

constructed in six excavation stages.  

Dimensions of the final repository is in north-south direction about 1,4 km and in east-

west direction about 2,0 km. There are 137 deposition tunnels and the total length of 

those is 41,6 km. Total length of central tunnels is 8,6 km. The total excavated volumes 

with out the volumes of canister holes is 1 312 000 m
3
. The excavated volume of the 

largest open room at a time in the repository is 755 000m
3
, which is about 58 % from 

the total volume. 

There are also other alternative plans for the spent nuclear fuel repository. In two layer 

alternative the deposition canisters are disposed instead of one deposition level to two 

levels. In vehicle transportation alternative canisters are transported instead of canister 

lift by vehicle from ground surface to the repository. In KBS-3H layout example 

deposition canisters are disposed instead of deposition tunnels and holes to 100 - 300 m 

long horizontal holes. 

Keywords: Spent nuclear fuel repository, final disposal, stepwise implementation, 

design, layout 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Suomen ydinvoimalaitoksista kertyvä käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Eurajoen 

Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan. Tilat sijoitetaan noin puolen kilometrin 

syvyyteen peruskallioon, johon polttoaine loppusijoitetaan kuparivaippaisissa teräskap-

seleissa. 

Maanalaisen tutkimustilan, eli ONKALOn, rakentaminen käynnistyi vuonna 2004.  

ONKALO on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myöhemmin osana loppusijoi-

tustiloja. ONKALOn maanpintayhteyksiksi on valittu ajotunneli ja kaksi pystykuilua, 

eli henkilökuilu 1 ja poistoilmakuilu 1 (kuva 1-1). ONKALOn tasojen -420 ja -520 tek-

nisten tilojen suunnitelmat tullaan päivittämään vuoden 2007 aikana. 

Tässä raportissa esitetään esimerkinomaisesti ONKALOn tilojen valmistelu loppusijoi-

tustiloiksi ennen loppusijoittamisen aloittamista vuonna 2020 sekä loppusijoitustilojen 

vaiheittainen laajentaminen aina vuoteen 2113 asti, jolloin nykyisten Loviisan Lo1 ja 2 

yksiköiden, Olkiluodon OL1 ja 2 yksiköiden sekä tulevan OL3:n polttoaine on loppusi-

joitettu.

Kuva 1-1. ONKALO. 
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Tässä raportissa esitettävät vaiheittaisen rakentamisen suunnitelmat on laadittu asemoin-

nille, jossa kaikki loppusijoituskapselit sijoitetaan samalle tasolle. Tästä asemointivaih-

toehdosta käytetään nimitystä yksikerrosvaihtoehto. Loppusijoitustiloille on laadittu 

myös toinen vaihtoehtoinen asemointi, eli kaksikerrosvaihtoehto. Siinä osa polttoainees-

ta sijoitetaan alemmalle tasolle, eli tasolle -520. Tässä raportissa esitellään myös kapse-

leiden ajoneuvokuljetusvaihtoehdon sekä kapseleiden vaakasijoitusvaihtoehdon, 

KBS-3H-konseptin, mukaiset asemointivaihtoehdot. 

Tämä raportti on osa esisuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2006 lopussa.  

1.2 Loppusijoitettava polttoainemäärä 

Loppusijoitustilojen suunnittelun lähtökohtana oleva loppusijoitettavan polttoaineen ko-

konaismäärä on 5 531 tU (Posiva 2006). Se jakaantuu eri voimalaitosyksiköiden kesken 

siten, että OL1-2:n polttoainemäärä on 2 533 tU ja Lo1-2:n noin 1 018 tU. Uuden 

OL3:n tämän hetkinen arvioitu polttoainemäärä on 1 980 tU. Loppusijoitettava polttoai-

ne jaetaan loppusijoituskapseleihin siten, että OL1-2:n polttoainekapseleita tulee yh-

teensä 1 210 kappaletta, Lo1-2:n polttoainekapseleita tulee 698 kappaletta ja OL3:n 

polttoainekapseleita tulee 932 kappaletta. Polttoainekapseleiden halkaisija on 1,05 m. 

Lo1-2:n kapseleiden kokonaispituus on 3,60 m, OL1-2:n 4,80 m ja OL3:n 5,25 m (kuva 

1-2) (Raiko 2005).

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

luoto 3 (EPR) reaktorien polttoaine-elementeille (Raiko 2005). 
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1.3 Loppusijoituksen aikataulu 

Fortumin Loviisan Lo 1 ja 2 voimalaitosyksiköiden suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. 

Ne suljetaan vuosina 2027 ja 2030. Fortumin polttoaineen loppusijoitus aloitetaan heti 

loppusijoituksen alkaessa vuonna 2020 ja se kestää 37 vuotta päättyen vuonna 2057 

(Posiva 2006).

TVO:n Olkiluodon OL 1 ja 2 voimalaitosyksiköiden suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. 

Niiden tuottaman käytetyn polttoaineen loppusijoitus aloitetaan samoihin aikoihin For-

tumin polttoaineen loppusijoittamisen kanssa vuonna 2020. Voimalaitokset suljetaan 

vuosina 2038 ja 2040. Polttoaineen loppusijoitus kestää yhteensä noin 53 vuotta päät-

tyen vuonna 2073. 

Olkiluodon kolmannen voimalaitosyksikön käynnistyessä 2010-luvun alussa alkaa sen 

ensimmäisten kapseleiden loppusijoitus arviolta vuonna 2067. Voimalaitoksen käyttö-

ikä on 60 vuotta. Sen polttoainekapseleiden loppusijoitus kestää 45 vuotta päättyen ar-

violta vuonna 2112 (kuva 1-3). 

Loppusijoituksen keskimääräinen nopeus vaihtelee riippuen minkä voimalaitosyksiköi-

den polttoainetta loppusijoitetaan. Käyttövaiheen alussa vuosina 2020 – 2057 loppusi-

joitusnopeus on keskimäärin noin 42 OL1-2:n ja Lo1-2:n kapselia vuodessa. Tämän jäl-

keen loppusijoitetaan pelkästään OL1-2:n kapseleita noin 23 kapselin vuosinopeudella 

vuoteen 2067 asti. Tällöin alkaa OL3:n kapseleiden loppusijoitus. Vuosina 2067 – 2073 

loppusijoitetaan keskimäärin noin 44 kapselia vuodessa. OL1-2:n kapseleiden loppusi-

joituksen päätyttyä 2073 jatketaan OL3:n kapseleiden loppusijoittamista noin 21 kappa-

leen vuosinopeudella vuoteen 2112 asti. 

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

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120

LS-OL3

LS-Lo1-2

LS-OL1-2

OL3

Lo1-2

OL1-2

A.D.

TIME

SCHEDULE

OL1-2

Lo1-2

OL3

Kuva 1-3. Suomalaisten ydinvoimalaitosyksikköjen suunnitellut käyttöajat sekä niistä 

tulevan käytetyn polttoaineen loppusijoitustoiminnan aikataulut (Raiko 2005). 



6



7

2 LOPPUSIJOITUSTILAT 

2.1 ONKALO 

Olkiluodon kallioperän tutkimuksia varten rakennetaan suunnitellulle loppusijoitussy-

vyydelle maanalainen tutkimustila ONKALO. Sen rakentaminen käynnistyi vuonna 

2004 ja kestää noin 10 vuotta. Tällöin maan alle rakennetaan ajotunneli, 2 pystykuilua, 

karakterisointitunneli tasolle –420, tekniset tilat tasoille –420 ja –520 sekä demonstroin-

titilat loppusijoituksen testaukseen ja demonstrointiin tasolle –420.  

ONKALO on suunniteltu siten, että sitä voidaan myöhemmin käyttää osana loppusijoi-

tustiloja. Loppusijoitusvaiheen aikana tilat jaetaan valvonta- ja valvomattomaan aluee-

seen. Suurin osa ONKALOn tiloista jää valvomattomalle alueelle. ONKALOn tekniset 

tilat tasoilla -420 ja -520 muodostavat käyttövaiheessa valvomattoman alueen tekniset 

tilat.

ONKALOn ajotunnelin kokonaispituus on noin 5 450 m ja louhintatilavuus 228 600 m
3
.

ONKALOn henkilökuilu 1:n halkaisija on 6,2 m ja tilavuus 16 200 m
3
. Poistoilmakui-

lu 1:n halkaisija on 3,5 m ja tilavuus 5 100 m
3
. Ajotunnelin ja kuilujen välille louhitaan 

kuiluperät noin tasoilta –10, –90, –180 ja –290. 

ONKALOn teknisten tilojen louhintatilavuus tasolla -420 on 36 000 m
3
 ja tasolla -520 

17 000  m
3
. Karakterisointitunnelin louhintatilavuus on 50 000  m

3
. Koko ONKALOn 

rakennusvaiheen aikana louhittavien tilojen kokonaistilavuus on noin 365 000 m
3

(taulukko 2-1). 

Taulukko 2-1. ONKALON louhintatilavuudet. 

 Tila Louhintatilavuus (m3)

 Ajotunneli 228 555 

 Kuiluperät 13 308 

 Henkilökuilu 1 16 182 

 Poistoilmakuilu 1 5 099 

 Tekniset tilat, taso -420 35 586 

 Tekniset tilat, taso -520 16 696 

 Karakterisointitunneli 49 740 

 Yhteensä 365 166 
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2.2 Valvomattoman alueen tekniset tilat 

Loppusijoitustilat jaetaan käyttövaiheessa kahteen toisistaan erotettuun alueeseen, val-

vonta- ja valvomattomaan alueeseen. Kapseleiden käsittely tapahtuu aina valvonta-alu-

eella. Bentoniittilohkojen asennus loppusijoitusreikään ennen sekä jälkeen kapselien 

asennuksen tapahtuu myös valvonta-alueella. Valvomattomalla alueella puolestaan teh-

dään tilojen louhinta- ja rakennustyöt sekä tunnelien täyttötyöt. 

Valvomaton alue muodostuu teknisistä tiloista, osasta keskustunneliverkostoa sekä lou-

hittavista ja loppusijoitusta varten valmisteltavista loppusijoitustunneleista. Valvomatto-

man alueen tekniset tilat muodostuvat pääosin jo ONKALOn rakennusvaiheessa raken-

netuista tiloista. Tasolla -420 valvomattoman alueen tekniset tilat muodostavat sähkölai-

tetila, taukotila, joka toimii myös pelastautumistilana, pysäköintitila, pesu- ja tankkaus-

tila, korjaamo sekä demostraatiotilat loppusijoitustekniikan testaukseen ja demonstroin-

tiin (kuva 2-1). 

Kuva 2-1. Valvomattoman alueen tekniset tilat tasolla -420. 
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Tasolla -520 valvomattoman alueen teknisiin tiloihin kuuluvat henkilökuilu 1:n sekä 

poistoilmakuilu 1:n ala-asemat, pysäköintitila, pesu- ja tankkauspaikka, sähkölaitetila 

sekä selkeytysaltaat ja pumppaamo (kuva 2-2). 

