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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT)
Hankekohtaiset vuosikatsaukset 2002

Hanke Hankkeen 
rahoittaja

Hankkeen 
tyyppi

Tutkimuspainopiste

1. Kansallisen ydinjätehuollon tut-
kimusohjelman (KYT) koordi-
nointi

KTM Koordinointi -

2. Suomalainen erotus- ja transmu-
taatiotekniikan tutkimus

KTM Selvitys Ydinpolttoainekierto

3. Ydinjätehuollon teknistieteelliset
perusteet

KTM Selvitys Turvallisuusanalyysimeto-
diikka

4. Kiteisen kallion lujuus- ja muo-
donmuutosominaisuudet pitkäai-
kaiskuormituksessa

KTM Selvitys Kallioperä ja pohjavesi

5. Luonnon geokemialliset pitoisuu-
det ja vuot Baltian kilvellä Suo-
messa ydinjätteiden loppusijoi-
tustilan turvallisuusindikaattorina
(IAEA)

STUK Selvitys Turvallisuusanalyysimeto-
diikka

6. DECOVALEX III –tutkimukset
vuonna 2002

STUK Mallinnus Turvallisuusanalyysimeto-
diikka

7. Mittausmenetelmän kehittäminen
kuparin korroosionopeuden mää-
rittämiseksi bentoniitti-
pohjavesiympäristössä

STUK Kokeellinen Radionuklidien vapautumi-
nen loppusijoitustilasta

8. Rakotäytteisen ruhjeen geoke-
miallinen käyttäytyminen

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi

9. Jääkauden geokemialliset merkit
kallioperässä

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi

10. Olkiluodon merialueen kaasutut-
kimus

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi

11. Kallion huokosgeometrian in-situ
karakterisointi C-14-PMMA -
menetelmällä

STUK Kokeellinen Radionuklidien kulkeutu-
minen kallioperässä

12. Ympäristön säteilysuojelu (siir-
retty vuodelle 2003)

STUK Mallinnus Biosfääritutkimukset

13. Saven jäätymisen ja sulamisen
vaikutus bentoniitin ja bentoniit-
tiseosten vedenjohtavuuteen

Posiva Selvitys Radionuklidien vapautumi-
nen loppusijoitustilasta

14. Ikiroutatutkimus Lupin Mine Posiva Kenttätutkimus Kallioperä ja pohjavesi
15. NEA TDB II,

NEA Sorption Forum II
Posiva Mallinnus Radionuklidien kulkeutu-

minen kallioperässä
16. Rakovirtaus ja radionuklidien

kulkeutuminen -merkkiainekokeet
ja virtausreittien selvitys

Posiva Kokeellinen Radionuklidien kulkeutu-
minen kallioperässä

17. Kulkeutumisprojektisuunnitelman
laatiminen

Posiva Selvitys Radionuklidien kulkeutu-
minen kallioperässä

18. Sorptioselvitys (ei toteutunut
vuonna 2002)

Fortum Selvitys Muut selvitykset

19. C-14 määritykset Olkiluodon bi-
tumoitavista hartseista

TVO Kokeellinen Muut selvitykset
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi

Tutkimuslaitos
VTT Prosessit

Vastuuhenkilö
Kari Rasilainen

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Tutkimusohjelman koordinointi

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke alkoi vuonna 2002 ja jatkoa on suunniteltu vuoteen 2005

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
GTK, HYRL, TKK, VTT/RTE,
VTT/TUO, rahoittajat

Ulkomaiset organisaatiot
-

Muut tutkimusohjelmat, tms.
-

Tutkimuksen tavoite
Tavoite on tuottaa tutkimusohjelman koordinointipalvelut

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Koordinointi

Julkaisujen lukumäärä
5

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tutkimusohjelman rahoittajat hyötyvät välittömästi koordinoinnista 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Projektissa on laadittu tutkimusohjelman puiteohjelma koko kaudelle 2002-2005. Puiteohjelma toimii tutkimushankkeiden
valmistelun kehyksellisenä apuneuvona sekä tutkimuslaitosten että rahoittajien taholla. Puiteohjelman englanninkielisen version
viimeistely siirtyy vuoden 2003 alkuun.

Puiteohjelman esittelemiseksi esim. tutkimuslaitoksille järjestettiin yhdistetty JYT2001-loppuseminaari ja KYT-puiteohjelman
esittelytilaisuus 28.10.2002. Seminaarin kohderyhmä koostui lähinnä ydinjätehuollon toimijoista ja tutkimusorganisaatioista.

Projekti on osallistunut tutkimusohjelman vuoden 2002 tutkimusten käynnistämiseen. Yksi osa tätä oli järjestää KTM:n, Posi-
van ja STUKin kanssa KTM:n projektiesityshakuun vuonna 2001 tulleiden projektiesitysten kommentointi, jotta KTM:n lisäksi
muut mahdolliset rahoittajat voisivat arvioida niiden hyödyllisyyttä omalta kannaltaan.

Tutkimusohjelmalle on perustettu käytäntö osavuosikatsausten laatimiseksi kolme kertaa vuodessa (huhtikuussa, syyskuussa ja
joulukuussa). Osavuosikatsauksilla seurataan tutkimushankkeiden sisällöllistä etenemistä.

Tutkimusohjelmalle on perustettu suomenkieliset verkkosivut yhdeksi keskeiseksi tiedotuskanavaksi. Verkkosivujen englannin-
kielinen versio viimeistellään vuoden 2003 alussa.

Tutkimusohjelmasta on laadittu lyhyet artikkelit ATS ydintekniika-lehteen ja Alara-lehteen. Tutkimusohjelmasta on lähetetty
abstrakti IAEA:n WMRA (Waste Mangement Research Absracts) volyymiin numero 27. KYT-tutkimusohjelmaa on esitelty
yhdysvaltalaiselle Yucca Mountain -projektin edustajalle Dr. F. Wongille tämän vieraillessa TKK:lla syksyllä.

Projektissa on valmisteltu neljä johtoryhmän kokousta ja toimittu kokousten sihteerinä. Näissä kokouksissa käsiteltiin edellisis-
sä kohdissa mainittuja osatehtäviä.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Rasilainen, K. (ed.) 2002. Nuclear waste management in Finland. Final report of Public Sector's Research Programme JYT2001
(1997-2001). Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö, Ministry of Trade and Industry Finland Studies and Reports 15/2002,
258 s.

Rasilainen, K. 2002. Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma. Puiteohjelma tutkimuskaudelle 2002-2005. Helsinki: Kaup-
pa- ja teollisuusministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 22/2002, 26 s. 

Vuori, S. & Rasilainen, K. 2002. The role of the public sector's research programme in support of the authorities and in building
confidence on the safety of spent fuel disposal. Stepwise decision making in Finland for the disposal of spent nuclear fuel.
Workshop proceedings. Turku, Finland 15 - 16 November 2001. NEA/OECD. Paris (2002), 87 - 88.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Rasilainen, K. 2002. Uusi ydinjätehuollon tutkimusohjelma. ATS Ydintekniikka. Vol. 31 (2002) No: 2, 5 - 6.

Rasilainen, K. 2002. Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma käynnistetty. Alara. Vol. 11 (2002) No: 2, 25.

