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Mitä ydinjätteet ovat

•  Ydinvoimaloihin liittyvät jätteet
–  Matala- ja keskiaktiivinen

•  Voimalaitosjäte
•  Käytöstäpoisto- ja purkujäte
•  Jälleenkäsittelyjäte

–  Runsasaktiivinen
•  Käytetty uraanipolttoaine
•  Jälleenkäsittelyjäte

•  Ydinaseisiin liittyvät jätteet
•  Muut radioaktiiviset jätteet
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Mitä on loppusijoitus
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Voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksia
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Kuva 2-1. Loviisan voimalaitoksen loppusijoituslaitos, VLJ-luola. 
 

Loviisan voimalaitoksen käytön alkuaikoina käytetty ydinpolttoaine palautettiin lyhyen 

välivarastointiajan jälkeen Neuvostoliittoon (myöhemmin Venäjälle). Vuonna 1995 

voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen käytettyä ydinpolttoainetta on varastoitu Lovii-

san voimalaitosalueella sijaitsevassa KPA-varastossa  

 

Vesijäähdytteisessä KPA-varastossa on 11 allasta. Varastoa laajennettiin vuosina 1997–

2000, jotta varastointikapasiteetti riittäisi loppusijoituksen aloittamiseen asti. Varastolla 

on myös otettu käyttöön ns. tiheitä polttoainetelineitä, jotka mahdollistavat suurempien 

polttoainemäärien varastoimisen. Tiheitä telineitä hyödyntämällä varaston kapasiteetti 

riittää laitoksen nykyisen käyttöiän loppuun saakka. 

 

Loviisan voimalaitosyksiköiden käytöstäpoisto on suunniteltu aloitettavaksi välittömästi 

käytön päätyttyä, jonka jälkeen KPA-varasto toimii itsenäisesti. Käytöstäpoiston en-

simmäinen vaihe valmistuu tämän hetken suunnitelmien mukaan noin vuonna 2035. 

Osia laitosyksiköiden järjestelmistä, kuten esimerkiksi niitä, jotka liittyvät nestemäisten 

jätteiden käsittelyyn, ei pureta ensimmäisessä vaiheessa, sillä niitä tarvitaan edelleen 

KPA-varaston itsenäisen käytön aikana.  

 

Posivan nykyisen aikataulun mukaan Loviisan polttoaine on saatu loppusijoitetuksi noin 

vuonna 2064, minkä jälkeen KPA-varasto ja sen käyttämät järjestelmät poistetaan käy-

töstä. Kertyneet jätteet loppusijoitetaan Loviisan loppusijoituslaitoksen laajennukseen ja 

loppusijoituslaitos suljetaan noin vuonna 2068. Loviisan voimalaitoksen suunnitellun 

käytön sekä ydinjätehuoltotoimenpiteiden ajoittuminen on esitetty kuvassa 2-2.  

REPOSITORY 

REPOSITORY 
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Loviisa	 Olkiluoto	
Forsmark,	Ruotsi	

Gyeongju,	Etelä-Korea	



Käytetty uraanipolttoaine – Paljonko sitä on
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Lähde:	IAEA,	Reprocessing	Op/ons,	2010	



Historiaa pikakelauksena
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•  Sähköntuotanto ydinvoimalla käyntiin 1950-luvulla
–  Ydinjätteitä ei koettu ongelmaksi ydinvoiman alkuaikoina
–  Käsitykset uraanin riittävyydestä korostivat jälleenkäsittelyn 

merkitystä
•  Loppusijoituspohdinnat alkuun 1950-luvulla

–  Yhdysvaltain Kansallisen Tiedeakatemian julkaisu 1957 esitti 
vaihtoehdot korkea-aktiivisen jätteen loppusijoitukselle

•  1960-luvulla ydinvoimaohjelmat pääsevät vauhtiin ja 
jätemäärät lisääntyvät
–  Matala-aktiivisia jätteitä ryhdytään 

loppusijoittamaan maaperään ja 
suolakaivoksiin.
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•  1970-luvulla matala- ja keskiaktiivisia jätteitä dumpataan maahan ja mereen
–  Yrityksiä runsasaktiivisenkin jätteen loppusijoituspaikan löytämiseksi vireille