Valvomattoman alueen teknisiin tiloihin kuljetaan ONKALOn rakennusvaiheen aikana 

rakennettua ajotunnelia pitkin tai henkilökuilun 1:n kautta. Molemmat ulottuvat maan 

pinnalta tasolle -520 asti. Ajotunnelia käytetään pääasiassa eri materiaalien kuljetuk-

seen. Louhintamassat tuodaan ajotunnelia pitkin ylös ja tunnelin täyteaineet samoin 

kuin työkoneet, tarvikkeet ja räjähdysaineet viedään ajotunnelia pitkin alas. Henkilökui-

lu 1:n kautta kulkee valvomattoman alueen henkilöliikenne. Raitis ilma loppusijoitusti-

lojen valvomattomalle alueelle tuodaan myös henkilökuilu 1 kautta. Valvomattomalta 

alueelta poistettavaa ilmaa varten on oma kuilu, eli poistoilmakuilu 1. 

Kuva 2-2. Valvomattoman alueen tekniset tilat tasolla -520. 
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2.3 Valvonta-alueen tekniset tilat 

Valvonta-alue muodostuu maanpintayhteyksistä, teknisistä tiloista, osasta keskustunne-

liverkostoa sekä niistä loppusijoitustunneleista, joihin polttoainekapseleita ollaan loppu-

sijoittamassa. Valvonta-alueen tekniset tilat käsittävät kapseleiden ja bentoniittilohkojen 

vastaanottoaseman, sähkökeskustilat, henkilöhissin ala-aseman tilat, tauko- ja pelastau-

tumistilan, pysäköintihallin sekä tasolla -420 matala- ja keskiaktiivisen jätteen hallin 

(kuva 2-3). Valvonta-alueen tason -420 teknisten tilojen tilavuus on 18 000 m
3
.

Valvonta-alueella on oma henkilöstön maanpintayhteys sekä valvomattomasta alueesta 

erotettua ilmanvaihtoa varten omat poisto- ja tuloilmakuilut. Henkilökuilu 2:n halkaisija 

on 4,5 m ja kokonaistilavuus 8 700  m
3
. Kuilu ulottuu maan pinnalta tasolle -520 asti. Il-

manvaihtokuilut ulottuvat myös maan pinnalta tasolle -520 asti. Niiden halkaisija on 

3,5 m ja tilavuus 5 300  m
3
.

Kaksikerrosvaihtoehdossa tasolle -520 rakennetaan vastaavat tekniset tilat kuin tasolle 

-420 ilman matala- ja keskiaktiivisen jätteen hallia. Ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa ei 

rakenneta kapselikuilua eikä kapseleiden ja bentoniittilohkojen vastaanottoasemaa. 

Kuva 2-3. Valvonta-alueen tilat tasolla -420. 
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2.4 Keskustunnelit 

Loppusijoitustiloissa loppusijoitustunneleita ja teknisiä tiloja yhdistää keskustunneliver-

kosto. Ensimmäiset keskustunnelit louhitaan jo ONKALOn rakennusvaiheen aikana. 

Tällöin louhitaan niin sanottu karakterisointitunneli. Myöhemmin keskustunneliverkos-

toa laajennetaan vaiheittain. Osa keskustunneleista myös täytetään ja suljetaan jo loppu-

sijoitustilojen käyttövaiheen aikana. 

Keskustunneleiden asemoinnissa sovelletaan niin sanottua rinnakkaistunneliperiaatetta. 

Loppusijoitusalueelle louhitaan kaksi rinnakkaista keskustunnelia. Keskustunneleiden 

välinen etäisyys on noin 20 m. Kahdella rinnakkaisella keskustunnelilla voidaan edetä 

halutulle alueelle joustavasti väistäen yllättäviä kalliorakenteita ilman, että tuhlataan tur-

haan loppusijoitukseen sopivia kallioresursseja (Kirkkomäki 2003a). Ilmanvaihdon run-

kokanavat sekä sähkönsyötön pääkiskot ovat myös käytännöllistä toteuttaa rinnakkais-

tunneliperiaatteessa.

Rinnakkaistunneliperiaate tarjoaa tehokkaat varapoistumistiejärjestelyt. Tunneleiden vä-

lille louhitaan yhdystunneleita noin 100 metrin välein. Rinnakkaiset tunnelit erotetaan 

toisistaan erillisiksi palo-osastoiksi, jolloin onnettomuustilanteessa palo-osastoa voidaan 

vaihtaa nopeasti siirtymällä yhdystunnelia pitkin keskustunnelista toiseen. 

Rinnakkaistunneleissa valvonta- ja valvomattoman alueen rajajärjestelyt on tehokkaasti 

toteutettavissa (Kirkkomäki 2003b). Osa rajoista on kiinteitä ja osaa siirretään keskus-

tunneleissa loppusijoituksen edetessä. Rajojen siirroilla pyritään rajaamaan valvonta-

alue aina mahdollisimman pieneksi. Tällöin onnettomuustilanteissa mahdollisesti 

vapautunut aktiivisuus leviää mahdollisimman pienelle alueelle, mikä helpottaa 

aktiivisuuden jäljitystä sekä tilojen puhdistamista. 

Rinnakkaistunneleilla toteutetussa loppusijoitustilassa voidaan toimia joustavasti myös 

loppusijoitustunneleiden käytössä. Loppusijoitustunneleiden käyttö voidaan aloittaa jo-

ko keskustunnelien alku- tai loppupäästä. Loppusijoitustunneleita voidaan myös käyttää 

vuoronperään keskustunnelin molemmilta puolilta tai käyttäen ensin kaikki keskustun-

nelien toisella puolella olevat loppusijoitustunnelit. 

Kuvissa 2-4 ja 2-5 on esitetty keskustunnelien poikkileikkaukset. ONKALOn rakennus-

vaiheessa louhittava keskustunneliosuus tasolla -420 on 15 cm korkeampi kuin myö-

hemmin louhittavat muut keskustunnelit. Tämä johtuu siitä, että ONKALO-vaiheessa 

louhittaviin keskustunneleihin asennetaan halkaisijaltaan 1,8 m olevat ilmanvaihtokana-

vat. Muissa keskustunneleissa ilmanvaihtokanavien halkaisija on 1,6 m. 
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Kuva 2-4. 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 2-5. Keskustunnelin poikkileikkaus. Ilmanvaihtokanavan halkaisija on 1,6 m. Va-

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

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kapseleissa loppusijoitustunneleiden lattiaan 

porattuihin loppusijoitusreikiin. Reikien halkaisija on 1,75 m ja syvyys OL1-2:n kapse-

leille 7,8 m, Lo1-2 kapseleille 6,6 m ja OL3:n kapseleille 8,25 m (kuva 2-6). Loppusi-

joitusreikien välinen etäisyys on yksikerrosvaihtoehdossa tasolla -420 Lo1-2:n kapse-

leille 8,6 m, OL1-2:n kapseleille 11,0 m ja OL3:n kapseleille 10,5 m (Ikonen 2003a ja 

2005).

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. Tähän on 

päädytty työturvallisuus- sekä teknisistä syistä. Pidemmässä umpiperässä työskentelyn 

riskit kasvavat ja pidempään perään joudutaan järjestämään muun muassa tehokkaampi 

tuuletus. Loppusijoitustunnelin suulle louhitaan sulkurakenteen edellyttämä ura. Ensim-

mäinen kapselireikä on vähintään 27 m päässä keskustunnelista. Viimeinen kapselireikä 

on noin 4 m päässä tunnelin perästä.  

Loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaismäärä on noin 5 531 tU, ja sen 

loppusijoittamiseen tarvitaan yhteensä 2 840 loppusijoituskapselia. Optimaalisessa tilan-

teessa Lo1-2 kapseleita mahtuu yhteen 350 m pitkään loppusijoitustunneliin 38 kappa-

letta. Vastaavasti OL1-2:n kapseleita mahtuu yhteen loppusijoitustunneliin 30 kappalet-

ta ja OL3:n kapseleita 31 kappaletta. Mikäli kaikki loppusijoitustunnelit olisivat 350 m 

pitkiä loppusijoitustunneleiden kokonaismäärä olisi 112 kappaletta ja kokonaispituus 

39,6 km. Käytännössä loppusijoitustunneleiden kokonaismäärä sekä -pituus tulevat ole-

maan suurempia. Kaikki loppusijoitustunnelit eivät voi loppusijoitusalueen kallion laa-

dusta johtuen olla maksimipituisia eikä loppusijoitusreikien välinen etäisyys aina vasta-

ta kapseleiden välisiä vähimmäisetäisyyksiä.  

Loppusijoitustunnelit asemoidaan luode-kaakko suuntaan, joka on tämänhetkisen käsi-

tyksen mukaan kalliomekaanisesti niille optimaalisin suunta. Asemoinneissa on huo-

mioitu, että loppusijoitustunneleiden suuntaa voidaan myöhemmin muuttaa esimerkiksi 

aluekohtaisesti ilman merkittäviä muutoksia muuhun asemointiin. 

Loppusijoitustunneleita louhitaan loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana vaiheittain 

noin 10 - 30 tunnelia kerrallaan. Vierekkäisten loppusijoitustunneleiden välinen etäisyys 

on aina vähintään 25 m. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisim-

man pian.  



14

Kuva 2-6. 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.



15

3 ASEMOINTI JA KALLIOPERÄ 

3.1 Yleiset periaatteet 

Loppusijoitustilojen esisuunnitelmaa laadittaessa lähtökohtana on ollut loppusijoitusti-

lojen sijoittaminen 400-700 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Asemoinnissa 

on käytetty tuoreinta kallioperätietoa (Ahokas & Vaittinen 2007). Asemoinnissa ei kui-

tenkaan ole käytetty loppusijoitustiloja varten kehitettyä kallioluokitusta, eli HRC-luo-

kitusta. Sen testaus on Olkiluodossa vasta alkuvaiheessa. 

Loppusijoitustilojen asemoinnissa on käytetty pääosin samoja asemointiperiaatteita sekä 

suojaetäisyyksiä kuin ONKALOn suunnittelussa. Rikkonaisuusrakenteet on jaettu kah-

teen eri luokkaan. Rakenteen keskimääräisen transmissiviteetin ollessa loppusijoitusta-

solla yli 1·10
-5

 m
2
/s sen läpäisemistä vältetään ja rakenteeseen jätetään 30 metrin suoja-

vyöhyke. Rikkonaisuusrakenteen transmissiviteetin ollessa välillä 1·10
-5

 - 1·10
-7

 m
2
/s se 

voidaan lävistää loppusijoitustiloilla, mutta rakenteen kohdalle ei loppusijoiteta polttoai-

nekapseleita. Tällaiseen rakenteeseen jätetään vähintään 5 metrin suojavyöhyke. Lisäksi 

on oletettu, että loppusijoitustasolla sijaitsee loppusijoitukseen kelpaamattomia ja tois-

taiseksi vielä tuntemattomia rakenteita siinä määrin, että loppusijoitusreikien teoreettista 

määrää on lisätty 20 prosentilla. Loppusijoitustilojen asemointi on laadittu 838 Lo1-2:n 

kapselipaikalle, 1 452 OL1-2:n kapselipaikalle ja 1 118 OL3:n kapselipaikalle, eli 

yhteensä 3408 kapselipaikalle. 

