
1.10.2018 1

Betonirakenteiden vaatimukset ja 
valvonta ydinlaitosten 
rakentamisessa

ATS-jäsentilaisuus, Fortumin pääkonttorin 
auditorio 24.9.2018

Jukka Myllymäki & Pekka Välikangas 
STUK Rakennustekniikka



Ydinvoimalaitoksen rakennuksia ja 
rakenteita
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Olkiluoto 1 (OL1):
• Suojarakennuksen liukubetonointi käynnissä
• Reaktorirakennuksen alaosan rakenteita

Olkiluoto 3 (OL3):
• Suojarakennuksen alaosan tiivistelevy ja 

sisäpuolisen pohjalaatan raudoitusta.



Loviisa 2, teräsrakenteinen suojarakennus,
teräsbetonirakenteinen sylinteriosa
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Loviisa 2, teräsrakenteinen kattokannatin

Pekka 
Välikangas

4



5



Ydinvoimalan rakennusten 
turvallisuustehtävät

• Rakennukset suojaavat ympäristöä säteilyltä ja radioaktiivisilta aineilta, 
ja laitoksen rakenteita ja laitteita ympäristöstä tulevilta kuormilta

• Reaktoria ympäröi massiivinen säteilysuoja, ns. biologinen suoja -
rajoittaa säteilytasoa suojarakennuksen sisällä

• Sisempi suojarakennus (suurin energia- ja aktiivisuussisältö)

– pitää pysyä ehjänä ja tiiviinä mitoittavissa onnettomuuksissa

– pitää kestää toimintakuntoisena sisäiset ja ulkoiset uhat: tulipalo, 
maanjäristys, tulva, lentokonetörmäys

• Ulompi suojarakennus

– lievempi tiiveysvaatimus (tai ei ollenkaan)

– pitää kestää sisäiset  ja ulkoiset uhat: lentokonetörmäys, 
maanjäristys, tulva, tulipalo 

• Muut rakennukset (polttoaine-, jäte-, apurakennukset)

– sisältävät aktiivisuutta mutta ei juuri energiaa; vaatimuksia 
ilmastoinnille, ei niinkään rakenteen tiiveydelle
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Viimeaikaisia betonirakentamisen 
ongelmia

Betonin lujuusongelmat

• Rotankolot vain paljastivat Turun betoniongelmat – todellinen 
ongelma on betonin lujuus? (Rakennuslehti 1.12.2016)

• Lujuusongelmat tuoneet erittäin negatiivista julkisuutta 
sementtiteollisuudelle (Tekniikka &Talous 7.12.2016)

• Betonin lujuusongelman syy varmistui – "Tuli alalle yllätyksenä” 
(Tekniikka &Talous 9.12.2016)

• Sekoitusprosessin puutteet syynä betoniongelmiin (Rakennuslehti 
15.9.2017)

• Tukesin asiantuntija: Betonin lujuusongelmien syy näyttää 
selvinneen (Aamulehti 16.9.2017)

• Höttöbetoni ajettiin pois Kehä I:ltä (Helsingin Sanomat 9.9.2018)
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Viimeaikaisia betonirakentamisen 
ongelmia

Jännitettyjen betonirakenteiden vaurioita

Genovan sillan romahdus 14.8.2018

• Yksinkertainen rakenne; pylonit, joissa neljä esijännitettyä 
vetosauvaa

• 1990-luvulla itäisimmän pylonin yksittäiset punokset ruosteessa ja 
poikki, korjattiin ulkopuolisilla jänteillä, sortuneen osan viereisen 
pylonin vetosauvoja vahvistettiin.

• Sillan ylläpitäjä vaihtui 1999, mitään merkittävää kunnostusta ei 
tehty 20 vuoteen. 

Jyväskylän Kangasvuoren vesitornin sortuma 3.11.2012

• Sortuman syy jänteiden vetyhaurausmurtuma, jonka seurauksena 
säiliön alareunan suuri rengasmainen palkki jännepunoksineen 
katkesi.
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Ydinvoimalaitosten rakentamista 
koskevat vaatimukset 

• Säteilyturvakeskuksen määräykset ja YVL-ohjeet

– Ydinenergialaki (1990/1987) 

– STUKin määräykset

– YVL-ohjeet

• E.6, Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet , 2015

• Konventionaalisten rakenteiden lait, asetukset ja ohjeet

– maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

– maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 

– Ympäristöministeriön asetukset

– Suunnittelua, toteutusta ja materiaaleja koskevat EN-standardit

– Rakentamismääräyskokoelma

– Yhdistysten ohjeet (esim. BY65) 
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Turvallisuusluokitus

Betonirakenteiden turvallisuusluokitus, (ohjeet YVL B.2 ja E.6) , määrittää 
vaatimukset suunnittelulle, valmistukselle ja tarkastuksille.

Turvallisuusluokat 1-3 ja EYT (ei ydinteknisesti luokiteltu)
– Reaktorin suojarakennus: turvallisuusluokka 2
– Reaktorirakennus, turvallisuusluokka 3, voi olla myös turvallisuusluokan 2 

rakenteita
– Turvallisuusrakennukset , polttoainerakennus, jäterakennus ym: 

turvallisuusluokka 3
– Rakennukset, jotka eivät ole ydinturvallisuudelle tärkeitä: esim. 

turpiinirakennus EYT tai EYT/STUK

STUK ei tarkasta luokkaan EYT ja EYT/STUK kuuluvia betonirakenteita, 
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Betoni ydinlaitoksissa

Rakentamismääräysten (RakMK) vaatimien toimenpiteiden
lisäksi

• Kaikki betonin suhteitukset ja injektointimassat testataan
ennakkokokein, tulokset hyväksytetään STUKissa

• Suojarakennuksen betoneille tehdään viruma-, 
kutistumakokeet, jänneteräksille veto- ja relaksaatiokokeet.

• Kaikista työmaalle tulevista TL2 ja TL3 rakenteiden
betoneista ja injektointimassoista tehdään koekappaleet
puristuslujuuden määrittämiseksi. Notkeus (leviämä tai 
painuma) mitataan. Tulokset STUKIlle kuukausittain

• Työmaalle tulevista betoniteräksistä, niiden jatkoksista ja
jänneteräksistä otetaan vetokoenäytteet TL2 rakenteissa , 
TL3 tarvittaessa.
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SAFIR, ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 
(VYR, luvanhaltijat, STUK)

BTT, betonitekniset taitorakenteet 
(Liikennevirasto, VR, kaupunkeja, STUK)

• Erityiset suunnittelukriteerit / analyysit

– Suojarakennustoiminta, lentokoneen törmäys, maanjäristys

• Ikääntymisen hallinta, LTO

– Ennakoivan kunnossapidon suunnittelu ja tarkastukset

• Ikääntymismekanismit / käytännön toimenpiteet

– Betonirakenteiden ainetta rikkovat ja ainetta rikkomattomat (NDE) 
menetelmät

• Riskien hallinta

– Fragiliteettien analyysit ja hallinta

– Ikääntymisen ja sisäisten/ulkoisten uhkien yhdistelmät
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Experiences from OL3 containment structures

Post tensioning system
– mock-ups, flexible post tensioning schedule

Dome
– mock-ups

Brackets of polar crane
– shear capacity

Steel platforms

– exceeded safety importance

Fire at the site
– damage study and repair plans

Liner manufacturing
– non-conformances in welding and oversight

Gusset area
– mock-ups, concrete mix

Base slab concreting
– water/cement ratio, lifetime requirements

Rock excavation works
– misfired explosives at channel excavation

Safety culture at site
– multinational site, many contractors
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