On järjestetty tutkimuslaitoksille ja ydinjätealan toimijoille JYT2001-loppuseminaari ja siihen yhdistetty KYT-puiteohjelman
esittelytilaisuus 28.10.2002.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus

Tutkimuslaitos
VTT Prosessit (yhteisprojekti HYRL:n kanssa)

Vastuuhenkilö
Markku Anttila

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Ydinpolttoainekierto, strategiset selvitykset

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke alkoi vuonna 2002 ja jatkoa on suunniteltu vuoteen 2005

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
HYRL, rahoittajat

Ulkomaiset organisaatiot
OECD/NEA/NSC, OECD/NEA/NDC

Muut tutkimusohjelmat, tms.
FINNUS / SAFIR Emerald-projekti

Tutkimuksen tavoite
Tavoite on koota yhteen suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan osaaminen ja kehittää se tasolle, joka mahdollistaa te-
hokkaan osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön muutamilla valituilla osa-alueilla

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Asiantuntemus, selvitys, tietokoneohjel-
mien validointi

Julkaisujen lukumäärä
4

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Projekti välittää ajantasaista tietoa p&t:stä ja kehittyneistä polttoainekierroista. Sen tuloksista on hyötyä pohdittaessa Suomen
ydinjätehuollon strategisia valintoja.

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Kansallisen P&T-alan tutkimusyhteistyön aikaansaaminen 

VTT:n ja HYRL:n välinen yhteistyö on tiivistä yhteisprojektissa; alustavia yhteyksiä kiihdytinalan asiantuntijoihin

Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen laskentakyvyn kehittäminen 

Kahta palamalaskentaan soveltuvaa Monte Carlo –ohjelmaa (Monteburns ja MCB) ja niitä varten luotuja vaikutusalakirjastoja
testattu havaittujen erojen selvittämiseksi. DI Jaakko Leppänen osallistui elokuussa 2002 kansainväliseen reaktorifysiikan kesä-
kouluun, jonka aiheena oli P&T-tekniikka (osarahoitusta myös VTT Prosessien ydinenergian tutkimusalueen koulutusmäärära-
hoista).

Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n tiedekomitean P&T-työryhmän toimintaan 

DI Markku Anttila on työryhmän jäsen ja dosentti Risto Harjula erotustekniikan alityöryhmän jäsen. Yhteydenpito on tehty
toistaiseksi sähköpostin ja työryhmän omien www-sivujen avulla. Työryhmän työtä on hyödynnetty erotustekniikan perusselvi-
tyksiä kirjoitettaessa. Työryhmän reaktorifysiikka-aliryhmän MUSE-benchmark on ratkaistu ja työstä on julkaistu kaksi raport-
tia. Alustavat yhteydet luotu EU:n p&t-tutkimusyhteisöön.

Perusselvitykset erotustekniikasta

HYRL:n raportti ”Hydrometallurgiset erotusmenetelmät” ja VTT Prosessien raportti: ”Pyrokemialliset erotusmenetelmät” ovat
valmistuneet.

Ajantasainen raportti P&T-tekniikan t&k-työn nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista 

Laaja ajantasainen aineisto tutkimusohjelmista (mm. Japani, Ranska, USA, IAEA) on kerätty, raportti julkaistaan vuonna 2003

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Zilliacus, R. & Anttila, M. 2003. Pyrokemialliset erotusmenetelmät. VTT Prosessit, PRO1/T7039/02, 21 s.

Paajanen, A. & Harjula, R. 2003. Hydrometallurgiset erotusmenetelmät. VTT Prosessit, PRO1/T7038/02, 47 s.
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Leppänen, J. 2003. Muse-4 benchmark calculations at VTT: Phases 1-2. VTT Prosessit, PRO1/P7040/02, 20 s 

Leppänen, J. 2003. Muse-4 benchmark calculations at VTT: Phase 3. VTT Prosessit, PRO1/P7006/03, 16 s..
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)

Tutkimuslaitos
VTT Prosessit

Vastuuhenkilö
Kari Rasilainen

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus; turvallisuusanalyysimetodiikka

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on osa pitkäjänteistä turvallisuusanalyysimetodiikan kehitystyötä

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
GTK, HYRL, TKK, VTT/RTE,
VTT/TUO, rahoittajat

Ulkomaiset organisaatiot
OECD/NEA IGSC, OECD/NEA
RWMC

Muut tutkimusohjelmat, tms.
-

Tutkimuksen tavoite
Tavoite on kehittää käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen turvallisuusanalyysimetodiikkaa

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Asiantuntemus; selvitys

Julkaisujen lukumäärä
9

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Ydinjätehuollon toimijat voivat käyttää kehitettyä asiantuntemusta toimenpiteidensä valmistelussa 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Turvallisuusanalyysimetodologia

Osaprojektissa on osallistuttu OECD/NEA:n vuonna 2000 käynnistyneen "Integration Group for Safety Case" -ryhmän (IGSC)
työskentelyyn. On seurattu OECD/NEAn RWMC komitean työskentelyä.

On jatkettu yhteistyötä luonnonanalogiatutkimuksen kotimaisten kumppaneiden (HYRL, GTK, TKK, STUK) kanssa jääkausien
sulamisvesien kallioperään tunkeutumisen vaikutuksen selvittämiseksi. Työhypoteesina on, että kalliomatriisista vapautunut
uraani on vapautunut valtaosin nimenomaan liuennutta happea sisältävien sulamisvesipulssien vaikutuksesta. Tutkimukset tuke-
vat käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuusanalyysin jääkausiskenaarioiden muodostamista. 

On toteutettu yhteistyössä HYRLin kanssa järjestyksessä toinen Helsingin yliopistossa pidetty kurssi Luonnon radioaktiiviset
hajoamissarjat ympäristötutkimuksessa. TEPE-projektin vastuulla oli hajoamissarjojen radioaktiivisten epätasapainojen mate-
maattinen tulkinta.

On osallistuttu DECOVALEX III -hankkeen suomalaisen seurantaryhmän toimintaan. Ryhmä kokoontui vuonna 2002 kahdesti,
tammikuussa STUKissa ja syyskuussa TKK:lla. 

Ydinpolttoainekierron yleiset säteilyturvallisuustarkastelut

Osaprojektissa on oltu yhteistyössä M. Anttilan projektin "Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus" kanssa. On
käynnistetty suunnitelman laatiminen P&T-strategian radiologisten vaikutusten tutkimiseksi. Suunnitelman viimeistely siirtyy
vuoden 2003 alkuun. 

OECD/NEAn NDC-komiteassa (Nuclear Development Committee) on kaavailtu hanketta, jossa tarkasteltaisiin erilaisten poltto-
ainekiertojen vaikutusta ydinjätehuoltoon. Suomen RWMC-edustaja (Radioactive Waste Management Committee) on ilmoitta-
nut varovaisen myönteisestä kannasta hankkeeseen. Yksi hankkeessa mahdollisesti tarkasteltava kokonaisuus on P&T-strategia.
Edellä mainittu P&T tutkimussuunnitelma kirjoitetaan englanniksi mahdollista kansainvälistä käyttöä silmälläpitäen.

Kustannusselvitykset

KTM:n VTT:ltä pyytämä lausunto voimayhtiöiden ydinjätehuollon varautumistarpeesta on laadittu esitetyn aikataulun mukai-
sesti. 

Osaprojektissa on laadittu kirjallisuuskatsaus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen palautettavuudesta. Alun perin tarkoi-
tus oli keskittyä palautettavuuden kustannuksiin, mutta nopeasti kävi ilmi, että kvantitatiivisia kustannusarvioita on varsin rajal-
linen määrä. Työssä keskityttiin siksi sekä palautettavuuden teknisiin näkökohtiin että sen arvioituihin kustannuksiin. 