Loppusijoitustunneleiden välinen etäisyys on vähintään 25 metriä ja ne on sijoitettu lä-

helle kaakko-luodesuuntaa suuntaan 120 . Loppusijoitustunneleiden maksimipituudeksi 

on oletettu 350 m. Keskustunnelit on asemoitu pääasiassa rinnakkaistunneliperiaatteen

mukaisesti. 

Tilojen asemoinnissa kairanreikiin jätetään 10 metrin suojavyöhyke, johon vielä lisätään 

reikien tarkan sijainnin mittaustuloksissa oleva epävarmuus. Kairanreiän sijainnin epä-

varmuus on suoraan riippuvainen syvyydestä ja on tasolla -400 5 metriä. Kairanreikien 

ympärille jätettävän suojavyöhykkeen säde on esimerkiksi tasolla -400 näin ollen yh-

teensä 15 metriä. 

Esitetyt tilojen asemoinnit ovat esimerkinomaisia, sillä tilojen lopullista asemointia päi-

vitetään kallioperätiedon tarkentuessa. Myös lopullinen jätemäärä tulee osaltaan vaikut-

tamaan tilojen asemointiin. Asemointityö on siten kokonaan valmis vasta loppusijoitus-

tilojen käyttövaiheen lopussa, kun viimeinen sijoitusreikä on porattu ja hyväksytty käy-

tettäväksi loppusijoitukseen. 

3.2 Kallioperä 

Loppusijoitustilojen ja ONKALOn rakentamista varten Olkiluodossa on tehty kalliope-

rätutkimuksia, joiden perusteella on laadittu loppusijoitustilojen asemointia varten kal-

liomalli (Ahokas & Vaittinen 2007). Maanalaisten tilojen rakentamisen kannalta merkit-

tävimmiksi rakenteiksi on arvioitu rakenteet HZ008, HZ20A, HZ20B_alt, HZ21 sekä 

HZ21B (kuva 3-1). Näiden läpäisyä pyritään välttämään kaikilla tunneleilla. Rakentei-



16

den HZ008, HZ20A sekä HZ20B_alt keskimääräinen transmissiviteetti on suurempi 

kuin 1·10
-5

 m
2
/s. Rakenteet HZ21 ja HZ21B saattavat johtaa syvemmältä suolapitoista 

vettä loppusijoitustasolle. 

Kuvassa 3-1 on esitetty myös rakenteet BFZ099, BFZ005, BFZ042, BFZ028 ja 

BFZ076, joihin loppusijoittamista tulee välttää. Rakenteiden BFZ099 ja BFZ005 trans-

missiviteetti on alle 1·10
-7

 m
2
/s, mutta ne saattavat muodostaa hydraulisen yhteyden me-

reen.

On oletettavaa, että osa kalliomallissa esitetyistä rakenteista jatkuu todellisuudessa esi-

tettyä pidemmälle. Kuvassa 3-2 on esitetty rakenteille HZ20A, HZ20B_alt, HZ21 ja 

HZ21B oletetut jatkeet. Jatkeet on tehty ainoastaan loppusijoitustilojen asemointia var-

ten.

Kuvassa 3-3 on esitetty kairanreiät sekä niiden suojavyöhykkeet tasolla -420. 

Kuva 3-1. Loppusijoituksessa vältettävät rakenteet tasolla -410. 
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Kuva 3-2. Loppusijoituksessa vältettävät rakenteet sekä oletetut jatkeet rakenteille 

HZ21, HZ21B, HZ20B_alt ja BFZ099 tasolla -410. 

Kuva 3-3. Kairanreiät tasolla -420. 
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3.3 Loppusijoitustilojen asemointi 

Loppusijoitustilojen rakentaminen aloitetaan laajentamalla ONKALOn tiloja. ONKA-

LOn tilat sijaitsevat alueella, jota rajoittaa pohjoisessa rakenne HZ21B, idässä 

HZ20B_alt, etelässä rantaviiva ja lännessä rakenne HZ008 (kuva 3-4). Lisäksi asemoin-

tia rajoittavat tämän alueen sisälle jäävät kairanreiät sekä rakenteet, joiden kohdalle lop-

pusijoituskapseleiden sijoittaminen ei ole mahdollista. 

Kuvasta 3-4 voidaan havaita ONKALOn demonstraatiotunneleiden läpäisevän raken-

teen HZ20B_alt ja osan teknisistä tiloista jäävän suojavyöhykkeen sisään. Edellä maini-

tusta huolimatta tässä työssä ei ole muutettu ONKALOn tason -420 teknisten tilojen 

suunnitelmia. ONKALOn tasojen -420 ja -520 teknisten tilojen suunnitelmat tullaan 

päivittämään vuoden 2007 aikana. 

Loppusijoitustilojen asemointi yksikerrosvaihtoehdossa tasolla -420 on esitetty kuvassa 

3-5. Tilat rajautuvat rakenteiden HZ21B ja HZ20B_alt suojavyöhykkeiden sekä ranta-

viivan rajaamalle alueelle. Kairanreiät rajoittavat neljän loppusijoitustunnelin maksimi-

pituutta ja kahdessa kohtaa estää loppusijoitustunnelin rakentamisen kohtaan, johon 

muuten olisi sijoitettu loppusijoitustunneli. 

Loppusijoitustilojen asemoinnissa loppusijoitustunnelien voidaan katsoa jakautuvan 

neljälle eri alueelle (kuva 3-6). Loppusijoitustilojen laajuus pohjois-eteläsuunnassa on 

noin 1,4 km ja itä-länsisuunnassa noin 2,0 km (kuva 3-7).  

Kuva 3-4. ONKALO sijaitsee alueella, johon loppusijoitustilojen asemointia rajoittavat

rakenteet HZ21B, HZ20B_alt ja HZ008 sekä rantaviiva. 
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Kuva 3-5. Loppusijoitustilat asemoituna Olkiluodon kallioperään tasolle -420. 

Kuva 3-6. Loppusijoitusalueet. 
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Kuva 3-7. Loppusijoitustilojen laajuus. 

Loppusijoitustunneleita on yhteensä 137 kappaletta ja niiden kokonaispituus on 

41,1 km. Loppusijoitustunneleiden teoreettinen louhintatilavuus on 564 000 m
3
 ilman 

loppusijoitusreikiä (taulukko 3-1). Keskustunneleita on yhteensä 8,6 km mukaan lukien 

ONKALOn karakterisointitunneli ja tason -520 tunnelit. Keskustunneleiden louhintati-

lavuus on yhteensä 348 000 m
3
.

Loppusijoitustilojen louhintatilavuus on yhteensä 1 307 000 m
3
 ilman loppusijoitusrei-

kien tilavuutta. Loppusijoitusreikien tilavuus on 53 000  m
3
 (taulukko 3-2). Kaikkien ti-

lojen yhteenlaskettu tilavuus on noin 1 360 000 m
3
.

Loppusijoitus aloitetaan ONKALOa lähinnä sijaitsevalta alueelta. Ensimmäisenä loppu-

sijoitetaan loppusijoitustunnelit 1 ja 2 (kuva 3-8). Näiden jälkeen loppusijoitetaan lop-

pusijoitustunnelit 3 ja 4, 5 ja 6, 7 ja 8 ja lopuksi 9 - 11. Tämän jälkeen loppusijoitus siir-

tyy lounaiselle alueelle loppusijoitustunneleihin 12 ja 13. Lounaiselta alueelta loppusi-

joitus siirtyy loppusijoitustunnelista 49 luoteiselle alueelle loppusijoitustunneleihin 50 

ja 51. Luoteiselta alueelta loppusijoitus siirtyy loppusijoitustunnelista 91 pohjoisen alu-

een loppusijoitustunneleihin 93 ja 94. Loppusijoitus päättyy loppusijoitustunneliin 137.

Lo1-2:n kapseleita loppusijoitetaan 31 loppusijoitustunneliin (kuva 3-9). OL1-2 kapse-

leita sijoitetaan 58 loppusijoitustunneliin ja OL3:n kapseleita 48 loppusijoitustunneliin.

Lo1-2:n loppusijoitustunneleiden pituus on yhteensä 8,6 km. OL1-2:n loppusijoitustun-

neleiden kokonaispituus on 18,0 km ja OL3:n 14,5 km. 
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Taulukko 3-1. Loppusijoitustilojen tilavuudet. 

 Tila Louhintatilavuus (m3)

Ajotunneli 228 555 

Kuilut 58 794 

Kuiluperät 25 095 

Tekniset tilat 82 574 

Loppusijoitustunnelit *) 564 008 

Keskustunnelit 332 954 

Loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalue 14 566 

yhteensä 1 306 546 

*)
ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

Kuva 3-8. Loppusijoitusjärjestys. 
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Taulukko 3-2. Loppusijoitusreikien tilavuus. 

Loppusijoitusreikä Tilavuus 
(m3)

Määrä
(kpl) 

Kokonaistilavuus 
(m3)

Lo1-2 18,90 1 210 22 864 

OL1-2 20,28 932 18 902 

OL3 15,87 698 11 081 

yhteensä  2 840 52 847 

Kuva 3-9. Lo1-2:n, OL1-2:n ja OL3:n loppusijoitustunnelit. 
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4 VAIHEITTAINEN RAKENTAMINEN 

4.1 Yleiset periaatteet 

Loppusijoitustilojen kokonaistilavuudesta lähes puolet on loppusijoitustunneleita. Nii-

den vuosittainen tarve on vähäinen verrattuna niiden kokonaismäärään, joten kaikkia 

loppusijoitustunneleita ei kannata rakentaa kerralla valmiiksi. Rakentamalla loppusijoi-

tustiloja ja -tunneleita vaiheittain jaksotetaan investoinnit pidemmälle ajanjaksolle. Sa-

malla vähenee myös yhtä aikaa auki olevien tilojen määrä, mikä taas vaikuttaa tiloihin 

tulevaan vuotovesimäärään sekä ilmanvaihdon tarpeeseen. 

4.1.1 Louhinta 

Loppusijoitustilojen louhintatyöt loppusijoitusreikiä ja kuiluja lukuun ottamatta tehdään 

perinteisellä poraus-räjäytysmenetelmällä, joka koostuu useista eri välivaiheista. Tunne-

lin perään porataan ensin yhden niin sanotun katkon irroittamiseen tarvittavat louhinta-

reiät. Seuraavassa vaiheessa reiät panostetaan ja panostuksen jälkeen katko räjäytetään. 

Räjäytetty louhe lastataan ajoneuvoihin ja kuljetetaan ajotunnelia pitkin maanpinnalle. 

Louhittavan perän tyhjennyksen jälkeen aloitetaan jälleen uuden katkon louhintareikien 

poraus. Injektointi- ja lujitustöitä tehdään tarvittaessa eri vaiheiden välissä. Louhinta-

työn saattaa keskeyttää myös erilaiset kartoitukset ja tutkimukset. 

