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KYT pähkinänkuoressa

� KYT-tutkimusohjelma toteutetaan 2002-2005
� tavoitelaajuus 1 M€/vuosi
� pääasiallinen rahoittaja valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR)

yhteydessä oleva erillinen ydinjätetutkimusrahasto
� koordinaattori Kari Rasilainen, VTT
� KYT palvelee viranomaisia ja luvanhakijoita
� tutkimuksen sisältö neutraalia

– luvitusasiat rajataan pois tutkimusohjelmasta
– viranomaisten ja luvanhakijoiden perusintressejä ei vaaranneta
– tutkimushankkeet sellaisia, jotka on selvitettävä kansallisen

merkityksensä vuoksi
� kansallinen tiedonvaihtofoorumi
� koulutustarve (ydinjätetutkimus kaipaa nuorta voimaa)
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KYT taustaa

� Suomen ydinjätehuollon tilanne
– periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen

rakentamisesta Olkiluotoon hyväksyttiin eduskunnassa 18.5.2001
– 5. ydinreaktorin periaatepäätöksen yhteydessä eduskunta täydensi

24.5.2002 loppusijoitus-PAP:tä koskemaan myös uuden reaktorin
käytettyä polttoainetta

– ONKALOn rakentaminen käynnistyy 2004
– loppusijoituslaitoksen rakentamislupakäsittely 2010-luvun alussa

� JYT2001-tutkimusohjelma päättyi 2001
� KYT valmistelu

– Tietotaitoryhmä vuonna 2000
– Ydinenergianeuvottelukunta vuonna 2001
– KYT perustettiin 4.2.2002

� Ydinenergialain muutos vuoden 2004 alusta
– valtion ydinjätehuoltorahastoon perustettiin ydinjätetutkimusrahasto



VTT PROSESSIT
4

KYT Johtoryhmä

Säteilyturvakeskus (STUK)
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)
Teollisuuden Voima Oy
Teollisuuden Voima Oy
Fortum Power and Heat Oy
Fortum Nuclear Services Oy
Saanio & Riekkola Oy
Posiva Oy

toimistopäällikkö Esko Ruokola (pj)
neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen (varapj)
ylitarkastaja Kaisa-Leena Hutri
teknologiapäällikkö Reijo Munther
teknologia-asiantuntija Pia Salokoski*
toimistopäällikkö Eero Patrakka
toimistopäällikkö Anneli Reinvall
kehityspäällikkö Harriet Kallio
johtava asiantuntija Ilpo Kallonen
projektipäällikkö Margit Snellman
tutkimusjohtaja Juhani Vira

OrganisaatioJohtoryhmän jäsen

*teknologia-asiantuntija Piia Moilasen sijainen tämän äitiysloman ajan 
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Tutkimuskokonaisuudet: strategiset selvitykset

Ydinjätehuollon strategiset selvitykset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
peruslinjaukset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
yleiset turvallisuus-
kysymykset

P r o j e k t i t

Ydinjätehuollon kustannukset, 
ydinjätteiden kuljetukset,
ydinvoimaloiden käytöstä-
poisto, voimalaitosjätteet
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Strategiset selvitykset

Ydinpolttoainekierron ja ydinjätehuollon peruslinjaukset

� koko ydinpolttoainekierron radiologiset vaikutukset
� ydinjätehuollon strategia

– geologinen loppusijoitus
– vaihtoehtoiset strategiat

– erottelu ja transmutaatio (P&T)
– pitkäaikaisvarastointi
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Strategiset selvitykset

Ydinpolttoainekierron ja ydinjätehuollon yleiset
turvallisuuskysymykset

� turvallisuus- ja säteilysuojelutarkastelujen keskeiset periaatteet
� loppusijoituksen palautettavuus
� loppusijoitustiloihin tunkeutuminen
� ympäristövaikutusten arviointiprosessi
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Tutkimuskokonaisuudet: loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuutta edistävät tutkimukset

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta 
edistävät tutkimuskokonaisuudet

Kallioperä ja
pohjavesi

Turvallisuus-
analyysimetodiikka

P r o j e k t i t

Radionuklidien
kulkeutuminen
kallioperässä

Radionuklidien 
vapautuminen 
loppusijoitustilasta

Biosfääri-
tutkimukset
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Turvallisuusanalyysimetodiikka

� epävarmuusanalyysien metodiikka
� skenaarioiden johtamisen systematisointi

– FEP-tietokannat
� säteilylle altistumisen tavat

– syvä porakaivo
– loppusijoitustiloihin tunkeutuminen
– muita?

� täydentävät ja tukevat turvallisuusperustelut
– luonnonanalogiat
– turvallisuusindikaattorihankkeet
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta

� teknisten vapautumisesteiden insinööritekninen suunnittelu ei
kuulu KYT-ohjelmaan, mutta:

� keskeiset metodologiset kehityshankkeet voisivat kuulua KYT-
ohjelmaan

– metodiikan kehittäminen loppusijoitustilan kemiallisten olosuhteiden ja
kytkettyjen vuorovaikutusten tutkimiseksi

– loppusijoituskapselin pitkäaikaiskäyttäytymisen state of the art
katsaus

– suunnitelma puristetun bentoniitin kytketyn THM-käyttäytymisen
analyysivalmiuksien parantamiseksi
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Kallioperä ja pohjavesi

� kallioperän rikkonaisuustutkimus
– kytkös pohjaveden virtauksen ja kallioperän liikuntojen mallinnukseen

� kallioperän kytketty THM-käyttäytyminen
� pohjaveden geokemiallisen tulkinnan ja pohjaveden

virtausmallinnuksen tulosten integrointi
� paleohydrogeologinen tutkimus

– jääkausivaikutukset
– mahdolliset kallioliikunnot
– sulamisveteen liuenneen hapen tunkeutumissyvyys
– ikiroudan tunkeutumissyvyys
– suolaisen ja makean pohjaveden rajapinta
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä

� riippuu pohjaveden virtauskentästä, pohjavesikemiasta,
virtausreitin mineralogiasta ja nuklidien ominaisuuksista

– tiukka kytkös Kallioperä ja pohjavesi -tutkimusalueeseen
� TA-malli perustunut advektio-dispersio-matriisidiffuusio -konseptiin

– kritisoitu liian ”fysikaaliseksi”
� kytketty kulkeutumismallinnus

– termodynaamiset tietokannat (TDB)
– THMCB-kytkentä (thermo-hydro-mechanical-chemical-biological)

� sorption tutkimuksessa tarve tiivistää yhteistyötä kokeellisten ja
teoreettisten asiantuntijoiden kesken

� TA:ssa katetaan pitkiä ajanjaksoja
– kulkeutumisparametrit voivat muuttua ajan kuluessa
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Biosfääritutkimukset

� biosfäärimallinnus muuntaa päästönopeudet (Bq/a)
annosnopeuksiksi (Sv/a), koska turvallisuuskriteerit ovat olleet
annosnopeuspohjaisia

� STUKin uusi YVL 8.4 turvallisuuskriteeri
– annosnopeusrajat (0,1 mSv/a kriittiselle ryhmälle) muutama tuhat

vuotta loppusijoitustilojen sulkemisen jälkeen
– nuklidikohtaiset päästönopeusrajat sen jälkeen

� TILA-99:ssä analysoitiin vain kaivoskenaariota
–  STUKin kv. arvioitsijat kritisoivat liian yksinkertaiseksi

� biosfäärin ja geosfäärin rajapinta tutkimuksen katvealuetta
� muiden eliöiden kuin ihmisen säteilysuojelu
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