Raportissa on käyty läpi suomalaisen käytetyn polttoaineen loppusijoitussuunnitelman palautettavuutta edistäviä piirteitä. Mah-
dollisia teknisiä ja poliittisia motiiveja käytetyn polttoaineen palauttamiseen on kerätty kirjallisuudesta. Toimintaa mahdollisen
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palauttamisen jälkeen on tarkasteltu. Erilaisia tapoja palautettavuuden kustannusten ilmaisemiseen ovat rahamäärä, prosentti-
osuus koko loppusijoituksen kustannuksesta, tai viivästymä loppusijoituksen suunnitellusta aikataulusta. Laskettuja kustannuk-
sia on koottu Suomen mallin mukaiselle välittömästi suljettavalle loppusijoitustilalle ja vertailuna, eräissä Euroopan maissa
suunnitellulle, pidennetyn aukiolon tapaukselle.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Ahonen, L., Luukkonen, A., Pitkänen, P., Rasilainen, K. & Ruskeeniemi, T. 2002. Jääkaudet ja ydinjätteen loppusijoitus. Geo-
logian tutkimuskeskus, Espoo. 45 s., Ydinjätteiden sijoitustutkimukset, Tiedonanto YST 110.

Suksi, J., Rasilainen, K., Le Guern, C. & Ruskeeniemi, T. 2002. Do we see in situ sorption - Can useful information be derived
for migration modelling? Radionuclide retention in geological media. Workshop proceedings. Oskarshamn, Sweden 7 - 9 May
2001. OECD/NEA. Paris (2002), 129 - 136.

Suksi, U.J., Rasilainen, K., Ruskeeniemi, T., Marcos, N. & Hellmuth K.-H. 2002. Natural U occurrences as a palaeohydro-
geological indicator - observations from the Palmottu natural analogue site, Finland. In: Merkel, B.J., Planer-Friedrich, B. &
Wolkersdorfer, C. (eds.) Uranium Mining and Hydrogeology III including the International Mine Water Association Sympo-
sium. 15.09. - 21.09.2002 Freiberg / Germany. Conference Proceedings s. 231 - 240.

Rasilainen, K., Suksi, J., Ruskeeniemi, T., Pitkänen, P. & Poteri, A. 2003. Release of uranium from rock matrix – a record of
glacial meltwater intrusions? Journal of Contaminant Hydrology. 61, 235-246.

Rasilainen, K., Kattilakoski, E., Suolanen, V., Vieno, T. & Vuori, S. 2002. Some viewpoints on reference biospheres in Finnish
performance assessments. In: Issues relating to safety standards on the geological disposal of radioactive waste. Proceedings of
a specialists meeting held in Vienna, 18-22 June 2001, IAEA-TECDOC-1282, p. 141-150

Suksi, J. & Rasilainen, K. 2002. Isotopic fractionation of U reflecting redox conditions around a groundwater flow route. (Mat.
Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 663). p. 961-969.

Marcos, N., Siitari-Kauppi, M., Suksi, J., Rasilainen, K. & Hellmuth, K-H. 2002. Discussion on the use of matrix diffusion
model after a multidisciplinary study of a granitic boulder sample. (Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 663). p. 1053-1063.

Read, D., Rasilainen, K., Ayora, C. & Ruskeeniemi, T. 2002. The migration and fixation of uranium at the Palmottu natural
analogue site. European Commission, Luxembourg. EUR 19118 EN, p. 219-231.

Siltanen, S. 2003. Teknisiä ja taloudellisia näkökohtia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen palautettavuudesta. Kirjalli-
suusselvitys. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. VTT Tiedotteita 2187, 72 s. 

Kari Rasilainen toimi Pirkko Höltän virallisena vastaväittäjänä 30.8.2002, Helsingin yliopiston Kemian osasto. Väitöskirja
hyväksyttiin.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
On osallistuttu kansainvälisten asiantuntijaryhmien kokouksissa (esim. OECD/NEA IGSC ja RWMC) esiteltyjen maakohtaisten
katsausten laatimiseen. Syksyllä 2002 toteutettiin yhteistyössä HYRLin kanssa järjestyksessä toinen Helsingin yliopistossa pi-
detty kurssi Luonnon radioaktiiviset hajoamissarjat ympäristötutkimuksessa. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Kiteisen kallion lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet pitkäaikaiskuormituksessa
Tutkimuslaitos
Teknillinen korkeakoulu

Vastuuhenkilö 
Pekka Särkkä

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Kallioperä ja pohjavesi
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke alkoi 2002, jatkuu uutena tutkimuksena 2003
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Kiteisen kallion ja kiven lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien tutkimuksen nykytilan selvittäminen
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Selvitys

Julkaisujen lukumäärä Opinnäytetöiden lukumäärä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Ydinjätehuollon toimijat toisaalta välttävät päällekkäistä tutkimusta, toisaalta löytävät vertailukohtia omiin tutkimuksiinsa.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Kirjallisuustutkimuksessa on selvitetty kiteisen kiven ja kallion lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien tutkimuksen uusimpia
näkemyksiä ja tutkimusaiheita kiinnittäen huomiota erityisesti seikkoihin, joilla saattaa olla merkitystä suomalaisen käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelussa.

Loppusijoituksen suunnittelun kannalta on nähtävissä luonteeltaan kaksi erilaista aikahorisonttia. Läheisempi niistä ulottuu
nykyhetkestä loppusijoitustilojen sulkemiseen ja niiden mahdolliseen purkamiseen lähimpien vuosisatojen aikana. Tälle ajan-
jaksolle on ominaista, että loppusijoitukseen vaikuttavat kalliomekaaniset seikat tunnetaan tai ne voidaan lähitulevaisuudessa
selvittää turvallisuuden kannalta riittävällä tarkkuudella. 

Pidempi tarkastelujakso ulottuu loppusijoitustilojen suunnitellun käyttöajan loppuun, 100 000 vuoden päähän, jolloin seuraavan
jääkauden jäätikön arvioidaan olevan paksuimmillaan. Jääkauden etenemisen ja sen kalliomekaanisten vaikutusten täsmällinen
ennakointi on vaikeaa. Toisaalta loppusijoituksen ei välttämättä tarvitse olla jääkauden jälkeen enää helposti purettavissa. Vä-
himmäistavoitteena voidaan pitää sitä, että loppusijoitustilat suunnitellaan niin, ettei niissä synny laajoja, loppusijoitusreikiä ja -
tunneleita yhdistäviä rikkoutumisvyöhykkeitä kyseeseen tulevista jäätiköitymisen vaikutuksista huolimatta.

Hauraan kiven rikkoutumisen tutkimuksessa keskitytään nykyään itse rikkoutumistapahtuman yksityiskohtaiseen ymmärtämi-
seen. Käyttämällä materiaalimallia, jossa kiven lujuuden koheesio- ja kitkakomponentit mobilisoituvat eriaikaisesti (CWFS,
cohesion weakening -  friction strenghtening -malli), on onnistuttu kuvaamaan hauraan kiven murtumista varsin yksityiskohtai-
sesti sekä laboratorio- että kenttämittakaavassa.

CWFS-mallin parametrit on tähän saakka määritetty lähinnä takaisinlaskennalla kiven havaitusta käyttäytymisestä. CWFS-
mallin parametrejä ei saada määritettyä nykyisin käytettävissä olevilla laboratoriokokeilla, koska tyypillinen mittausgeometria ei
suosi kivinäytteen lujuuden komponenttien eriaikaista mobilisoitumista. Työssä esitetään lopuksi suuntaviivoja uudentyyppi-
selle laboratoriokokeelle.