Keskustunneleiden louhintatyössä yhden katkon teholliseksi pituudeksi on oletettu kon-

servatiivisesti 4 m. Yhden työpäivän aikana kaksivuorotyönä louhitaan enintään kaksi 

katkoa, eli 8 m keskustunnelia. Loppusijoitustunneleita louhitaan tarkkuuslouhintana, 

jolloin katkon pituudeksi on oletettu 3 metriä. Kahdessa vuorossa työskenneltäessä päi-

vän aikana louhitaan yhtä loppusijoitustunnelia enintään kaksi katkoa, eli 6 metriä 

Louhinnan ohessa tehdään tunnusteluporauksia arviolta noin 5 - 7 katkon välein. Tun-

nusteluporaukset keskeyttävät louhinnan ja 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, joten niitä voidaan louhia kolme katkoa työvuorossa. 

Louhittaessa kerralla vain yhtä keskustunnelin perää keskimääräiseksi louhintanopeu-

deksi muodostuu tunnusteluporaukset sekä injektointimääräarviot huomioiden 126 met-

riä tunnelia kuukaudessa. Mikäli louhintaa voidaan suorittaa kahdessa tai useammassa 

perässä yhtä aikaa, voidaan louhintaa jatkaa tunnusteluporausten ja injektoinnin aikana 
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toisessa perässä. Tällöin keskimääräiseksi louhintanopeudeksi saadaan 172 m tunnelia 

kuukaudessa.

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-

taan aina useita loppusijoitustunneleita, jolloin yhden työvuoron aikana on mahdollista 

räjäyttää useampia katkoja. Tutkimusreikien porauksen ja injektoinnin aikana voidaan 

louhinta keskeyttää kyseisissä loppusijoitustunneleissa ja jatkaa sitä jossain toisissa lop-

pusijoitustunneleissa. Olettamalla, että vuoron aikana louhittaisiin aina kolme katkoa 

muodostuu loppusijoitustunneleiden keskimääräiseksi louhintanopeudeksi 387 m kuu-

kaudessa. Esisuunnitelmaa laadittaessa on kuitenkin oletettu konservatiivisesti, että vain 

75 % vuoroista ennätetään louhia kolme katkoa ja lopuissa 25 % vuoroista louhitaan 

vain 2 katkoa. Tällöin loppusijoitustunneleiden keskimääräiseksi louhintanopeudeksi 

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 39 000 -

98 000 m
3
. 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. 

4.1.2 Kapseleiden loppusijoitus 

Tämän raportin esimerkit on laadittu siten, että kapseleita asennetaan pääsääntöisesti sa-

maan aikaan aina kahteen loppusijoitustunneliin yhtä aikaa. Tällöin loppusijoitustunne-

leissa tehtäviä töitä voidaan vuorotella molemmissa loppusijoitustunneleissa. Kapseleita 

voidaan asentaa myös vain yhteen tai kolmeen loppusijoitustunneliin yhtä aikaa. 

Yhteen loppusijoitustunnelipariin sijoitetaan samaan aikaan vain joko OL1-2:n, Lo1-2:n 

tai OL3:n kapseleita. Keskimääräisistä sijoitusnopeuksista riippuen asennetaan pääsään-

töisesti joka toiseen loppusijoitustunnelipariin esimerkiksi Lo1-2:n kapseleita ja joka 

toiseen esimerkiksi OL1-2:n kapseleita. Koska eri voimalaitosten kapseleiden keski-

määräisissä asennusnopeuksissa on eroja, asennetaan välillä esimerkiksi OL1-2:n kapse-

leita kahteen loppusijoitustunnelipariin peräkkäin. Myös loppusijoitustunneliparien pi-



25

tuuksissa oleva huomattava ero saattaa aiheuttaa välillä saman kapselityypin asennuksen 

peräkkäin kahteen loppusijoitustunnelipariin. 

Loppusijoitusnopeus vaihtelee eri voimalaitosyksiköiden polttoaineilla. Lo1-2:n kapse-

leiden asennusnopeus on noin 19 kapselia vuodessa. OL1-2:n kapseleiden keskimääräi-

nen asennusnopeus on 23 kapselia vuodessa ja OL3:n 21 kapselia vuodessa. 

4.1.3 Täyttö 

Loppusijoitustunnelit täytetään esipuristetuilla lohkoilla. Täyteainelohkojen valmistus- 

ja asennusprosessit on kuvattu yksityiskohtaisesti raportissa Backfilling of deposition 

tunnels: Block alternative (Keto & Rönnqvist 2006). Tunnelien täytön aikataulutuksen 

lähtö-oletuksena on ollut, että keskimäärin yhden kuukauden aikana asennetaan neljä 

kapselia ja täytetään vastaavan pituinen jakso loppusijoitustunnelia. Tällöin loppusijoi-

tustunneleiden täyttötehon tulisi olla vähintään 5 m päivässä kun oletuksena on viisipäi-

väinen työviikko. 

Keskustunneleiden täyttönopeus on arvioitu vastaavan loppusijoitustunneleiden täyttö-

nopeutta suhteessa tunneleiden poikkipinta-alaan. Käytettäessä keskustunneleiden kes-

kimääräisenä poikkipinta-alana 37 m
2
 ja loppusijoitustunneleiden vastaavasti 14 m

2
,

saadaan keskustunneleiden täyttönopeudeksi 1,9 m päivässä. Kuukaudessa täytetään täl-

löin noin 42 m keskustunneleita. 

4.2 Loppusijoitusta edeltävä valmisteleva vaihe 

Loppusijoituksen alkaessa vuonna 2020 tulee vähintään ensimmäiset sijoitus- sekä kes-

kustunnelit olla valmiiksi rakennettu. Tässä raportissa esitetään, että ensimmäisessä vai-

heessa louhittavat loppusijoitustunnelit sekä keskustunnelit louhitaan valmiiksi vuoden 

2019 alkuun mennessä. Tällöin vuoden 2019 aikana voidaan täysipainoisesti keskittyä 

tilojen toiminnan viimeistelyyn ja loppusijoituksen harjoitteluun.

Ensimmäiset loppusijoitustunnelit louhitaan ONKALOn luoteispuolelle (kuva 4-1). 

Ennen loppusijoitustunneleita louhitaan keskustunneli, jonka varrelle loppusijoitustun-

nelit louhitaan. Tällöin loppusijoitustunneleiden lisäksi myös niihin johtava keskustun-

neli voidaan täyttää ja sulkea loppusijoituksen siirryttyä uudelle alueelle. Keskustunne-

lin pituus on 330 m ja louhintatilavuus 15 500 m
3
 sisältäen loppusijoitus- ja keskustun-

neleiden risteysalueet (taulukko 4-1). Risteysalueiden tilavuus on jatkossa yhdistetty 

keskustunneleiden tilavuuksiin, koska risteysalueet jäävät täyttämättä vaikka loppusijoi-

tustunnelit täytetään. 

Ensimmäisessä vaiheessa louhittavien 11 loppusijoitustunnelin pituus on yhteensä 

3,7 km. Kolme ensimmäistä loppusijoitustunnelia ovat maksimipituisia, eli 350 m pit-

kiä. Neljättä loppusijoitustunnelia rajoittaa kairanreikä KR1 ja sen suojavyöhyke. Loput 

seitsemän loppusijoitustunnelia ovat maksimipituisia, eli 350 m pitkiä. Loppusijoitus-

tunneleiden louhintatilavuus on yhtensä 50 000 m
3
, ja niiden louhinta kestää yhteensä 

noin 10 kk. 
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Loppusijoitustunneleita varten louhittavan keskustunnelin lisäksi louhitaan keskustun-

neleiden dimensioilla kolme tutkimustunnelia. Tutkimustunneli 1/-420 suuntautuu ON-

KALOsta lounaaseen, ja sen pituus ensimmäisessä vaiheessa on 240 m. Tutkimustunne-

lin 1/-420 kautta on tarkoitus tutkia ONKALOn tilojen lounaispuoleisen alueen soveltu-

vuus loppusijoitukseen. Mikäli tälle alueelle voidaan loppusijoittaa, niin kapseleiden 

loppusijoitus siirtyy sinne ensimmäisten 11 loppusijoitustunnelin jälkeen. 

Tutkimustunneli 2/-420 louhitaan ONKALOn karakterisointitunnelin läntisestä kulmas-

ta luoteeseen. Sen pituus on ensimmäisessä vaiheessa 360 m. Tutkimustunnelin 2/-420 

kautta tutkitaan ONKALOn tiloista luoteeseen olevan alueen soveltuvuutta loppusijoit-

tamiseen. Luoteiselle alueelle siirrytään lounaisen alueen loppusijoittamisen jälkeen. 

Taulukko 4-1. Loppusijoitusta valmistelevan vaiheen louhintatilavuudet. 

 Tila Louhintatilavuus (m3)

 Henkilökuilu 2, Ø 4,5 m 8 731 

 Kapselikuilu, Ø 6,5 m 18 218 

 Raitisilmakuilu 2, Ø 3,5 m 5 282 

 Poistoilmakuilu 2, Ø 3,5 m 5 282 

 Kuiluperät yhteensä 11 787 

 Valvonta-alueen tekniset tilat, taso –420 17 962 

 Valvonta-alueen tekniset tilat, taso –520 12 329 

 Keskustunneli, taso –420, 328 m *) 15 537 

 Keskustunneli, taso –520, 472 m 18 850 

 Loppusijoitustunnelit 1 - 11, 3729 m **) 50 385 

 Tutkimustunneli 1/-420, 240 m 9 690 

 Tutkimustunneli 2/-420, 359 m 12 770 

 Tutkimustunneli 3/-420, 285 m 12 369 

 yhteensä 199 192 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 
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Kuva 4-1. Loppusijoitusta valmistelevassa vaiheessa louhittavat tilat tasolla -420. 

Kolmas tutkimustunneli 3/-420, louhitaan valvonta-alueen teknisten tilojen pohjoispuo-

lelle. Kolmannesta tutkimustunnelista louhitaan aluksi vain noin 285 m. Louhittavan 

tunnelin varsinainen tarkoitus on toimia liitäntätunneleina mahdollisille pohjoiseen 

suuntautuville tutkimus- ja keskustunneleille. Loppusijoitusta valmistelevassa vaiheessa 

louhittava osuus tutkimustunneli 3/-420:sta on ajoitettu louhittavaksi ennen loppusijoit-

tamisen aloittamista, koska sen louhinta käyttövaiheessa saattaisi häiritä tai vaarantaa 

toimintaa valvonta-alueella sekä valvonta-alueen teknisissä tiloissa. 

Alemmalle -520-tasolle louhitaan keskustunneli ONKALOn tiloista valvonta-alueen 

teknisiin tiloihin sekä valvonta-alueen tekniset tilat, jotta kuilut voidaan nousuporata ta-

solle -520 (kuva 4-2). Keskustunnelin pituus on 470 m ja louhintatilavuus 19 000 m
3
.

Tason -520 valvonta-alueen teknisten tilojen tilavuus on 12 000 m
3
.

Kuva 4-2. Loppusijoitusta valmistelevassa vaiheessa louhittavat tilat tasolla -520. 
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Ennen loppusijoittamisen aloittamista louhittavien keskus- ja tutkimustunneleiden pi-

tuus on yhteensä 1,7 km ja louhintatilavuus noin 69 000 m
3
. Tunneleiden louhinta kes-

tää noin 11 kk. Valvonta-alueen teknisten tilojen louhinta kestää arviolta noin 6 kk. 