•  1980-luvulla kiinnostus ydinjätteiden kohtalosta lisääntyy ydinvoimamaissa 
–  Ydinvoiman tuottajia vaaditaan esittämään suunnitelmia myös 

runsasaktiiviselle jätteille
–  Kansainvälinen yhteistyö käyntiin

•  USAssa suunnitellaan runsasaktiivisen jätteen loppusijoituksen 
aloittamista ennen vuosituhannen vaihdetta; aiempi 
paikanvalintaprosessi keskeytetään ja tutkimukset keskitetään 
Nevadaan Yucca Mountainille.

•  (Länsi-)Saksassa pyritään tekemään päätös runsasaktiivisen 
ydinjätteen loppusijoituksesta Gorlebeniin, jota on tutkittu 1970-luvulta 
lähtien.

•  Englannissa kaavaillaan Sellafieldistä loppusijoituspaikkaa.
•  Kanadalaiset käynnistävät tutkimusohjelman käytetyn CANDU-

polttoaineen loppusijoittamisesta graniittiin.
•  Ruotsalaiset esittelevät KBS-3 –loppusijoituskonseptin ja ryhtyvät 

tekemään kallioperätutkimuksia eri puolilla maata. Ne keskeytetään v. 
1985

•  Neuvostoliitto varastoi (myös Loviisan) käytettyä polttoainetta Uralille.
•  TVO aloittaa käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikkatutkimukset ja 

peesailee muita ilman kiireitä, IVO lähettää käytetyn polttoaineen 
Uralille
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•  1990-luvulla käynnistetään monissa muissakin maissa paikkatutkimus- ja 
kehitysohjelmia
–  Ne tyssäävät hyväksynnän puutteeseen, sitkeimmät aloittavat uudelleen
–  Kansainväliset yhteisöt koettavat tukea loppusijoituspyrkimyksiä (Collective 

Opinion 1991)
•  2000-luvun alussa edistyminen takkuilee edelleen

–  Loppusijoituspaikan valintaperiaatteet vapaaehtoisuuteen perustuviksi
–  Suomen lisäksi vain Ruotsissa ja Ranskassa hankkeet etenevät

•  USA:ssa Yucca Mountainin projekti on keskeytetty eikä muustakaan ole päätöksiä.
•  Saksassa Gorleben on pantu jäihin ja palattu aloitusruutuun. 
•  Englannin Sellafieldissäkään ei päästy eteenpäin ja niinpä päätettiin tehdä kaikki toisin: 

paikanvalinnan tulee tapahtua hitaasti ja vapaaehtoisuuden pohjalta.
•  Kanadassa kaikki aloitettiin uudelleen alusta ja vapaaehtoisuus on sielläkin avainsana.
•  Japanikin vannoo vapaaehtoisuuden nimiin, mutta heikoin tuloksin.
•  Ruotsissa palattiin ydinvoimapaikkakunnille ja homma näyttää nyt onnistuvan.
•  Ranskassa laadittiin aikanaan laki ja kohta nähdään noudatetaanko sitä.

•  2010-luvulla Suomessa myönnetään rakentamislupa runsasaktiivisen 
ydinjätteen loppusijoitukselle ensimmäisenä maailmassa
–  Muualla maailmassa jatketaan varastointia ja lykätään hankkeiden 

toteutusta
–  EU-direktiivi voimaan 2013, auttako sekään?
–  Ottaako Etelä-Australia loppusijoitettavakseen muiden maiden käytetyn 

polttoaineen?
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Mitä Suomessa tapahtui ?
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•  Ydinvoimalaitoksia oli aloitettu puuhaamaan jo 1960-
luvulla, tuolloin 
–  Jälleenkäsittelytekniikka kehitteillä käytetylle polttoaineelle 
–  Käytetyllä polttoaineella positiivinen arvo, jätteiden käsittely 