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)

Antikainen, Juha. Kiteisen kallion lujuus ja muodonmuutosominaisuudet pitkäaikaiskuormituksessa. Kirjallisuusselvitys. Espoo
2003. Teknillinen korkeakoulu, Kalliotekniikka,Työraportti D19. 22 s.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
NATURAL GEOCHEMICAL CONCENTRATIONS AND FLUXES ON THE BALTIC SHIELD IN FINLAND AS
INDICATORS OF NUCLEAR WASTE REPOSITORY SAFETY 
IAEA, Coordinated research project
Tutkimuslaitos
STUK

Vastuuhenkilö
K.-H. Hellmuth

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Pitkäaikaisturvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
2000-2003 (jatkoa 2004 IAEA:lla suunnitellaan) 
Yhteistyökumppanit  GTK, VTT, Enterpris, STUK
Kotimaiset organisaatiot
GTK, VTT, STUK

Ulkomaiset organisaatiot
Enterpris

Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
The evaluation of the long-term safety of the chosen disposal concept at the selected site is accomplished by comparison of the
results of the safety analysis against regulatory safety criteria. These criteria contain nuclide-specific constraints for radionu-
clide inflows into the biosphere. Understanding and quantification of long-term and long-range geochemical cycles, in general,
is expected to minimize uncertainty inherent to safety analyses and to increase confidence in the disposal solution to be selected,
and, in particular, to support and specify regulatory safety criteria.
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
data base, tulkinnat

Julkaisujen lukumäärä
9

Opinnäytetöiden lukumäärä
0

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Definition and foundation of new and refinement of existing safety criteria; overall validation of waste disposal safety in global
scale and geological time frames in the context of natural element transport cycles. Demonstration of advanced RN-specific
migration modelling approach for safety assessment.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
GTK:
1. Complementation, revision and evaluation of data, conclusions from previous work on concentrations and erosion rates, re-
port editing and publication 
2. - Palmottu data base complementation and evaluation, U migration characterization to surface environment, updating of in-
ventory data base, flux and mass balance estimations to biosphere

VTT:
1.  Determination of groundwater- and mass flows at discharge areas. Estimation of fluxes of specific discharge paths. 
2.  Comparison of local U fluxes into the environment from study sites. 
3.  Summary report on fluxes using results from 2001 and 2002.

Enterpris, D. Read:
    - Planning of work in order to understand and quantify site-specific U fluxes by use of Palmottu data base to test RN-specific
coupled transport/geochemistry models to be developed. This is a necessary condition for the interpretation of observed ele-
mentary fluxes, in particular, and a successful application of natural fluxes as safety indicators.
    - Preparation of contribution to international conference at Freiberg (9/2002)
Subcontractors: V. and S. Oziabkin (Univ. St. Petersburg):
   - Code development/modification
   - Application of coupled transport/geochemical model to Palmottu case: model construction
Julkaisut ja opinnäytetyöt

Series "Geological Survey of Finland, Nuclear Waste Disposal Research", GSF, Espoo, Finland:

Report 1: Geochemical cycles and the dispersion and concentration of elements in the earth's crust - Global, regional and
local scale -  P. Vaganov 
Appendices: 
   1. Natural average geochemical fluxes of radioactive and chemotoxic elements (P. Vaganov)
   2. Heavy metal soils (K-H. Hellmuth), 
   3. Geochemical halos associated with ore bodies in Finland (K-H. Hellmuth)
Espoo, 2002 (169 pp.)
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Report 2: Dispersion  haloes and fluxes of chemical elements in the cryolithozone 
(permafrost or periglacial regions) P. Vaganov 
Espoo, 2002 (54 pp.) 

Report 3: Geohydraulic and geochemical basis of geochemical fluxes from deep groundwaters 
observed at the earth's surface. D. Traber 
Appendix: 
   Groundwater in Finland - with special reference to groundwater conditions in Central Europe 
(P. Lahermo)
Espoo, 2002 (93 pp.)

Report 4: Natural geochemical concentrations on the Baltic Shield of Finland for use as indicators of nuclear waste re-
pository safety.
Karl-Heinz Hellmuth, Timo Tarvainen, Birgitta Backman, Tarja Hatakka, Pia Vesterbacka, Heimo Savolainen
Espoo, 2003 (161 pp.)

Report 5: Chemical weathering rates on the Baltic Shield of Finland for use as indicators of nuclear waste repository
safety.
Timo Tarvainen, Birgitta Backman, Karl-Heinz Hellmuth, Tarja Hatakka, Heimo Savolainen,  
Espoo, 2003, (51 pp.)

Report 6: Site-specific natural geochemical concentrations and fluxes at the Palmottu U-Th-mineralization (Finland) for
use as indicators of nuclear waste repository safety.
Juha Kaija, Kari Rasilainen, Runar Blomqvist
Espoo, 2003, (45 pp.)

Report 7: Site-specific natural geochemical concentrations and fluxes at four repository investigation sites in Finland for
use as indicators of nuclear waste repository safety.
P. Pitkänen, J. Löfman, A. Luukkunen, S. Partamies
Espoo, 2003, (85 pp.)

Report 8: Natural uranium fluxes and their use in repository safety assessment. 
Implications for coupled model development.  D. Read
Espoo, 2003, (33 pp.)

Read et al, 2002:  D. Read, K-H. Hellmuth, J. Kaija, L. Ahonen, Natural uranium fluxes and their use in repository safety
assessment. In: B.J. Merkel, B. Planer-Friedrich, C. Wolkersdorfer, Uranium in the aquatic environment. Springer, Berlin,
2002, p.115-126
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)

1.) Workshop on Natural Geochemical Fluxes 
Jointly organized by the regulatory authorities STUK (FIN) and SSI/SKI (S)
(participants from: FIN, UK, S, CH, RUS)
STUK, Friday, Sept. 6, 2002 , 9.00-17.45

2.) Oral contribution: 
at Internat. Conference Uranium Mining and Hydrogeology, Freiberg/Sachsen, 16.-21.9.2002
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2002
Tutkimuslaitos
STUK

Vastuuhenkilö
Esko Eloranta

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Turvallisuusanalyysimetodiikka, substanssipanostus radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta (bentoniitti) & kallioperä
ja pohjavesi (ikirouta)
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) Kansainvälinen DECOVALEX-
projektisarja alkoi 1991. DECOVALEX III-projekti ( http://www.decovalex.com ) alkoi 1999. Projekti päättyy lokakuussa
2003, jatkohanke suunnitteilla.
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
TKK/MAT/MEK, TKK/KAL

Ulkomaiset organisaatiot
Uppsalan yliopisto

Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Ymmärryksen tuottaminen kytketyistä termo-hydro-mekaanisista (THM) prosesseista matemaattisen mallinnuksen ja numeeri-
sen simuloinnin keinoin loppusijoituksen turvallisuuden arviointia varten
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Mallinnus ja simulointi

Julkaisujen lukumäärä
2

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Kansallisen osaamisen lisääminen kytketyistä THM-prosesseista sekä viranomaisten että jätteen loppusijoittajien piirissä. Pro-
sessien turvallisuusmerkityksen arviointi ja huomioonotto loppusijoituksessa.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Projektin Suomea koskevassa osuudessa on käsitelty neljää aihepiiriä, jotka ovat:
(1) bentoniitin käyttäytymisen termo-hydro-mekaaninen mallinnus, mikä kuuluu kansainvälisen projektin osatehtävään Task 1

(FEBEX in situ-THM-koe),
(2) kapselisijoituksen mekaanisen stabiiliuden laskentamenetelmän kehittäminen KBS3-konseptissa,
(3) rakoilleen kallion hydraulisten ja mekaanisten ominaisuuksien mittakaavariippuvuus THM-mallinnuksessa, mikä liittyy

kansainvälisen projektin osatehtävän Task 3 Bench Mark Test 2:een (BMT2), (”Upscaling & Homogenization”),
(4) ikiroudan muodostumisprosessin matemaattinen mallinnus ja simulointi, mikä kuuluu kansainvälisen projektin osatehtävän