Loppusijoitustunneleiden louhinnan kestäessä noin 11 kk on loppusijoitusta valmistele-

van vaiheen louhinnat tasolla -420 aloitettava vuoden 2016 lopussa, jotta ne olisivat val-

miit ennen vuoden 2019 alkua. 

Loppusijoitusta valmistelevan vaiheen kokonaislouhintatilavuus on noin 199 000 m
3
.

Loppusijoitustilojen kokonaistilavuus on loppusijoitusta valmistelevan vaiheen jälkeen 

yhteensä noin 561 000 m
3
.

4.3 Louhintavaihe 1 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus aloitetaan vuoden 2020 alussa loppusijoitustun-

neleista 1 ja 2 (kuva 4-3). Kapseleita sijoitetaan vuorotellen molempiin tunneleihin ja 

tunneleita täytetään aina loppusijoitettujen kapseleiden osalta. Loppusijoitus aloitetaan 

sijoittamalla ensimmäiseen loppusijoitustunnelipariin Olkiluodon OL1-2:n kapseleita. 

Loppusijoitustunneleiden 1 ja 2 loppusijoitus päättyy maaliskuussa 2021, eli 3/2021. 

Loppusijoitusta jatketaan seuraavassa loppusijoitustunneliparissa 3 ja 4, joihin sijoite-

taan Lo1-2:n kapseleita. 

Ensimmäinen loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikainen louhintavaihe aloitetaan 

4/2025 ONKALOn tilojen eteläpuoleisella alueella mikäli alue on tätä ennen ennätetty 

tutkia ja todettu soveliaaksi loppusijoittamiseen. Tällöin louhitaan tutkimustunnelin 

1/-420 viereen toinen keskustunneli, keskustunneleiden väliset yhdystunnelit, 

valvomattoman alueen ohituksen mahdollistava ohitustunneli ja sen alitustunneli, jatke-

taan tutkimustunnelia 1/-420 sekä 17 loppusijoitustunnelia (kuva 4-4). Louhintavaiheen 

1 louhintatilavuudet on esitetty taulukossa 4-2.  

Valvomattoman alueen teknisten tilojen ohitustunnelia sekä sen alitustunnelia tarvitaan 

valvonta- ja valvomattoman alueen rajajärjestelyissä. Alitustunneli alittaa ohitustunnelin 

siten, että sen lattiataso on risteyskohdassa 6 m alempana kuin ohitustunnelin. Alitus- ja 

ohitustunnelin risteyskohtaan rakennetaan betoninen silta. Silta mitoitetaan kapselikulje-

tusajoneuvon painon mukaan. Alitus- ja ohitustunnelin risteyskohdan tulee olla myös il-

matiivis, sillä eri alueisiin kuuluvien tunneleiden ilmanvaihdot eivät saa sekoittua. Ali-

tustunnelissa on risteysalueen molemmilla puolilla 60 m pitkä vino osuus, jonka kalte-

vuus on 1:10. Alitustunnelia ei käytetä valvonta-alueena, eikä alitustunnelin kautta kul-

jeteta kapseleita.  
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Kuva 4-3. Loppusijoitustilat tasolla -420 loppusijoituksen alkaessa 1/2020. Valvonta-

alueen tunnelit on kuvassa esitetty punaisella ja valvomattoman alueen vihreällä. 

Ensimmäisessä louhintavaiheessa louhitaan keskustunneleita yhteensä 1,1 km ja loppu-

sijoitustunneleita 4,7 km (taulukko 4-2). Keskustunneleita voidaan louhia useita periä 

yhtä aikaa, mikä nopeuttaa työtä. Keskustunneleiden louhinta-ajaksi on arvioitu 7 kk. 

Loppusijoitustunneleiden louhintatilavuus noin 64 000 m
3
 ja niiden louhinta kestää ar-

violta 13 kk. 

Louhintavaihe 1 kestää yhteensä 20 kuukautta ja valmistuu 12/2026. Samaan aikaan 

päättyy loppusijoitustunneleiden 9 - 11 loppusijoitus. Tämän jälkeen loppusijoitus siir-

tyy loppusijoitustunneleihin 12 ja 13 (kuva 4-5). Loppusijoituksen siirryttyä ONKALOn 

pohjoispuoleiselta alueelta lounaiselle alueelle täytetään loppusijoitustunneleille 1 - 11 

johtava keskustunneli. Täytettävän tunnelin pituus on 300 m ja tilavuus 13 000 m
3
.

Täyttötyö kestää 8 kuukautta päättyen 7/2027. 

Kuva 4-4. Loppusijoitustilojen ensimmäinen käyttövaiheen aikainen louhintavaihe. 
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Taulukko 4-2. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen ensimmäisen louhintavaiheen louhin-

tapituudet sekä -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 1 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 257 12 986 

 Ohitus- ja alitustunnelit 632 25 227 

 Tutkimustunnelin 1/-420 jatko 250 9064 

 Loppusijoitustunnelit, 17 kpl **) 4 759 63 569 

 yhteensä  5 898 110 846 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

Kuva 4-5. Louhintavaihe 1 päättyy 12/2026 ja loppusijoitus siirtyy loppusijoitustunneli-

pariin 12 ja 13. 

4.4 Louhintavaihe 2 

Toinen loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikainen louhintavaihe aloitetaan 5/2032. 

Kapseleiden loppusijoitus etenee tällöin loppusijoitustunneleissa 20 ja 21. Mikäli 

tutkimustunneli 1/-420:n jatkosta saadut tutkimustulokset ovat osoittaneet alueen so-

veltuvan loppusijoitukseen, louhitaan tällöin tutkimustunnelin 1/-420 jatkeen viereen 

toinen keskustunneli, keskustunneleiden väliset yhdystunnelit, 21 loppusijoitustunnelia 

sekä jatketaan tutkimustunnelia 2/-420 (kuva 4-6). 
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Kuva 4-6. Louhintavaihe 2. 

Louhintavaiheessa 2 louhittavien keskustunneleiden pituus on yhteensä 955 m (taulukko 

4-3. Keskustunneleita voidaan louhia koko ajan useassa perässä yhtä aikaa, jolloin 

niiden louhinta-aika on noin 6 kk.  

Louhintavaiheessa 2 louhittavien loppusijoitustunneleiden kokonaispituus on yhteensä 

5,8 km. Niiden louhiminen kestää arviolta noin 16 kk. Louhintavaiheen 2 kesto on ko-

konaisuudessaan noin 22 kk päättyen 3/2034.

Taulukko 4-3. Louhintavaiheen 2 louhintapituudet ja -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 2 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 358 16 349 

 Tutkimustunnelin 2/-420 jatkot 597 22 805 

 Loppusijoitustunnelit, 21 kpl **) 5788 77 888 

 yhteensä  6 743 117 042 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 
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4.5 Louhintavaihe 3 

Loppusijoituksen edetessä loppusijoitustunneleissa 43 ja 44 aloitetaan 10/2043 kolmas 

loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikainen louhintavaihe (kuva 4-7). Tällöin louhitaan 

tutkimustunnelin 2/-420 viereen toinen keskustunneli, keskustunneleiden väliset yhdys-

tunnelit, ohitustunneli sekä 25 loppusijoitustunnelia. Ennen louhintavaiheen aloittamista 

luoteisen alueen tutkimukset tulee olla suoritettu ja alue todettu loppusijoitukseen sovel-

tuvaksi.

Kolmannessa louhintavaiheessa louhitaan yhteensä 1 480 m keskustunnelia (taulukko 

4-4). Tästä 133 metriä on ohitustunnelia, joka tarvitaan valvonta- ja valvomattoman alu-

een rajajärjestelyiden toimintaa varten. Keskustunneleita voidaan louhia useammasta 

paikasta yhtä aikaa moniperälouhintana, jolloin niiden louhinta kestää arviolta noin 

9 kk.

Loppusijoitustunneleita louhitaan kolmannessa louhintavaiheessa yhteensä 7,1 km. Nii-

den louhintatilavuus on noin 96 000 m
3
. Louhintavaiheen 3 loppusijoitustunneleiden

louhinta kestää noin 20 kk. Koko kolmannen louhintavaiheen arvioitu kesto on noin 

29 kk. 

Luoteinen loppusijoitusalue jakaantuu kahteen eri alueeseen. Luoteisen alueen 10 poh-

joisinta loppusijoitustunnelia on varattu Lo1-2:n kapseleille, joiden loppusijoitus päät-

tyy vuonna 2057. Tällöin näihin loppusijoitustunneleihin johtavat keskustunnelit voi-

daan täyttää ja sulkea. Loppusijoitusta luoteiselle alueelle voidaan tästä huolimatta jat-

kaa OL1-2:n kapseleilla. 

Kuva 4-7. Louhintavaihe 3. 
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Kolmannen louhintavaiheen päätyttyä 2/2046 loppusijoitus siirtyy loppusijoitustunne-

leihin 50 ja 51 (kuva 4-8). Näihin loppusijoitetaan OL1-2:n kapseleita. Samalla aloite-

taan lounaiselle alueelle johtavien keskustunneleiden täyttötyöt. Täytettävien 

keskustunneleiden yhteispituus on 1 020 m ja tilavuus 42 340 m
3
. Täyttötyö kestää 

27 kk ja päättyy 5/2048. 

Taulukko 4-4. Louhintavaiheen 3 louhintapituudet ja -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 3 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 1 347 56 770 

 Ohitustunneli 133 4 510 

 Loppusijoitustunnelit, 25 kpl **) 6 944 93 012 

 yhteensä  8 424 154 292 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

Kuva 4-8. Louhintavaihe 3 päättyy 2/2046, jolloin loppusijoitus siirtyy loppusijoitustun-

neleihin 50 ja 51. Samalla aloitetaan lounaisen alueen keskustunneleiden täyttö. 
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4.6 Louhintavaihe 4 

Loppusijoituksen edetessä loppusijoitustunneleissa 68 ja 69 aloitetaan 5/2055 neljäs 

loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikainen louhintavaihe. Tällöin jatketaan lounaisen 

alueen keskustunneleita, louhitaan 18 loppusijoitustunnelia lisää ja laajennetaan tutki-

mustunnelia 3/-420 koilliseen (kuva 4-9). 

Louhintavaiheen 4 keskustunneleiden kokonaispituus on yhteensä 783 m ja loppusijoi-

tustunneleiden vastaavasti 6,2 km (taulukko 4-5). Keskustunneleiden louhinta kestää ar-

violta noin 5 kk ja loppusijoitustunneleiden noin 18 kk. Louhintavaiheen 4 kesto koko-

naisuudessa on noin 22 kk. Louhintavaihe 4 päättyy 3/2057. 

Louhintavaiheen 4 loppuessa päättyy samalla loppusijoitustunneleiden 72 ja 73 loppusi-

joitus sekä Lo1-2:n kapseleiden loppusijoitus (kuva 4-10). Tämän jälkeen täytetään 

Lo1-2:n kapseleilla sijoitettuihin loppusijoitustunneleihin johtavat keskustunnelit. Täy-

tettävien keskustunneleiden pituus on yhteensä 581 m ja täytettävä tilavuus 109 064 m
3
.