suoraviivaista 
–  Vuodelta 1957 periytyvässä laissa ei menettelyjä ydinjätehuollolle 
–  Periaate: käytetty polttoaine toimitettava pysyvästi pois maasta 
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•  Tietoisuus jälleenkäsittelyjätteiden pitkäikäisyydestä ja 
ratkaisujen puutteista lisääntyi 
–  Jälleenkäsittelijät halusivat palauttaa korkea-aktiivisen jätteen 

alkuperämaahan 
•  Jälleenkäsittelykapasiteetin rakentaminen hidasta 

–  Uraanin hinta alas, plutoniummarkkinat kuolivat 
•  Huomiota ydinaseiden leviämisen estämiseen 

–  Jälleenkäsittelyn kehittäminen keskeytettiin USA:ssa 1977 
–  Taustalla myös huonot kokemukset jälleenkäsittelystä 

•  Kierrättämiseen tarvittavien hyötöreaktorien kehittäminen 
ongelmallista 

•  Ydinvoimaan kohdistuva kritiikki alkoi 1970-luvulla 
–  Ydinjätehuolto esille Ruotsissa osana politiikkaa (nk. ehtolaki 

1977) 
–  Three Mile Island reaktorionnettomuus v. 1979 
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•  Lainsäädäntöön tehdyn muutoksen myötä vastuu 
ydinjätehuollosta voimayhtiöille v. 1978 

•  Loviisassa asia oli ratkaistu palautuksella Neuvostoliittoon 
•  Olkiluodossa ei ratkaisua 

–  Käyttölupa myönnettiin siksi vain viideksi vuodeksi 
–  Käyttölupaehdoissa vaadittiin käytetty polttoaine vietäväksi 

ulkomaille, jos se ei onnistu, on se jälleenkäsiteltävä ja jos 
tämäkään ei onnistu on varauduttava loppusijoitukseen 
kotimaassa niin kauan kunnes vienti on varmistettu 

–  Hakemus uudeksi käyttöluvaksi tulisi jättää vuoden 1982 
lopussa, johon liitettävä selvitykset ydinjätehuollosta 
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•  Tilanne maailmalla sekava 1980 –luvun alussa 
–  Aikaisemmat näkymät polttoainekierrosta ja kansainvälisistä 

markkinoista romahtaneet 
–  Kotimainen ratkaisu merkitsisi polttoaineen suoraa loppusijoitusta 

•  Ainoa referenssi loppusijoitukselle Ruotsissa 

•  TVO laati selvityksiä käyttölupahakemuksen tueksi v. 1982 
–  Kokonaissuunnitelma käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseksi 

Suomen kallioperään turvallisuusarvioineen 
–  Suunnitelma paikanvalinnaksi 
–  Aikataulu: Paikanvalinta v. 2000 ja loppusijoitus alkuun noin 2020 

•  Perusteena käytetyn polttoaineen vaatima 40 vuoden jäähtymisaika 
•  TVO päätti rakentaa käytetyn polttoaineen välivaraston Olkiluotoon 
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•  Valtioneuvosto teki v. 1983 periaatepäätöksen 
ydinjätehuoltoa koskevista periaatteista ja aikatauluista 
–  Päätös koski silloisia luvanhaltijoita ja kaikkia ydinjätteitä 
–  Käytetyn polttoaineen kotimaiselle vaihtoehdolle sitova 

aikataulu ja välitavoitteet 
•  Paikanvalinta v. 2000 
•  Loppusijoitustoiminnan aloittaminen ”noin vuonna 2020” 

•  Käytetyn polttoaineen vienti pysyvästi ulkomaille 
edelleen päävaihtoehto 
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•  TVO:lla päävastuu toteutuksesta vuodesta 1983 
eteenpäin
–  Tähtäimenä paikanvalinta v. 2000
–  Turvallisuustutkimus käyntiin
–  Loppusijoitusratkaisun tekninen suunnittelu käyntiin

•  STUK:lla valvontavastuu
•  Ministeriö käynnisti julkisrahoitteisen tutkimusohjelman