Task 3 Bench Mark Test 3:een (BMT3), (”Glacial effects”).
Aihepiirissä (1) on kehitetty kontinuumimekaniikkaan ja termodynamiikkaan pohjautuva matemaattinen malli, joka on simu-
loinnin pohjana. 
Aihepiirissä (2) on kehitetty osittain kokeelliseen bentoniitin virumiskäyttäytymiseen pohjautuva ydinjätekapselin liikkeen las-
kentamalli, jota on sovellettu KBS3-pystysijoituksessa. Bentoniittia käsitellään viskoosina nesteenä.
Aihepiirin (3) tutkimuksessa on stokastisten jatkumon oletuksella simuloitu runsasrakoisen kallion hydrauliikkaa käyttäen rako-
verkkomallia (FracMan) eri mittakaavoissa (1,56 m, 7,5 m ja 50 m). Rakojen avaumatiedot on tuotettu erillisellä kalliomeka-
niikkaan (UDEC) pohjautuvalla simuloinnilla. 
Aihepiirissä (4) on sovellettu täysin yleistä kontinuumimekaniikkaan ja termodynamiikkaan pohjautuvaa mallia ikiroudan muo-
dostumisprosessin mallintamiseksi. Lähtödatana on ollut mm. ilmastoskenaario, joka antaa ilman lämpötilan tuhansien-
kymmenien tuhansien vuosien aikaskaalassa. Simuloinnit osoittavat, että ikirouta voi saavuttaa suunnitellun loppusijoitussyvyy-
den (400 - 700 m), joten ikiroudan huomioiminen skenaariotarkasteluissa on perusteltua.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Antikainen, J., 2002. Modelling the mechanical response of rock on repository heating. Työraportti D17, Teknillinen korkea-
koulu, kalliotekniikka. 

Lahtinen, T., 2002. Ydinjätteen kapselisijoituksen mekaanisen stabiiliuden laskentamenetelmä. Diplomityö, Teknillinen kor-
keakoulu, teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto, mekaniikka.

Öhman, J. and Niemi, A. 'Upscaling of fracture hydraulics by means of an oriented correlated stochastic continuum model'.
Article submitted for review to Water Resources Research.

Lisäksi väliraportit Task 1:sta (Jussila, P.), BMT2:sta (Öhman, J. & Niemi, A.)  ja BMT3:sta (Hartikainen, J.) 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tutkimusryhmän jäsenet ovat osallistuneet Toronton workshopiin kesäkuussa 2002 ja pitäneet siellä tutkimuksistaan esitelmät

http://www.decovalex.com
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(P. Jussila, J. Öhman, A. Niemi, J. Antikainen, J. Hartikainen & E. Eloranta ). Lisäksi on osallistuttu kahteen Task Force ko-
koukseen: BMT2&BMT3, maaliskuussa 2002 Pariisissa (J. Öhman, A. Niemi, J. Hartikainen & E. Eloranta) sekä BMT3 syys-
kuussa Edinburghissa (J. Hartikainen).

Kansallisen DECOVALEX III –ryhmän kokoukset 28.1.2002, 30.9.2002, (aiemmat kokoukset pidetty 9.5.2000,  14.9.2000,
5.2.2001, 1.10.2001).

Eloranta, E. & Hutri, K.-H., 2002. Ydinjätehuollon geotieteellisistä viranomaistutkimuksista. GEOLOGI, vol. 54, nro 9-10,
148-150.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Evaluation of sensors to monitor the effect of bentonite on the corrosion rate of copper in Olkiluoto-type saline ground water

Tutkimuslaitos
VTT Tuotteet ja tuotanto

Vastuuhenkilö
Timo Saario

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke alkoi vuonna 2002 ja jatkoa on suunniteltu vuoteen 2004

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
VTT/PRO, rahoittajat

Ulkomaiset organisaatiot
SKI, SCK-CEN, Clay Technology Ab

Muut tutkimusohjelmat, tms.
-

Tutkimuksen tavoite
Projektin päätavoite on kehittää menetelmät kuparin korroosionopeuden ja redox-potentiaalin on-line monitorointiin suolaisella
pohjavedellä kyllästetyssä bentoniitissa.

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kokeellinen menetelmä

Julkaisujen lukumäärä
-

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Kehitettyjä kokeellisia menetelmiä hyödynnetään varmennettaessa kuparikapselin korroosionkestävyyttä, hyödyntäjinä kaikki
ko. tutkimusta tekevät ja rahoittavat osapuolet (STUK, SKI, Posiva, SKB, VTT, Studsvik Material jne)

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Kehitettiin referenssi-elektrodi (perustuen kaupalliseen AgCl/Ag - referenssi-elektrodi rakenteeseen) joka toimii bentoniitti-
ympäristössä. Kehitettiin on-line anturi kuparin korroosionopeuden mittaamiseen (perustuen vastus-lanka menetelmään) joka
toimii bentoniitti-ympäristössä. Anturien toiminta on onnistuneesti verifioitu viikon kestäneessä kokeessa (T = 80 C, p = 14
MPa) suolaisella pohjavedellä kyllästetyssä bentoniitissa. Kuparin korroosionopeuden vertailumittaukset on suoritettu käyttäen
impedanssispektroskopiaa ja painohäviömittaukseen perustuen korroosiokuponkeja. Raportti on toimitettu STUK:iin. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt
-
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Rakotäytteisen ruhjeen geokemiallinen käyttäytyminen
Tutkimuslaitos
TKK Kalliotekniikka

Vastuuhenkilö
Pekka Särkkä

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus, kallioperä ja pohjavesi.
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Tälle hankkeelle ei suunnitella jatkoa
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
HYRL, VTT/Pro, GTK

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Tavoite on selvittää radionuklidien kulkeutumista smektiitti-kivi ja smektiitti-vesi rajapinnoilla
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Asiatuntemus; selvitys, kokeellisia me-
netelmiä

Julkaisujen lukumäärä
2

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
STUK voi käyttää loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Projektista on laadittu abstrakti, joka on toimitettu MIGRATION’03 konferenssiin. Artikkelin tai raportin
kirjoittaminen siirtyy huhtikuulle 2003.

Projektin metodologian puitteissa on jatkettu yhteistyötä luonnonanalogiatutkimuksen kotimaisten kumppaneiden (HYRL,
GTK, VTT/Pro, STUK) kanssa jääkausien sulamisvesien kallioperään tunkeutumisen vaikutuksen selvittämiseksi. Tutkimukset
tukevat käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuusanalyysin jääkausiskenaarioiden muodostamista.

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Suksi, J., Rasilainen, K., Ruskeeniemi, T., Marcos, N.,& Hellmuth K.-H., 2002. Natural U occurrences as a palaeohydro-
geological indicator – observations from the Palmottu natural analogue site, Finland. In Merkel, B.J., Planer-Friedrich, B. &
Wolkersdorfer, C. (eds.). Uranium Mining and Hydrogeology III including the International Mine Water Association sympo-
sium. 15.09.-21.09.2002 Freiberg/Germany. Conference Proceedings s. 231 – 240.

