
Miten loppusijoitushanke etenee 
toteutukseen? 

Tiina Jalonen 
Posiva Oy 



T. Jalonen 2 

Posivan ohjelma 

1983 

2001 

2012 

Käyttötoiminnan 
aloitus noin 2020 

Hallituksen päätös 
loppusijoitusohjelman 
aikataulusta 

Paikka-
tutkimukset 

ONKALOn rakentaminen 
ja varmentavat 
paikkatutkimukset 

Laitosten 
rakentaminen 

Valtioneuvoston 
periaatepäätös 

Rakentamis-
lupahakemus 

Käyttölupa- 
hakemus 

Asennukset, koekäyttö 

1978 

Geologisen 
loppusijoituksen 
alustavat 
selvitykset 

Paikan valinta 



Rakentamislupahakemuksesta toteutukseen 
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Posivan keskeisimmät tavoitteet 

§  Muuttua rakentamisluvan saamisen myötä 
ydinlaitosluvanhaltijaksi 
§  turvallisuuskysymykset on poistettu/suunnitelmat hyväksyttäviä 

§  Saavuttaa ratkaisujen ja suunnitelmien toteuttamisvalmius 
§  järjestelmät on luvitettu 

§  Saavuttaa käyttölupahakemusvalmius 
§  loppusijoitusjärjestelmän toteutettavuus vaatimusten mukaan on 

osoitettu analyysien ja testien avulla 
§  tarvittavien materiaalien ja komponenttien tuotanto- ja 

hankintaketjut ovat valmiita 
§  pitkäaikaisuus- ja käyttöturvallisuusaineistot vastaavat toteutusta 
§  laitokset ja laitteet on rakennettu ja valmiita koekäyttöön, minkä 

osana toteutetaan yhteistoimintakokeet maan päällä ja alla 
§  Posivan organisaatio täyttää loppusijoitustoiminnan vaatimukset 
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KBS-3 –ratkaisun saattaminen valmiiksi 
toteutusta varten 1/2 
§  Kapseli 

§  lisävarmuuden hankkiminen toimintakyvystä 
§  pitkäaikaiskäyttäytymisen selventäminen kuparin korroosion ja 

virumismallien osalta 
§  valmistautuminen toteutukseen  

§  päätös kapselin sulkemismenetelmästä 
§  kapselikomponenttien valmistus- ja tarkastus- sekä hitsin 

tarkastusmenetelmien pätevöinti 
§  laadunvarmistus ja hankintoihin valmistautuminen 
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KBS-3 –ratkaisun saattaminen valmiiksi 
toteutusta varten 2/2 
§  Bentoniittipuskuri ja sijoitustunnelien täyttö 

§  lisävarmuuden hankkiminen toimintakyvystä 
§  bentoniitin stabiilisuus  
§  käyttäytyminen kalliosiirroksessa 
§  sementin vaikutus 
§  mikrobien toiminta 
§  kaasujen kulkeutuminen 
§  mekaaninen ja kemiallinen eroosio, virtauskanavien 

muodostuminen 
§  valmistautuminen toteutukseen  

§  asentaminen ja vuotovesien hallinta asennuksen aikana 
§  valmistusprosessien teollistaminen 
§  laadunvarmistus ja hankintoihin valmistautuminen 
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Rakentamislupahakemuksen jättämisen 
2012 jälkeen: käyttötoiminnan kehittäminen 

§  Bentoniittipuskurin 
asennuslaitteen prototyyppi 
§  Asennustestejä alkaen v. 2013 

maan päällä, minkä jälkeen 
ONKALOn 
demonstraatiotunneleissa 

§  ONKALO-testit osa Euratomin  7. 
puiteohjelman LUCOEX-hanketta 
 

§  Kapselin asennuslaitteen 
prototyyppi 
§  Asennustestejä alkaen v. 2013 

maan päällä, minkä jälkeen 
ONKALOn 
demonstraatiotunneleissa 

§  Loppusijoitustunnelien täyttö 
§  Täytön asennuslaitteiston 

suunnittelu käynnissä 
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Demonstraatiot ONKALOssa  
toteutettavuuden varmistaminen 
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§  Bentoniittipuskurin täyden mittakaavan 
testi 
§  Pienempi testi → täysimittainen testi 
§  Tavoitteena osoittaa alkutilan 

saavuttaminen 
§  Loppusijoitustunnelin täyttötestit 

§  Täytön asennustestit: lattian tasaus, 
lohkojen asennus, pellettien asennus 

§  Täyden mittakaavan testi myöhemmin 
§  Loppusijoitustunnelien tulppaus 

§  Täysimittainen tulppatesti toteutetaan 
Euratomin  7. puiteohjelman DOPAS-
hankkeen osana (hakemus jätetty) 

§  Testataan kallion rakennusmenetelmää, 
rakentamista, instrumentointia, tiiviyttä 



Tuotantoon valmistautuminen 
§  Kapselikomponenttien hankinta  

§  ostaminen suoraan toimittajilta tai  
§  Oskarshamniin rakennettavasta (SKB:n) kapselitehtaasta 
§  koko ketjun laadunvarmistusmenettely 