–  Tavoitteena hankkia riippumatonta tieteellis-teknistä 
informaatiota turvallisuuden arvioinnin tueksi
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•  Kansainvälinen vuorovaikutus tarjosi lentävän lähdön 
loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystoiminnalle 
–  Oppimismahdollisuuksia haettiin aktiivisesti 

•  ”Ehtolaki” sysäsi loppusijoituksen kehityksen käyntiin 
Ruotsissa v. 1977 
–  SKB:n toimesta KBS-1 (1977) ja KBS-2 selvitykset (1978) 
–  KBS-3 selvitys v. 1983 sisälsi jo laajasti tutkittua 

kallioperätietoa 
•  Yhteyksiä muihin maihin IAEA:n ja OECD/NEA:n 

kautta 
–  Osallistuminen Stripa-projektiin Ruotsissa 1982-1990 
–  Tiedonvaihtosopimuksia muiden organisaatioiden kanssa 
–  Osallistuminen Äspön kalliolaboratorioon 1992 lähtien 
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Alkuvaiheen KBS-ratkaisut esikuvina 
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Kapseliratkaisu vakiintui vähitellen  
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1970-luku 

1980-luku 

1990-luku 

2000-luku 



Laitossuunnittelu ja tarvittava tekniikoiden 
kehitys suomalaisin voimin 
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Mistä sopiva loppusijoituspaikka ?
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•  1980-luvun alussa ei ollut käsitystä kalliolta vaadittavista 
tavoiteominaisuuksista turvallisen loppusijoituksen 
kannalta 
–  Tutkimustietoa Suomen kallioperän syväolosuhteista oli muutenkin 

niukasti 

•  Paikanvalintaan liittyvät kriteerit olivat kansainvälisestikin 
kehitysvaiheessa 

•  Vuoden 1982 kokonaissuunnitelmassa päädyttiinkin 
paikanvalintaohjelmaan, jonka lähtökohtana oli koko 
Suomi 
–  Olkiluodosta ja Hästholmenista oli karttunut tietoa 

voimalaitosrakentamista ja VLJ-luolia varten tehdyistä 
tutkimuksista 
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Paikanvalintatutkimusten vaiheet vuosina 
1983 - 2000 
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Tutkimusalueiden 
seulonta 

1983 - 1985 

Alustavat paikkatutkimukset 
1986 - 1992 

Yli 100 mahdollista  tutkimusaluetta 

Yksityiskohtaiset 
paikkatutkimukset 1993 - 2000 



Melkein koko Suomi suurennuslasin alla 

3.11.2016 24 



•  Kenttätutkimuksiin oli valmistauduttu huolella kehittämällä 
osaamista ja menetelmiä 
–  Lavian koereikäprojekti toteutettiin 1984-1985 
–  Päätös koereikäprojektista yllätti lavialaiset, reaktiosta otettiin 

opiksi tulevaa viestintää varten 

•  TVO valmistautui valitsemaan alueet tutkimuksiin vuoden 
1985 lopussa 
–  Kirje ja tietopaketti 66 kuntaan etukäteisinformaatioksi 

•  Työ jouduttiin keskeyttämään keväällä 1986 Ikaalisissa 
kovan vastustuksen vuoksi 
–  Tsernobylin onnettomuuden jälkeen ”aikalisä” 
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•  Huhtikuussa 1987 valittiin 5 aluetta tutkimuksiin ja työt 
käynnistettiin välittömästi 
–  Kuntien kanssa käytiin neuvotteluja, kunnista saatiin kannanottoja 
–  Laajat kenttä- ja kairaustutkimukset suoritettiin Hyrynsalmella, 

Konginkankaalla, Kuhmossa, Sievissä ja Olkiluodossa 
•  Vuonna 1992 raportoitiin tulokset, alustavat laitossuunnitelmat 

sekä turvallisuusarvio 
–  Hyrynsalmi ja Sievi pudotettiin pois tutkittavien alueiden joukosta 

tieteellis-teknisin perustein 
•  Tutkimuksia jatkettiin muilla alueilla kohti paikanvalintaa 
•  Loviisa liitettiin mukaan tutkittavien alueiden joukkoon vuonna 