Väitöskirja: 
Marcos, N., 2002. Lessons from Nature – The behaviour of Technical and Natural barriers in the Geological Disposal of Spent
Nuclear Fuel. Acta Polytechnica Scandinavica, Civil Engineering and Building Construction Series No 124, Espoo. ISBN 951-
666-618-3.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
On osallistuttu DECOVALEX III –hankkeen suomalaisen seurantaryhmän toimintaan. Ryhmä kokoontui vuonna 2002 kahdesti,
tammikuussa STUKissa ja syyskuussa TKK:lla.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä
Tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto, Radiokemian laboratorio

Vastuuhenkilö
Juhani Suksi

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Käytetyn polttoaineen loppusijoitus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Kolmivuotisen hankkeen toinen vaihe. Jatko: 1) Hankkeen viimeinen vaihe, 2) saadun tiedon hyödyntäminen ydinjätehuoltoon
liittyvien tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
VTT/Prosessit, GTK, TKK

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Käytetyn polttoaineen lopunsijoitustilan ympäristön realistinen kehityskulku 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kokeellinen tutkimus

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Viranomainen (kattavan yleisasiantuntemuksen kehittäminen ja ylläpitäminen), jätehuoltovelvollinen (ks. tutkimuksen tavoite). 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Todisteita viimeiseen jääkauteen liittyvien hydrologisten muutosten ja uraanin mobilisaation välisestä yhteydestä. Todisteita
kallioperän rakojen erilaisista hydraulisista ominaisuuksista.  

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Suksi,.J., Rasilainen, K., Ruskeeniemi, M., Marcos, N., and Hellmuth, K-H., 2002. Natural U occurrences as a palaeo-
hydrogeological indicator – observations from the Palmottu natural analogue site, Finland. In: Uranium in the Aquatic Envi-
ronment (Proceedings of the International Conference Uranium Mining and Hydrogeology III and the International Mine Water
Association Symposium, Freiberg, 15-21 September 2002, 231-240.

Paula Juntunen: Uraanisarjan nuklidien hyväksi käyttö kiteisen kallioperän pohjavesitutkimuksissa. Pro-gradu-tutkielma,
heinäkuu 2002, 62 s.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Olkiluodon merialueen kaasututkimus
Tutkimuslaitos
STUK, GTK

Vastuuhenkilö
K. Hutri, J.Rantataro, (A.Kotilainen)

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Tutkimus on jatkoa vuosina 2001-2002 tehtyyn Olkiluodon merialueen neotektoniikkaselvitykseen (Hutri, Kotilainen & Hein-
salu 2002, in prep. huom. STUKin projekti, ei tuolloin vielä KYT:ä), johon liittyen vuonna 2002 käynnistettiin Olkiluodon
merialueen kaasututkimus
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
STUK, GTK, (HY)

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on varmentaa neotektoniikasta vallitsevia käsityksiä Fennoskandiassa, erityisesti Olkiluodon seudun
alueella.
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kenttä- ja laboratoriotutkimukset

Julkaisujen lukumäärä
Tavoite: 2 kpl

Opinnäytetöiden lukumäärä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tutkimuksella varmennetaan Posivan tutkimuksia kallioperän liikunnoista ja kaasujen esiintymisestä Olkiluodon merialueilla
sekä pohjavesikierrosta. Tuloksia voidaan hyödyntää STUKin paikkatutkimuksiin kohdistuvassa valvonnassa ja STUKin lau-
sunnoissa
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Vuonna 2002 alueella tehtiin merialueen kaikuluotauksessa varmentavia havaintoja kaasupurkauksista. Kaasu- ja vesipitoisesta
sedimentistä otettiin myös näyte, jonka sekä analysoitiin sisältävän runsaasti metaania. Näytteen analysointi jäi osittain puut-
teelliseksi eikä täysin onnistunut, mikä vuoksi päädyttiin uuteen näytteenottoon ja laajempiin analyyseihin vuonna 2003. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Luotauksista ja alustavista laboratoriotuloksista on laadittu tutkimusraportti (ei julkaisua). Jatkotutkimusten valmistuttua tulok-
sista laaditaan tieteellinen artikkeli.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)

A. Kotilainen. Kaasupitoiset sedimentit Olkiluodon merialueella. Geologian tutkimuskeskus. 30.8.2002. Loppuraportti. 

A. Kotilainen, J.Rantataro & K-L.Hutri. Kaikuluotaus sedimenttien häiriörakenteiden tutkimusmenetelmänä. Geologi 54 (2002),
s. 143-145.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Kallion huokosgeometrian in-situ karakterisointi C-14-PMMA -menetelmällä
Tutkimuslaitos
Helsingin Yliopisto, Kemian Laitos, Radiokemian laboratorio HYRL

Vastuuhenkilö
Marja Siitari-Kauppi

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on suunniteltu tutkimuskaudelle 2002-2005 
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
STUK, GTK, TKK

Ulkomaiset organisaatiot
Poitiersin Yliopisto;Ranska, ANDRA,
ERM, Geotechnisches Institut;Sveitsi,
NAGRA, GEOSIGMA;Ruotsi, SKB

Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on kehittää 14C-PMMA kiven huokosrakenteen tutkimusmenetelmä soveltuvaksi kallion rakenteen tutkimiseksi in–
situ olosuhteisiin.
Tuloskategoria 
uusi menetelmä, luo laajaa osaamispoh-
jaa, uuden tutkijapolven perehdyttäminen

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Hankkeesta saatava tieto edistää viranomaisen pitkäaikaisturvallisuuden arviointivalmiuksia.
Ydinjätehuollon toimijat voivat käyttää kehitettyä menetelmää kallioperän rakenteen tutkimukseen. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Vuonna 2002 on työn pääpaino ollut in-situ olosuhteissa tarvittavan metyylimetakrylaatin (MMA) kemiallisen polymeroinnin
optimoinnissa laboratoriokokein. MMA:n imeyttäminen vesisaturoituun kiveen on testattu ja tutkittu mahdollisuuksia kuivata
tutkittava kivi ilmastamalla. Koemateriaalina on käytetty granodioriittia Grimselin vuorilaboratoriosta Sveitsistä. Mahdollisuuk-
sia käyttää vettäjohtavien rakojen ja kiven rakenteen karakterisointiin fluoresoivilla väriaineilla värjättyjä epoksihartseja ja
metakrylaatteja on testattu.

Tutkimushanke on yhteistyössä seuraavien KYT hankkeiden kanssa: Rakotäytteisen ruhjeen geokemiallinen käyttäytyminen
(Nuria Marcos) ja Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen -merkkiainekokeet ja virtausreittien selvitys (Pirkko Hölttä).

Tutkimusyhteistyötä tehdään myös bentoniitin ja savimateriaalien rakenteen karakterisointiprojektien kanssa
(HYDRASA&ERM). EU projektissa  “FEBEX= Full-Scale High Level Waste Engineered Barriers System Experiment” ollaan
mukana tutkimalla bentoniitin ja kallion rajapinnan rakennetta. Yhteistyö tehdään Insinööritoimisto Saanio&Riekkolan kanssa
SKB:n alihankkijana.