Täyttötyö kestää 16 kk valmistuen 7/2058. 

Kuva 4-9. Louhintavaihe 4. 
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Taulukko 4-5. Louhintavaiheen 4 louhintapituudet ja -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 4 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 450 18 157 

 Tutkimustunnelin 3/-420 jatko 333 12 003 

 Loppusijoitustunnelit, 18 kpl **) 6 247 87 412 

 yhteensä  7 030 117 572 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

Kuva 4-10. Lo1-2:n kapseleiden loppusijoitus päättyy loppusijoitustunneleihin 72 ja 73. 

Tämän jälkeen Lo1-2:n loppusijoitustunneleihin johtavat keskustunnelit täytetään. 

4.7 Louhintavaihe 5 

Viides käyttövaiheen aikainen louhintavaihe käynnistetään 7/2071 loppusijoitustilojen 

pohjoispuolella mikäli tutkimustulokset kyseiseltä alueelta ovat osoittaneet alueen lop-

pusijoitukseen soveltuvaksi. Louhintavaiheessa 5 louhitaan tutkimustunnelin 3/-420 vie-

reen toinen keskustunneli, keskustunneleiden väliset yhdystunnelit, 20 loppusijoitustun-

nelia sekä jatketaan tutkimustunnelia 3/-420. Louhintavaihe 5:n käynnistyessä loppusi-

joitus etenee loppusijoitustunneleissa 89 - 91 (kuva 4-11). 

Louhintavaiheessa 5 louhittavien keskustunneleiden pituus on yhteensä 680 m ja loppu-

sijoitustunneleiden 5,8 km (taulukko 4-6). Keskustunneleiden tilavuus on yhteensä 
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26 000 m
3
 ja louhinta-aika arviolta 4 kk. Loppusijoitustunneleiden tilavuus on yhteensä 

81 600 m
3
 ja louhinta-aika arviolta 16 kk.

Louhintavaihe 5 päättyy 3/2073. Samalla loppusijoitus siirtyy loppusijoitustunneleista 

89 - 91 loppusijoitustunneleihin 92 ja 93. Tämän jälkeen voidaan täyttää luoteiselle alu-

eelle johtavat keskustunnelit sekä lounaisen että luoteisen alueen valvonta- ja valvomat-

toman alueen rajajärjestelyitä varten rakennetut ohitus- ja alitustunnelit. Täytettävien 

keskustunneleiden pituus on yhteensä 2,7 km ja tilavuus 109 000 m
3
. Täyttötyö kestää 

arviolta 71 kk päättyen 1/2079 (kuva 4-12). 

OL1-2:n kapseleiden loppusijoitus päättyy 1/2074 loppusijoitustunneliin 94. Tämän jäl-

keen loppusijoitetaan ainoastaan OL3:n kapseleita 

Taulukko 4-6. Louhintavaiheen 5 louhintapituudet ja -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 5 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 396 15 217 

 Tutkimustunnelin 3/-420 jatko 286 10 747 

 Loppusijoitustunnelit, 16 kpl **) 5 824 81 575 

 yhteensä  6 506 107 539 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

Kuva 4-11. Louhintavaihe 5. 
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Kuva 4-12. Loppusijoituksen siirryttyä pohjoiselle alueelle täytetään luoteiselle alueelle 

johtavat keskustunnelit sekä ohitus- ja alitustunnelit. 

4.8 Louhintavaihe 6 

Loppusijoitustilojen viimeinen ja kuudes käyttövaiheen aikainen louhintavaihe aloite-

taan 7/2082. Loppusijoitus on tällöin edennyt loppusijoitustunneleihin 102 ja 103. Lou-

hintavaiheessa 6 louhitaan tutkimustunneli 3/-420 jatkeen viereen toinen keskustunneli, 

keskustunneleiden väliset yhdystunnelit sekä 27 loppusijoitustunnelia (kuva 4-13). 

Louhintavaiheessa 6 louhittavien keskustunneleiden pituus on yhteensä 600 m (taulukko 

4-7). Keskustunneleiden tilavuus on 25 000 m
3
 ja louhinta-aika arviolta 4 kk.

Loppusijoitustunneleiden kokonaispituus on 7,9 km ja tilavuus 110 000 m
3
. Tämä on 

hieman enemmän kuin luvussa 4.1.1 esitettiin sopivaksi kerralla louhittavien loppusijoi-

tustunneleiden enimmäismääräksi. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen lopussa tiloista 

on jo merkittävä osa suljettu ja avoinna olevien tilojen tilavuus ennen louhintavaiheen 6 

aloittamista on pienimmillään sitten ensimmäisen louhintavaiheen. Tästä syystä viimei-

siä loppusijoitustunneleita ei kannata jakaa kahteen eri louhintavaiheeseen, vaan ne kan-

nattaa louhia kerralla. Loppusijoitustunneleiden louhinta-aika on arviolta 23 kk. 

Louhintavaihe 6 päättyy 9/2084. Loppusijoitus siirtyy tällöin loppusijoitustunneleihin 

106 ja 107. Tämän jälkeen loppusijoitus jatkuu kunnes 10/2112 viimeinen OL3:n kapse-

li on sijoitettu loppusijoitustunneliin 137 (kuva 4-14). Loppusijoitustilojen käyttövaihe 

päättyy tällöin. 
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Kuva 4-13. Louhintavaihe 6. 

Kuva 4-14. Loppusijoitus päättyy 10/2112 loppusijoitustunneleihin 136 ja 137. 
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Taulukko 4-7. Louhintavaiheen 6 louhintapituudet ja -tilavuudet. 

 Louhintavaihe 6 Pituus (m) Tilavuus (m
3
)

 Keskustunneli *) 603 24 731 

 Loppusijoitustunnelit, 27 kpl *) 7 874 110 167 

 yhteensä  8 477 134 898 

*) sisältää loppusijoitus- ja keskustunneleiden risteysalueet 
 **) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 

4.9 Yhteenveto loppusijoitustilojen tilavuudesta 

Loppusijoitustilojen käyttöaika on pitkä ja tilojen tarve kerralla pieni suhteessa koko-

naistilavuuteen. Vaiheittaisella rakentamisella sekä tilojen vaiheittaisella sulkemisella 

pyritään minimoimaan kerralla avoinna olevien tilojen määrä, mikä vaikuttaa suoraan ti-

loihin tulevaan vuotovesimäärään sekä ilmanvaihdon tarpeeseen. 

Loppusijoitustilojen rakentaminen on jaettu kahdeksaan eri vaiheeseen (kuva 4-15). 

Taulukossa 4-8 on esitetty eri vaiheiden louhintatilavuudet. ONKALOn rakennusvai-

heen tilavuus on selkeästi suurin. Sen osuus on noin 28 % kokonaistilavuudesta. Loppu-

sijoitusta edeltävä valmisteleva vaihe on seuraavaksi suurin. Sen osuus kokonaistilavuu-

desta on noin 15 %. Käyttövaiheen aikana louhittavien louhintavaiheiden tilavuus on 

keskimäärin noin 125 000 m
3
 ja osuus kokonaistilavuudesta välillä 8 - 13 %.

Taulukko 4-8. Loppusijoitustilojen rakennusvaiheiden teoreettiset louhintatilavuudet. 

 Rakennusvaihe Louhintatilavuus *)
(m

3
)

 ONKALO 365 166 

 Loppusijoitusta valmisteleva vaihe 199 192 

 Louhintavaihe 1 110 846 

 Louhintavaihe 2 117 042 

 Louhintavaihe 3 154 292 

 Louhintavaihe 4 117 572 

 Louhintavaihe 5 107 539 

 Louhintavaihe 6 134 898 

 yhteensä 1 306 546 

*) ei sisällä loppusijoitusreikien tilavuutta 
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Kuva 4-15. Loppusijoitustilojen rakentaminen jakautuu kahdeksaan eri vaiheeseen. En-

simmäisenä rakennetaan ONKALO a), sen jälkeen ennen loppusijoituksen aloittamista 

louhittava valmisteleva vaihe b) ja lopuksi kuusi käyttövaiheen aikana louhittavaa lou-

hintavaihetta c) - h).
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Loppusijoitustilojen avoinna olevien tilojen tilavuus on suurimmillaan louhintavaiheen 

3 jälkeen 2/2046 (kuva 4-16). Se on tällöin 755 000 m
3
, joka on 58 % loppusijoitustilo-

jen kokonaistilavuudesta. Pienimmillään avoinna olevien tilojen tilavuus on ennen lou-

hintavaiheen 1 aloittamista 4/2025, jolloin se on 535 000 m
3
. Keskimäärin käyttövai-

heen aikana tiloja on avoinna noin 637 000 m
3
, eli hieman alle puolet (49 %) kokonais-

tilavuudesta. 

Valvonta-alueen tilavuus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Se vaihtelee 

käyttövaiheen aikana välillä 93 000 - 193 000 m
3
. Avoinna olevista tiloista valvonta-

alueen osuus on 14 - 28 % (kuva 4-17).

Loppusijoitustunneleiden tilavuus on suurimmillaan 131 700 m
3
 (kuva 4-18). Avoinna 

olevien tilojen kokonaistilavuudesta loppusijoitustunneleiden tilavuus on suurimmillaan 

19 %.
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Kuva 4-16. Loppusijoitustilojen avoinna olevien tilojen tilavuus.  
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5 VAIHTOEHTOISET ASEMOINNIT 

5.1 Kaksikerrosvaihtoehto 

Loppusijoitustiloille on laadittu toinen vaihtoehtoinen asemointisuunnitelma, jossa osa 

loppusijoitustunneleista sijaitsee 100 metriä alempana noin 520 metrin syvyydessä. 

Vaihtoehdosta käytetään nimitystä kaksikerrosvaihtoehto.

Kaksikerrosvaihtoehdon eri kerrosten täyttämisjärjestys ja -aikataulu vaikuttavat kerros-

ten väliseen lämpövuorovaikutukseen. Eri kerrokset siis lämmittävät toisiaan ja tämä 

nostaa kapselien lämpötilaa, mikä on mitoituksen suhteen kriittinen suure. Mikäli en-

simmäisen kerroksen täyttämisen aloittamisesta on kulunut aikaa kymmeniä vuosia en-

nen kuin toista kerrosta samalla kohdalla aletaan täyttää, on jälkimmäisenä täytettävän 

kerroksen kalliomassa ehtinyt jo lämmetä siten, että kapselien maksimilämpötila noin 

20 vuotta sijoittamisen jälkeen samoilla kapselien sijoitusetäisyyksillä nousisi useita as-

teita korkeammaksi. Tämä nousu ja toisen kerroksen 100 m lisäsyvyydestä johtuva 

luonnollinen 1,5 asteen lämpötilanousu kompensoidaan jälkimmäisenä sijoitettavassa 

kerroksessa pidentämällä kapselien välistä etäisyyttä. 