1996 
–  Kaupungin kanssa käytiin neuvotteluja ennen tutkimusten 

aloittamista 
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•  Paikan valinnan ajankohta oli asetettu valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä (1983)  

•  Valinta päätettiin kytkeä YEL:n mukaiseen 
periaatepäätösmenettelyyn 
–  Hakemus valtioneuvostolle 1999 

•  Kaikki neljä paikkaa turvallisuusmielessä samanarvoisia 
•  Loppusijoituksen toteutettavuuden kannalta Olkiluoto ja Hästholmen 

muita edullisempia 
•  Hyväksyttävyys parempi Eurajoella ja Loviisassa (60% / 40%) 
•  Hakemuksessa esitettiin loppusijoituslaitosta rakennettavaksi 

Eurajoen Olkiluotoon 
–  Valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen v. 2000 

•  Eduskunta vahvisti päätöksen keväällä 2001 

3.11.2016 27 

  



•  Valinnan jälkeen maan alle varmistamaan käsitykset 
Olkiluodon kallioperästä ja hankkimaan tiedot 
rakentamislupaa varten 
–  Loppusijoitustilojen suunnitteluun tarvittavien 

yksityiskohtaisten tietojen hankkiminen 
–  Loppusijoitusta varten suunniteltujen ratkaisujen testaus ja 

todentaminen Olkiluodon syväkallio-olosuhteissa 
–  Organisaation oppiminen tutkimaan, arvioimaan, 

rakentamaan, käyttämään ja sulkemaan loppusijoitustiloja 
loppusijoitustoiminnan edellyttämällä tavalla 

•  Lähtökohta: periaatepäätöksen nojalla STUK valvoisi 
ONKALOn rakentamista kuin ydinlaitosta 
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Miksi Suomessa ollaan onnistuttu ?
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•  Ydinvoimalaitosten rakentaminen osui merkittävään 
muutosvaiheeseen, joka vaati ratkaisujen tekemistä sekä 
toimenpiteitä 
–  Jos laitosyksiköt olisi rakennettu aiemmin olisi päädytty 

jälleenkäsittelysopimuksiin 

•  Tapahtumat Ruotsissa 1970-luvulla sysäsivät 
loppusijoituksen voimakkaaseen kehitysvaiheeseen 
–  ”Helt säker” ratkaisu ydinvoimalaitosten käynnistämisen 

edellytyksenä 

•  Valtioneuvoston periaatepäätös 1983 takasi toiminnan 
pitkäjänteisyyden 
–  Sitoutuminen pitkään ohjelmaan ja sen tavoitteisiin 
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•  Avoin viestintä on mahdollistanut luottamuksen 
rakentamisen sekä hyväksynnän 
–  Avoimen viestinnän periaatteet asetettiin jo vuonna 1983 
–  ”Yllätys” on huono strategia opittiin Laviassa 1984 

•  Projektimainen toiminta on tuottanut kaiken aikaa tuloksia, 
–  Joista on voitu kertoa ja kehittää luottamusta 
–  Joista on voitu oppia ja kehittää resursseja 
–  Joiden avulla toiminnan kustannukset on voitu pitää kansainvälisesti 

ottaen pieninä 
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•  Selkeät vastuut 
–  Ydinjätteen tuottaja vastaa, viranomainen valvoo 
–  Kirjattu lakiin ja asetukseen 

•  Valtiovallan ohjaavat päätökset aikaisessa vaiheessa 
–  Hankkeen integrointi yhteiskuntaan 
–  Uudet valtioneuvostot pitäneet voimassa aikaisemmat 

päätökset 
•  Selkeä ja läpinäkyvä päätöksenteko 

–  YEL:n periaatepäätösmenettely: sijaintikunnan veto-oikeus 
–  Eduskunnan ratifiointi 

•  Joustavuuden säilyttäminen 
–  ”Do and see” –strategia, tehdään asioita, opitaan, 

mukautetaan suunnitelmia, tehdään se, mikä nähdään 
parhaaksi 
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•  KBS-3 konsepti on kestänyt pääpiirteiltään hyvin 
tähänastisen kritiikin.