§  Puskuri- ja täyttökomponenttien hankintavaihtoehdot 
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§  oma tuotantolaitos, tuotantoprosessien suunnittelu on käynnissä 
§  ostaminen SKB:n tuotantolaitoksesta tai  
§  suoraan toimittajilta 
§  logistiikka ja  

laadunvarmistus- 
menettelyt eri  
tapauksissa 
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TUTKITUT TIEDOT 
- Kallioperä ja siinä vallitsevat prosessit 
- Materiaalit ja niiden käyttäytyminen 

TURVALLISUUSTOIMINNOT 
- Teknisten vapautumisesteiden 
toimintakykytavoitteet 
- Kallioperän tavoiteominaisuudet 
- Vaatimukset (miten hyvin) 

TOIMINTAKYKYANALYYSIT 
-  Vapautumisesteiden toimintakyvyn 

osoittaminen tulevien olosuhteiden 
kuormitustilanteisssa 

SKENAARIOT 
-  Perus-, muunnelma- ja 
häiriöskenaariot 
-  Voivatko olosuhteet 
poiketa odotetuista, mitä voi mennä 
pieleen? 

TURVALLISUUSARVIO 
- Turvallisuustoimintojen täyttymisen 
osoittaminen 
viranomaisvaatimuksiin nähden 

TEKNISET RATKAISUT 
-  Tekniset vapautumisesteet 
-  Loppusijoitustilojen layout 
-  Alkutila 

ODOTETUT OLOSUHTEET 
-  Kuvaus mallien avulla 
olosuhteista ja niiden kehittymisestä 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
- Vaatimusten ja suunnitteluperusteiden 
täyttyminen 
-  Parannus- ja optimointiehdotukset 

LUVITUS TOTEUTUS 



Paikkatutkimukset 

§  Tutkimukset keskittyvät aikaisemman 
paikkaraportoinnin yhteydessä havaittujen avoimien 
asioiden selvittämiseen ja puutteiden täydentämiseen  
§  loppusijoitusalueen itäosan rakennemallien luotettavuuden 

parantamiseen 
§  jännitystilan seikkaperäisempään ymmärtämiseen 

loppusijoitussyvyydellä 
§  hydrogeokemiallisten prosessien kuvaamiseen sekä  
§  kallioperän matriksiominaisuuksien määrittämiseen 
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Jäätikön sulamisvesitutkimukset - GAP 
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Kuva 
Anne Lehtinen 
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Syvällä ONKALOssa käsitys kallioperästä 
tarkentuu (-420 m) 
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Demotilat -420 m 



Loppusijoitustilojen suunnittelu 

§  Kallioluokittelu (RSC) osaksi suunnittelua 
§  ONKALOn demonstraatiotunnelit ja –loppusijoitusreiät 
§  RSC-manuaali 
§  Yhteistoimintakokeen paikka (tarvittaessa) 

§  Ensimmäinen loppusijoituspaneeli 
§  Päätös ensimmäisten loppusijoitustunnelien sijainnista 
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Kapselointilaitoksen suunnittelu  

§  Kapselointilaitoksen järjestelmien suunnittelu, luvitus, 
valmistus ja asennukset 

§  Käyttötoiminnan suunnittelu 
§  kapselointiprosessin mallinnus ja simulointi 

§  Toteutussuunnitelmat suunnittelualoittain 
§  suunnittelussa huomioidaan rakentamismääräykset ja uudet 

laitetason YVL-ohjeet (E-sarja) 

§  Toteutuksen valmistelu 
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Kapselointilaitoksen koekäyttö ja 
yhteistoimintakoe  

§  Järjestelmien koekäyttö 
§  Tehdastestit (FAT) ja laitostestit (SAT) järjestelmäkohtaisesti 

valmistuksen ja asennusten tahdissa 
§  Koko prosessin yhteistoimintakoe, kun kaikki oleelliset 

järjestelmät on asennettu ja todettu järjestelmäkokeissa 
toimiviksi 

§  Kylmä koekäyttö 
§  Kuuma koekäyttö, kun siihen saadaan lupa 
§  Hyväksytysti suoritetulla kuumalla yhteistoimintakokeella 

osoitetaan Posivan valmius loppusijoitustoiminnan 
aloittamiseen kapselointilaitoksen toiminnan osalta 
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Posivan tuote: turvallinen loppusijoitus 
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Seuraava vaihe: Käyttölupahakemus 
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Tavoitetila: ”Käyttölupahakemusvalmiuden saavuttaminen siten, että 
loppusijoituksen aloittaminen on mahdollista noin vuonna 2020” 



Posivan tuote: turvallinen loppusijoitusratkaisu 
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Kapseli 

Bentoniitti- 
puskuri 

Saviblokkitäyte 



Mitkä päätavoitteet on otettava huomioon 
tehtävien ja budjetin suunnittelussa 

§  TKS-työ ja avoimet turvallisuuskysymykset 
§  Kapselointilaitoksen hitsaus- ja tarkastusasemien laitteistot 
§  Loppusijoituslaitteiden prototyypit ja käyttötoimintaa varten 

hankittavat laitteet 
§  Puskurin, täytön ja tulpan testit ja loppusijoitusdemonstraatio 
§  Hankintoihin valmistautuminen 
§  Käyttölupahakemus 
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