Myöhemmin sijoitettavan kerroksen kapselien maksimilämpötilojen nousu riippuu tau-

lukon 5-1 mukaisesti toiminnan aikataulutuksesta, eli kuinka kauan myöhemmin toista 

kerrosta sijoitetaan verrattuna samalla paikalla olevaan ensimmäiseen sijoituskerrok-

seen. Taulukkoon on myös arvioitu toisen kerroksen kapselien etäisyyden kasvattamis-

tarve lisälämpenemisen kompensoimiseksi. Kaksikerrosratkaisu olisi toteutettava siten, 

että samalle paikalle tulevat kaksi kerrosta sijoitettaisiin mahdollisimman samanaikai-

sesti, koska lisälämpenemisen kompensointi kapselietäisyyksiä kasvattamalla nostaa 

tunnelien louhinta- ja täyttökustannuksia merkittävästi. 

Kahden kerroksen yhtä aikaa avoinna pitäminen lisää avoinna olevien tilojen määrää ja 

aivan saman aikainen loppusijoitus kahteen eri kerrokseen ei ehkä ole käytännössä mah-

dollista. Tämän raportin kaksikerrosvaihtoehdon asemointiesimerkin laatimisessa oletet-

tiin konservatiivisesti, että ensin loppusijoitetaan ylempi taso ja vasta tämän jälkeen siir-

rytään alemmalle tasolle. Alemman kerroksen kapseleiden loppusijoituksessa oletettiin 

muodostuvan keskimäärin 25 vuoden viive verrattuna saman alueen ylemmän kerroksen 

kapseleiden loppusijoitukseen. Tämän seurauksena alemman kerroksen kapselietäisyyk-

siä lisättiin 2,2 metrillä. 

Kaksikerrosvaihtoehdon mukainen tilojen asemointi on esitetty kuvissa 5-1 ja 5-2. Tilo-

jen vaatima alue tasolla -420 on pohjois-eteläsuunnassa noin 1,2 km ja itä-länsisuunnas-

sa noin 1,7 km. Alueen laajuus tasolla -420 on noin 2,0 km
2
. Tasolla -520 vastaavat mi-

tat ovat 1,1 km ja 1,3 km. Alueen laajuus alemmalla tasolla on noin 1,5 km
2
.

Loppusijoitustilojen kaksikerrosvaihtoehdon louhintatilavuus on noin 1 372 000 m
3

ilman loppusijoitusreikien tilavuutta. 

Kaksikerrosvaihtoehdossa loppusijoitustunneleiden kokonaismäärä on sama kuin yksi-

kerrosvaihtoehdossa, eli yhteensä 137 kappaletta. Kaksikerrosvaihtoehdossa loppusijoi-

tustunneleiden louhintatilavuus on yhteensä noin 586 000 m
3
 ja pituus on noin 43,6 km, 
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eli noin 2,5 km enemmän kuin yksikerrosvaihtoehdossa. Tämä johtuu pidemmistä 

kapselietäisyyksistä alemmalla tasolla. 

Kaksikerrosvaihtoehdossa ylemmän tason ensimmäiset sijoitus- ja keskustunnelit on 

asemoitu kuten edellä esitetyssä yksikerrosvaihtoehdossa. Alemman kerroksen loppusi-

joitustunnelit on asemoitu kyseisen tason kallioresursseja parhaiten hyödyntäen ylem-

män tason loppusijoitustunneleiden alapuolelle. Keskustunnelit on asemoitu myös alem-

malla tasolla pääsääntöisesti rinnakkaistunneliperiaatteen mukaisesti. 

Kaksikerrosvaihtoehdossa loppusijoittaminen alkaa kuten yksikerrosvaihtoehdossa ta-

solta -420. Noin 35 vuotta loppusijoittamisen aloittamisen jälkeen ennen kuin aletaan 

louhimaan louhintavaihetta 4 tulee viimeistään päättää jatketaanko loppusijoitusta tasol-

la -420 vai sijoitetaanko osa kapseleista tasolle -520. Mikäli päätetään siirtyä kaksiker-

rosvaihtoehtoon, louhitaan louhintavaihe 4 edelleen tasolle -420 (kuva 5-3). Tällöin 

alemman tason tutkimuksien suorittamiseen ja suunnitteluun jää aikaa. Louhintavai-

heessa 5 louhitaan tason -520 ensimmäiset loppusijoitustunnelit ja keskustunnelit. Lop-

pusijoitus siirtyy tällöin alemmalle tasolle 9/2067. 

Taulukko 5-1. Toisen kerroksen lämpötilan nousu kapselien maksimilämpötilan esiinty-

mishetkellä (20 vuoden kuluttua kyseisen kapselin sijoittamisesta) kaksikerrosvaihtoeh-

dossa sijoitushetkien aikaerosta riippuen. Kokonaislämpötilan nousu on syvemmän ker-

roksen luontaisesta korkeammasta lämpötilasta johtuen vielä 1,5 
o
C korkeampi. Kapse-

lin etäisyyden lisäystarve lämpenemisen kompensoimiseksi syvemmällä olevassa kerrok-

sessa on arvioitu POSIVA 2003-04 (Ikonen 2003a) raportin kuvasta 43. 

Aikaero (v) Lämpötilan nousu (o
C) 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 5-1. Kaksikerrosvaihtoehdon ylempi taso noin 420 metrin syvyydessä. 

Kuva 5-2. Kaksikerrosvaihtoehdon alempi taso noin 520 metrin syvyydessä. 



46

Kuva 5-3. Kaksikerrosvaihtoehdossa neljäs ja viimeinen louhintavaihe tasolla -420 lou-

hitaan pohjoiselle alueelle. 

5.2 Ajoneuvokuljetusvaihtoehto 

Polttoainekapselit voidaan kuilussa kuljettamisen sijaan kuljetaan ajoneuvolla maan pin-

nalta loppusijoitustilaan. Kapselin kuljetuksessa käytetään tela-alustaista kuljetusajo-

neuvoa (Pietikäinen 2003). Vaihtoehdosta käytetään nimitystä ajoneuvokuljetusvaihto-

ehto (Kirkkomäki & Raiko 2005). 

Ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa loppusijoituskapselit kuljetetaan kuljetusajoneuvossa

säteilysuojan sisällä. Kapselin säteilysuojan 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).

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 ovat yksinker-

taisesti hoidettavissa eikä kuljetukseen kohdistu korkeaa vahingoittumisriskiä. Jottei 

kuljetus itse aiheuta vaurioitumisriskejä kulkuväylälle ja sen läheisyydessä olevalle inf-

rastruktuurille, tulee kulkureitin pinnoitteen, pohjarakenteiden sekä tiessä olevien silto-

jen, 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 
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alaspäin ja ne osat ajotunnelia, joista kapselinkuljetusajoneuvo on jo ajanut läpi, palau-

tetaan takaisin valvomattomaksi alueeksi. Ajotunnelin valvonta-aluetta olevasta osasta 

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. Mikäli kapselointilaitos sijaitsee loppusijoitus-

tilojen päällä, voidaan osastot tarvittaessa jopa kytkeä valvonta-alueen ilmanvaihtoon ja 

ohjata poistoilma valvonta-alueen poistoilmakanavien kautta kapselointilaitoksen 

suodattimiin. 

Ennen loppusijoitustasolle saapumista kapselinkuljetusajoneuvo siirtyy tasolta -385 ajo-

neuvokuljetusvaihtoehdossa rakennettavaan niin sanottuun ohitustunneliin (kuva 5-4). 

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 valvomattoman alueen toiminnot loppusijoitettavalla alueella. Ohitustunnelin 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 5-5). Tätä pitkin 

se ohittaa alemman tason valvomattoman alueen tekniset tilat. Ohitustunneleiden 

pituudet ovat ylemmällä tasolla noin 350 m ja alemmalla tasolla noin 250 m. 
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Kuva 5-4. Ohitustunneli (punainen) tasovälillä -385 - -420. 

Kuva 5-5. Ohitustunneli (punainen) noin tasolla -520. 
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5.3 KBS-3H 

Loppusijoituskapselit voidaan yksittäisten pystyreikien sijaan asentaa myös 

100 - 300 metriä pitkiin vaakareikiin, joiden halkaisija on 1,85 m. Tästä konseptista 

käytetään nimitystä KBS-3H. 

Loppusijoitustunnelit ja yksittäiset kapselireiät korvaavien vaakareikien välinen etäisyys 

on vähintään 25 metriä ja ne on sijoitettu lähelle kaakko-luodesuuntaa suuntaan 120 .

Kapseleita asennetaan vaakareikiin tietyin vähimmäisvälein. Kapseleiden välinen mini-

mietäisyys on Lo1-2:n kapseleille 9,1 m, OL1-2:n kapseleille 11,0 m ja OL3:n kapse-

leille 10,6 m (Ikonen 2003b). 

KBS-3H-asemoinnissa on oletettu, että loppusijoitustasolla sijaitsee loppusijoitukseen 

kelpaamattomia ja toistaiseksi vielä tuntemattomia rakenteita siinä määrin, että loppusi-

joitusreikien teoreettista määrää on lisättävä 25 prosentilla. Pystyreikävaihtoehdossa 

vastaavaksi prosenttimääräksi oletettiin 20 %. Vaakareikäkonseptin asemointi on laadit-

tu 929 Lo1-2:n kapselipaikalle, 1 610 OL1-2:n kapselipaikalle ja 1240 OL3:n kapseli-

paikalle. Kapselipaikkojen kokonaismäärä on 3 779 kappaletta. 

KBS-3H-asemointi Olkiluodon kallioperään tasolle -420 on esitetty kuvassa 5-6. Tilo-

jen vaatima alue on tasolla -420 pohjois-eteläsuunnassa noin 1,6 km ja itä-länsisuunnas-

sa noin 2,1 km (kuva 5-7). 

Kuva 5-6. KBS-3H-asemointi Olkiluodon kallioperään tasolle -420. 



50

KBS-3H-asemoinnissa sijoitusreikiä on yhteensä 171 kappaletta. Niiden pituus on kes-

kimäärin 272 m ja yhteensä 46,4 km. Sijoitusreijistä 35 kappaletta on LO1-2:n kapse-

leille, 75 kappaletta OL1-2:n kapseleille ja 61 kappaletta OL3:n kapseleille. 

Keskustunneleita on KBS-3H-asemoinnissa mukaan lukien tason -520 keskustunnelit 

yhteensä 10,1 km. Sijoitusreikien tilavuus on yhteensä noin 125 000 m
3
 ja keskustunne-

leiden noin 380 000 m
3
. Kaikkien tilojen kokonaistilavuus on noin 899 000 m

3

(taulukko 5-2). 

Kuva 5-7. KBS-3H-asemoinnin laajuus. 
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Taulukko 5-2. KBS-3H-asemoinnin louhintatilavuudet. 