•  Merkittäviä muutoksia lähinnä kapselin rakenteessa ja 
loppusijoitustunnelien täyttömateriaalissa

•  Suomalainen kehityspanos vähäistä 1900-luvulla; Posiva 
merkittävällä panoksella mukaan vasta 2000-luvulla

•  Tällä hetkellä suurin haaste lienee osoittaa, että konsepti 
on toteutettavissa esitettyjen määrittelyjen mukaisesti
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•  Joustavuus on pidetty vaatimuksena kaiken aikaa
•  Loppusijoitusratkaisun kehittäminen aloitettiin OL1-2 tarpeisiin 30 v 

käyttöä silmälläpitäen (240 TWh, 1200 tU)
•  Välillä Posiva varautui jopa 12000 tU loppusijoitukseen
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Miksi	Suomi	on	piikkipaikalla	



–  ”Piikkipaikka” selittyy osin suomalaisten onnistumisella, osin 
muiden maiden epäonnistumisella

–  Suomessa ei tähdätty nopeaan tulokseen, vaan laadittiin pitkän 
ajan systemaattinen, vaiheittainen ohjelma, jossa tarkistuspisteitä

•  SKB:n jo pitkälle kehittämä tekninen konsepti tarjosi oikotien
–  Isoissa ydinvoimamaissa ydinjätteet ajateltiin voitavan hoitaa pois 

asiantuntijavaltaan luottaen
–  Suomen kaltaisessa pienessä maassa piirit ovat pienet ja asioita 

kyetään sopimaan pienemmällä byrokratialla ja nopeaa 
päätöksentekoa arvostaen

•  Ohjelman toteuttamisesta sovitussa aikataulussa tuli lähes 
itsetarkoitus (?)

–  ONKALOn rakentaminen ja liittäminen loppusijoituslaitokseen 
ilman ydinenergialain mukaista rakentamislupaa antaa Posivalle 
merkittävän etumatkan muihin nähden
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Historia toistaa itseään (?)
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•  Lähtötilanne vuoden 2008 tienoilla:
•  Fennovoima piti Posivan loppusijoituslaitosta ”kansallisena 

ratkaisuna”, joka olisi käytettävissä heidänkin 
suunnittelemansa ydinvoimalan käytetylle polttoaineelle.

•  TVO ja Fortum totesivat, että Olkiluodon loppusijoituslaitos on 
tarkoitettu vain Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden 
käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen.

•  Ministeriö (TEM) esitteli tulkintoja ydinenergialain 
yhteistyöpykälistä.

•  Ministerin asettama työryhmä esitti asian lykkäämistä, kun 
Olkiluodon laajentamisen turvallisuus osataan arvioida 
paremmin

•  Tilanne nyt:
•  Fennovoima aloittanut oman loppusijoitusohjelmansa ja on 

tekemässä loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten 
arviointia kahdelle paikkakunnalle, Pyhäjoelle ja Eurajoelle.
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Summa Summarum

•  Ydinvoimalla on tuotettu sähköä yli 50 vuoden ajan
•  Tänä aikana

–  Vain pienehkö määrä vähemmän haitallisia jätteitä on saatu 
loppusijoitetuksi (nk. voimalaitosjäte)

–  Runsasaktiivinen jäte odottaa varastoissa loppusijoitusta ilman sen 
suurempia kiireitä

•  Ydinjätehuollon historia muualla kuin Suomessa (ja 
muutamassa muussa maassa) ei ole kovin kunniakas

•  Suomi voikin siksi olla mallina maailmalle.
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Lopuksi…… Lukemista
•  ”Kohti turvallista loppusijoitusta, ydinjätehuollon neljä 

vuosikymmentä”. Posiva (2012). 
•  ”Too Hot to Touch, The Problem of High-Level Nuclear 

Waste”. Alley, W.M. & Alley, R.”. Amazon Books (2013)
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