Yliopiston toimenkuvaan kuuluu uuden tutkijapolven mukana olo projekteissa. Kokonaisprojektissa on neljä väitöskirjatyönte-
kijää. Seuraavassa listattuna henkilöt ja väitöskirjojen aiheet:
-Esa Oila, HYRL, “Determination of physical rock matrix properties and understanding of transport of radionuclides in hetero-
geneous structures”
-Maarit Kelokaski, HYRL, “PMMA method development for in-situ rock matrix characterisation”
-Dimitri Pret, HYDRASA,"The PMMA method development in clays and bentonite"
-Magalie Cassiaux, HYDRASA,"Investigations of microfracturing and porosity in french low permeable granitic rocks by using
the PMMA method" 

HYRL:n ja STUKin yhteistyönä kehitetystä kivien alhaisen huokoisuuden omaavien kivien rakennetutkimusmenetelmästä, 14C-
PMMA menetelmästä, valmistui yhteenveto, joka käsitti sekä menetelmäkuvauksen että menetelmän käytön useisiin sovellus-
kohteisiin. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Sammartino, S., Siitari-Kauppi, M., Meunier, A., Sardini, P., Bouchet, A., and Tevissen, E., (2002) An Imaging Method for the
Porosity of Sedimentary Rocks : Adjustment of the PMMA Method: Example of a Characterization of a Calcareous Shale,
Journal of Sedimentary Research, Vol. 72, No. 6,937-943

Siitari-Kauppi, M. (2002) Development of 14C-polymethylmethacrylate method for the characterisation of low porosity media.
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Application to rocks in geological barriers of nuclear waste storage. Academic Dissertation. Report Series in Radiochemistry
17/2002 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  seminaariesityksiä
Siitari-Kauppi, M., “In situ study of rocks:plans for characterising the pore space geometry by methylmethacrylate impregna-
tions” in seminar ”TRUE – Brainstorm meeting on future impregnation studies”, Stockholm 16.4.2002

Siitari-Kauppi, M., Oila, E. and Kelokaski, M.,”Rock matrix characterisation by PMMA method – applications and artefacts” in
seminar Brainstorming on rock matrix characterisation and radionuclide transport in geological barriers, Poitiers, France, 3-5-
6.2002 

Sardini, P., Siitari-Kauppi, M., Cassiaux, M. and Hellmuth, K-H., Quantification of mineralspecific porosity in granite using
14C-PMMA method and image analysis in 1st International TRUE Block Scale Seminar, Oskarshamn, Sweden, 19-20.11.2002

Pret, D., Siitari-Kauppi, M., Duduignon, P., Sammartino, S., Parneix, J-C., Jacquot, E. and Michau, N., Petrographic study of
clayey materials: A methodology applied to Callovo-Oxfordian Argilite and bentonite MX 80 in Intenational meeting Clays in
natural and engineered barriers for radioactive waste confinement, Reims, France, 9-12.12.2002
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Ympäristön säteilysuojelu
Tutkimuslaitos
STUK, Tutkimus- ja ympäristövalvontaosasto

Vastuuhenkilö
Kirsti-Liisa Sjöblom

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät tutkimukset - Biosfääritutkimukset
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Jatko vuoden 2001 FASSET-tutkimukselle
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot Ulkomaiset organisaatiot

SSI, GSF ym. FASSET konsortion jäse-
net

Muut tutkimusohjelmat, tms.
EU:n viidennen puiteohjelman Fasset
projekti

Tutkimuksen tavoite
Eliöiden annoslaskentamallin testaus
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Tietokoneohjelma

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
STUK voi käyttää mallia Posivan tulevaisuudessa tekemien annosennusteiden oikeellisuuden arviointiin 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Työ on siirretty tehtäväksi v. 2003

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Ikiroutatutkimus Lupin Mine
Tutkimuslaitos
Geologian tutkimuskeskus

Vastuuhenkilö
Timo Ruskeeniemi

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Kallioperä ja pohjavesi
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on käynnistynyt 2001 ja jatkoa suunnitellaan. 
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Posiva Oy

Ulkomaiset organisaatiot
SKB, Ruotsi; Nirex Ltd., UK; Ontario
Power Generation, Kanada; University
of Waterloo, Kanada

Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Tuottaa tietoa ikiroudan vaikutuksista hydrogeokemiallisiin ja hydrogeologisiin olosuhteisiin kiteisen kallioperän alueella.
Kenttätutkimukset keskittyvät Lupinin kultakaivoksen ympäristöön arktisessa Kanadassa.
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kenttätutkimus

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Loppusijoituksesta vastaavat yhtiöt ovat ensisijaisia tutkimustulosten hyödyntäjiä. Ne voivat käyttävät saatua aineistoa hyväk-
seen loppusijoitustilan turvallisuusanalyysissä, jossa arvioidaan loppusijoitustilan pitkäaikaispysyvyyttä mm. muuttuvissa il-
masto-olosuhteissa. Lisäksi hanke tuottaa monipuolista, uutta tietoa ikiroudasta ja sen vaikutuksista kiteisen kallioperän alueilla.
Näin ollen, hankkeesta odotetaan olevan hyötyä myös arktiselle perustutkimukselle laajemminkin.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Geofysikaaliset maanpintamittaukset (Sampo) antoivat viitteitä ikiroudan syvyydeen vaihtelusta tutkimusalueella. Menetelmän
käyttö perustuu fraktioivan jäätymisen tuloksena ikiroudan alapintaan syntyvän suolaisen veden rintaman (outfreezing front)
havaitsemiseen. Tähän viittaava anomalia havaittiin lukuisissa mittauspisteissä. Ikiroudan alapinnan syvyys vaihteli välillä 400-
700 m. Kaivoksessa ikirouta ylettyy 540 metriin. 

Kallioperän hydrogeologisia ominaisuuksia on tutkittu kairanreikävideoinnin avulla. Avorakojen määrä vaihtelee reiästä toi-
seen, mutta niitä on kuitenkin kaikilla tasoilla. Osa avoraoista tuottaa metaania. Muutama vanha tutkimusreikä on tulpattu ja
niissä on aloitettu hydraulisen paineen seuranta. Tavoittena on kartoittaa pohjavesipinnan korkeuden vaihtelua kaivoksen eri
osissa.

Syvä ikirouta eristää tehokkaasti meteoristen vesien imeytyistä. Kaivos on varsin kuiva. Sinne tulee vettä vain tiettyjen pitkien
kairanreikien kautta. Niistä tuleva vesi ei kemiallisilta ominaisuuksiltaan merkittävästi poikkea näillä syvyyksillä (890-1130 m)
yleensäkin tavattavista vesistä. Vesinäytteiden ajoitukset ovat käynnissä, mutta tritiumtulosten perusteella resenttien vesien
sekoittumisesta ei ole näyttöä. Aivan ikiroudan alle kairatuista tutkimusrei’istä tulee hyvin niukasti vettä. Saatujen näytteiden
tarkempi tutkimus on käynnissä.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Ruskeeniemi, Timo; Paananen, Markku; Ahonen, Lasse; Kaija, Juha; Kuivamäki, Aimo; Frape, Shaun; Moren, Lena; Degnan,
Paul 2002. Permafrost at Lupin : Report of Phase 1. Tiivistelmä: Lupinin ikirouta : raportti 1 tutkimusvaiheesta. Geologian
tutkimuskeskus. Ydinjätteiden sijoitustutkimukset. Tiedonanto YST-112. 59 p. + 3 app. 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
NEA TDB II,
NEA Sorption Forum II 

Tutkimuslaitos
VTT Prosessit

Vastuuhenkilö
Margit Snellman (TDB II)
Jarmo Lehikoinen (Sorption Forum)

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke alkoi vuonna 2002

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
HYRL, cheq&diff 

Ulkomaiset organisaatiot
OECD/NEA

Muut tutkimusohjelmat, tms.
–

Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on lisätä adsorptiomekanismien ymmärtämystä sekä tuottaa aineistoa parametrisen Kd-arvon laskemisen realistisuu-
den arvioimiseksi.

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Asiantuntemus; selvitys

Julkaisujen lukumäärä
–

Opinnäytetöiden lukumäärä
–

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Rahoittaja (Posiva) hyötyy pitkällä tähtäimellä jakautumiskertoimen, Kd, taustalla olevien mekanismien selvittämisestä, jolloin
pystytään myös arvioimaan radionuklidien pidättymistä erilaisissa geokemiallisissa ympäristöissä.