 Tila Louhintatilavuus (m3)

 Ajotunneli, tasoväli 0 - -520 228 555 

 Henkilökuilu 1, Ø 6,2 m 16 182 

 Poistoilmakuilu 1, Ø 3,5 m 5 099 

 Henkilökuilu 2, Ø 4,5 m 8 731 

 Kapselikuilu, Ø 6,5 m 18 218 

 Raitisilmakuilu 2, Ø 3,5 m 5 282 

 Poistoilmakuilu 2, Ø 3,5 m 5 282 

 Kuiluperät yhteensä 25 095 

 Valvomattoman alueen tekniset tilat, taso –420 35 586 

 Valvomattoman alueen tekniset tilat, taso –520 16 696 

 Valvonta-alueen tekniset tilat, taso –420 17 962 

 Valvonta-alueen tekniset tilat, taso –520 12 329 

 Keskustunneli, taso –420, 9670 m 360 750 

 Keskustunneli, taso –520, 472 m 18 850 

 Sijoitusreiät, Ø 1,85 m, 46 432 m 124 810 

 yhteensä 899 427 
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6 YHTEENVETO 

Suomen ydinvoimalaitoksista kertyvä käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Eurajoen 

Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan. Tilojen rakentaminen aloitettiin vuonna 

2004 maanalaisen tutkimustilan, eli ONKALOn rakentamisella. ONKALOn tilat muo-

dostavat lähtökohdan loppusijoitustiloille, joiden rakentaminen aloitetaan 2010-luvulla.  

ONKALO sijaitsee alueella, jota rajoittaa pohjoisessa rakenne HZ21B, idässä 

HZ20B_alt, etelässä rantaviiva ja lännessä rakenne HZ008. Asemointia rajoittavat myös 

tämän alueen sisälle jäävät kairanreiät sekä rakenteet, joiden kohdalle loppusijoituskap-

seleiden asentaminen ei ole mahdollista. Lisäksi on oletettu, että loppusijoitustasolla si-

jaitsee loppusijoitukseen kelpaamattomia ja toistaiseksi tuntemattomia rakenteita siinä 

määrin, että loppusijoitusreikien teoreettista määrää on lisätty 20 prosentilla. 

Tässä raportissa esitetty esimerkinomainen asemointi on laadittu yhteensä 2 840 kapse-

lille ja 3 408 kapselipaikalle. Kapselipaikat jakaantuvat asemointiesimerkissä yhteensä 

137 loppusijoitustunneliin, jotka on asemoitu vähintään 25 metrin välein kaakko-luode-

suuntaan, ja joiden maksimipituudeksi on oletettu 350 m. Loppusijoitustunneleiden ko-

konaispituus on 41,1 km ja teoreettinen louhintatilavuus 564 000 m
3
 ilman loppusijoi-

tusreikiä. Loppusijoitustilojen laajuus kokonaisuudessaan pohjois-eteläsuunnassa on 

noin 1,4 km ja itä-länsisuunnassa noin 2,0 km. Tilojen louhintatilavuus on kapselireikiä 

lukuun ottamatta noin 1 307 000 m
3
.

Loppusijoitustunneleiden vuosittainen tarve on vähäinen verrattuna niiden kokonais-

määrään, joten kaikkia loppusijoitustunneleita ei kannata rakentaa kerralla valmiiksi. 

Rakentamalla loppusijoitustiloja ja -tunneleita vaiheittain jaksotetaan investoinnit pi-

demmälle ajanjaksolle. Samalla vähenee myös yhtä aikaa auki olevien tilojen määrä, 

mikä taas vaikuttaa tiloihin tulevaan vuotovesimäärään sekä ilmanvaihdon tarpeeseen.

Ennen loppusijoittamisen aloittamista rakennetaan valvonta-alueen tekniset tilat ja kui-

lut, ensimmäiset loppusijoitustunnelit sekä lounaaseen ja luoteeseen suuntautuvat tutki-

mustunnelit. Loppusijoituksen alettua vuonna 2020 tilojen käyttövaiheen aikana loppu-

sijoitus- ja keskustunneleita rakennetaan lisää yhteensä kuudessa eri louhintavaiheessa. 

Louhintavaiheiden kokonaistilavuudet vaihtelevat 108 000 m
3
 ja 157 000 m

3
 välillä. 

Keskimäärin yhden louhintavaiheen koko on noin 125 000 m
3
. Loppusijoitustunnelei-

den osuus eri laajennusvaiheissa vaihtelee välillä 64 000 m
3
 - 113 000 m

3
.

Loppusijoitustunneleita täytetään loppusijoituksen edetessä koko ajan. Keskustunneleita 

täytetään vaiheittain aina mahdollisuuksien mukaan. Keskustunneleiden täyttövaiheita 

on yhteensä neljä kappaletta. Pisin yhdessä vaiheessa täytettävä keskustunnelipituus on 

2,7 km. Pienimmässä täyttövaiheessa täytetään 300 m keskustunneleita yhdellä kertaa. 

Yhteensä käyttövaiheen aikana täytetään keskustunneleita yli 4,6 km. 

Loppusijoitustilojen kokonaistilavuudesta on yhdellä kertaa enimmillään avoinna 58 %, 

eli noin 755 000 m
3
. Suurin osa avoinna olevista tiloista on valvomatonta aluetta. Val-

vonta-alueen osuus vaihtelee avoinna olevista tiloista 14 % ja 28 % välillä. Suurimmil-

laan valvonta-alueen tilavuus on noin 193 000 m
3
. Valvomattoman alueen maksimitila-

vuus on noin 614 000 m
3
.
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Loppusijoituskapseleita voidaan yhden loppusijoitustason sijaan sijoittaa kahteen tai 

useampaan tasoon. Tässä raportissa on esitetty myös toinen vaihtoehto, jossa kapseleita 

loppusijoitetaan kahteen eri tasoon. Loppusijoitus aloitetaan tässä esimerkissä tasolta 

-420. Kun kapseleista on loppusijoitettu 63 % siirtyy loppusijoitus tasolle -520. Esitetyn 

kaksikerrosvaihtoehdon etuina voidaan pitää muun muassa sitä, että alemmalla tasolla 

voidaan hyödyntää ylemmän tason kokemuksia kallioperästä vastaavalta alueelta. Kak-

sikerrosvaihtoehdossa myös etäisyydet kuiluihin maan alla jäävät lyhyemmiksi. Kaksi-

kerrosvaihtoehdon haittana on pidemmät kapselivälit alemmalla tasolla. 

Kaksikerrosvaihtoehdossa edetään tilojen laajentamisen ja kapseleiden loppusijoituksen 

suhteen kuten yksikerrosvaihtoehdossa vuoteen 2055 asti, jolloin aloitetaan neljäs käyt-

tövaiheen aikainen louhintavaihe. Yksikerrosvaihtoehdossa se toteutetaan laajentamalla 

luoteisen alueen tiloja. Kaksikerrosvaihtoehdossa se voidaan toteuttaa lähempänä kuilu-

ja valvonta-alueen teknisten tilojen pohjoispuolella. Siirtyminen alemmalle tasolle ta-

pahtuu vuoden 2067 lopussa. Tällöin alemman tason tutkimuksiin, suunnitteluun ja ra-

kentamiseen on jäänyt aikaa 12 vuotta. 

Loppusijoitustilojen laajuus kaksikerrosvaihtoehdossa tasolla -420 on pohjois-etelä-

suunnassa noin 1,2 km ja itä-länsisuunnassa noin 1,7 km. Alueen laajuus tasolla -520 on 

vastaavasti 1,1 km ja 1,3 km. Tilojen louhintatilavuus on lukuun ottamatta kapselirei-

kien tilavuutta yhteensä noin 1 372 000 m
3
. Loppusijoitustunneleiden osuus tästä on 

noin 586 000 m
3
. Loppusijoitustunneleiden pituus on yhteensä 43,6 km, mikä on noin 

2,5 km enemmän kuin yksikerrosvaihtoehdossa. Keskustunneleita on kaksikerrosvaihto-

ehdossa yhteensä 9,8 km. 

Loppusijoituskapselit voidaan kapselihissin sijaan kuljettaa myös ajoneuvolla maan 

pinnalta loppusijoitustilaan. Kapselin kuljetuksessa käytetään tällöin tela-alustaista 

kuljetusajoneuvoa (Pietikäinen 2003) ja vaihtoehdosta käytetään nimitystä 

ajoneuvokuljetusvaihtoehto (Kirkkomäki & Raiko 2005). 

Ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa loppusijoituskapselit kuljetetaan kuljetusajoneuvossa

säteilysuojan sisällä. Loppusijoituskapselit lastataan kuljetusajoneuvoon kapselointilai-

toksessa. Maan alle kapselit kuljetetaan ensin ajotunnelia pitkin loppusijoitustasolle ja 

lopuksi keskustunneleita pitkin loppusijoitustunneliin sijoituspaikalle. Ajotunneli liite-

tään vaiheittain neljässä eri vaiheessa loppusijoitustilan valvonta-alueeseen. Kapselien 

kuljetus etenee ajotunnelissa aina valvonta-alueella. 

Ennen loppusijoitustasolle saapumista kapselinkuljetusajoneuvo siirtyy tasolta -385 ajo-

neuvokuljetusvaihtoehdossa ohitustunneliin, jota pitkin kapselin kuljetus etenee ajotun-

nelista suoraan loppusijoitustasolla valvonta-alueen teknisiin tiloihin. Kapseleiden lop-

pusijoitus tapahtuu ajoneuvokuljetusvaihtoehdossa kuten sen on suunniteltu tapahtuvan 

kuiluvaihtoehdossakin.

Kaksikerrosvaihtoehdossa loppusijoituksen siirryttyä alemmalle tasolle kapselinkulje-

tusajoneuvo jatkaa tasolta -385 ajotunnelia pitkin tasolle -517, jossa se siirtyy alemman 

tason ohitustunneliin. Ohitustunneleiden pituudet ovat ylemmällä tasolla noin 350 m ja 

alemmalla tasolla noin 250 m.  
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Loppusijoitustunneleiden ja -reikien sijaan kapselit voidaan KBS-3H-konseptin mukai-

sesti loppusijoittaa 100 - 300 m pitkiin vaakareikiin. Ne on tässä raportissa esitetyssä 

asemointiesimerkissä sijoitettu lähelle kaakko-luodesuuntaa ja vähintään 25 metrin vä-

lein kuten loppusijoitustunnelit pystyreikävaihtoehtojen esimerkeissä. KBS-3H-

asemointiesimerkin laadinnassa on kuitenkin oletettu kapselivälien olevan hieman 

pidempiä. Lisäksi loppusijoitustasolla sijaitsevia loppusijoitukseen kelpaamattomia ja 

toistaiseksi vielä tuntemattomia rakenteita on oletettu olevan siinä määrin, että loppu-

sijoitusreikien teoreettista määrää on lisätty 25 prosentilla. Pystyreikävaihtoehdossa 

vastaavaksi prosenttimääräksi oletettiin 20 %. 

KBS-3H:n asemointiesimerkissä Olkiluodon kallioperään tilojen laajuus tasolla -420 on 

pohjois-eteläsuunnassa noin 1,6 km ja itä-länsisuunnassa noin 2,1 km. Loppusijoitus-

tunnelit korvaavia sijoitusreikiä on yhteensä 171 kappaletta. Niiden pituus on keskimää-

rin 272 m ja yhteensä 46,3 km. Keskustunneleita on KBS-3H-asemointiesimerkissä yh-

teensä 9,7 km. Sijoitusreikien tilavuus on yhteensä noin 125 000 m
3
 ja keskustunnelei-

den noin 380 000 m
3
. Kaikkien tilojen kokonaistilavuus on noin 899 000 m

3
.
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