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

NEA Sorption Forum II

Pintakompleksaatiomallien laatiminen seuraaville testitapauksille ja raportointi:

� Test Case 1: Np(V) sorption onto a laboratory preparation of pure hematite (α-Fe2O3)
� Test Case 4: Nickel Sorption on Clays
� Test Case 5: Np(V) Sorption on Montmorillonite

Osallistuminen mallintajien yhteiskokoukseen El Escorialissa, Espanjassa, 28.–30.10.2002.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
OECD/NEA:n organisoiman 'Sorption Forum II':n loppuraportti tekeillä.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
'Sorption Forum II':n tulokset esitetään Migration '03-kokouksessa Etelä Koreassa 21.–26.09.2003.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä
Tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio

Vastuuhenkilö
Pirkko Hölttä

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus; radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on osa pitkäaikaista projektia, jossa on tutkittu radionuklidien käyttäytymistä kallioperä-pohjavesiympäristössä eri labo-
ratorioskaalan menetelmillä. 
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
VTT/PRO, GTK, TKK, rahoittajat

Ulkomaiset organisaatiot
Poitiers’n yliopisto

Muut tutkimusohjelmat, tms.
HYRL/STUK

Tutkimuksen tavoite
Kehittää asiantuntemusta ennustettaessa ydinjätenuklidien kulkeutumista ja pidättymistä kiteisessä kalliossa sekä arvioitaessa
radioaktiivisten jätteiden loppusijoituksen turvallisuutta. 

Tutkia yksinkertaistetun radionuklidien kulkeutumiskonseptin soveltuvuutta turvallisuusanalyysiin:

Selvittää raon virtausominaisuudet ja ymmärtää yksityiskohtaisesti rakovirtauksessa esiintyviä fysikaalisia ilmiöitä (advektio,
hydrodynaaminendispersio, matriisidiffuusio, kanavoituminen). 

Tutkia veteen liuenneiden aineiden käyttäytymistä virtauksessa ja stagnanteilla alueilla sekä niiden vuorovaikutuksia raon pinto-
jen ja kivimatriisin kanssa.

Luoda rakovirtaukselle konseptuaalinen malli, jolla ennustetaan etukäteen merkkiainekokeilla saatavia läpäisykäyriä.

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kokeellinen

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Projektin tuloksia ja siinä saatuja kokemuksia voidaan suoraan hyödyntää arvioidessa turvallisuusanalyyseissä käytettävien ydinjä-
tenuklidien kulkeutumismallien soveltuvuutta. Tulokset ovat viranomaisten käytettävissä määritettäessä ja arvioitaessa käytetyn
polttoaineen loppusijoituspaikan turvallisuuskriteerejä.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Kolonnikokeet:

Tehty yhteenveto JYT-projektien aikana tehdyistä töistä.

Blokkikokeet:

Parannettu koejärjestelyjen luotettavuutta pitkäkestoisia kokeita sekä väriaine uraniinin kuvauksia varten.
Karakterisoitu raon virtausolosuhteita seuraamalla ja kuvaamalla uraniinin ulosvirtausta raosta. 
Testattu veden virtausnopeuksien hidastamista. 
Aloitettu kulkeutumiskokeet uraniinilla aiempaa kertaluokkaa hitaammilla virtausnopeuksilla (15 µl/min).
Tehty 14CPMMA ja SEM määritykset blokin kairansydännäytteistä.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Hölttä, P., Hakanen, M. 2002. Fracture flow and transport experiments in laboratory scale: Testing experimental techniques and
determing hydraulic characteristics using a large block. Posiva Working Report 2002-37, 18 s. + 27 s. Appendices.

Pirkko Hölttä, 2002. Radionuclie migration in crystalline rock fractures- Laboratory study of matrix diffusion. Väitöskirja.
Report Series in Radiochemistry 20/2002, 55 s. + Appendices.
(http://ethesis.helsinki.fi)

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Pirkko Hölttä: 
Dynamic laboratory-scale radionuclide transport experiments. Esitys ”Brainstorming on rock matrix characterisation and radio-
nuclide transport in geological barriers” seminaarisssa. Poitiers, Ranska 3.–5.6.2002.

http://ethesis.helsinki.fi/
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Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä. Esitys Hyrl:n Jyt2001 ohjelman tuloksista tutkimuslaitoksille ja ydinjätealan toi-
mijoille järjestetyssä JYTKYT-seminaarissa. Otaniemi 28.10.2002.
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi
Kulkeutumisprojektisuunnitelman laatiminen (KULKE)
Tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto, kemian laitos, radiokemian laboratorio

Vastuuhenkilö
Martti Hakanen

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke toteutettiin vuonna 2002
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
HYRL,VTT PRO, GTK

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Laatia Posiva-rahoituksella tehtävää ydinjäteaineiden kulkeutumistutkimusta koordinoiva suuntaava suunnitelma
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Koordinointi

Julkaisujen lukumäärä Opinnäytetöiden lukumäärä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Hankkeen rahoittaja sekä tutkimusorganisaatiot välittömästi, turvallisuusanalyysi pitkällä tähtäimellä 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain

Hankkeessa laaditaan tutkimussuunnitelma seuraavin lähtötiedoin ja toimintaperiaattein:

Posiva Oy jatkaa tutkimuksia tavoitteenaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen Olkiluotoon.
Laitokseen suunnitellaan sijoitettaviksi Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten käytetyt polttoaineet. Periaatepäätöksen
hakemuksen mukaan loppusijoitus tehdään kallioperään noin 500 metrin syvyyteen rakennettavaan loppusijoitustilaan.

Olkiluodon kallioperän loppusijoitustunneliston suunnitellulla alueella pääkivilajit ovat kiillegneissi ja granodioriitti. Alueen
pohjavesi on pintakerroksissa makeaa. Loppusijoitussyvyydellä pohjavesi on nyt murtovettä ja suolaista pohjavettä.    
 
Loppusijoitusratkaisu sisältää käytetyn polttoaineen sijoittamisen sisäkkäisiin rauta-teräs-kupari tai myös ulkovaipaltaan terästä
oleviin kapseleihin. Kapseli sijoitetaan kallioon kairattuun reikään puristetusta bentoniittisavesta valmistettavien lohkojen
ympäröimänä. Ajo- ja sijoitustunnelit täytetään bentoniitilla ja tilojen rakentamisen yhteydessä saadusta kiviaineksesta
valmistetulla murskeella tai bentoniitin ja murskeen seoksella. Rakentamisen ja sulkemisen aikana tunneliin tulee myös
betonirakenteita, ja kalliota tiivistetään ruiskubetonilla tai injektoimalla, jotka muuttavat ainakin niiden lähistön olosuhteita
huomattavasti. Turvallisuusanalyysin skenaarioiden mukaisesti aineiden kulkeutuminen tulee osata arvioida lähialueella
bentoniitissa ja tunnnelitäytteissä sekä kaukoalueella kallioperässä myös ajan mukana muuttuvissa kemiallisissa olosuhteissa.
Muutoksia voivat aiheuttaa loppusijoituslaitoksen rakentaminen sekä pitkän ajan tapahtumina maan kohoaminen sekä ilmeinen
jääkausivaihe ja sen jälkeinen sulamisvesien tunkeutuminen kallioon. 

Keskenään yhteensopivien ja johdonmukaisten kokeellisten kulkeutumistutkimusten ja mallinnustapojen kehittämiseksi käyn-
nistetään migraatiotutkijoiden sekä sorptio-, että migraatiomallintajien muodostama tutkimushanke (KULKE). Hanke kattaa
sekä lähi-, että kaukoalueen kokeelliset tutkimukset ja mallinnustavat. Hankkeessa tullaan tarkastelemaan liuoksen ja kiinteän
materiaalin välisiä kemiallisfysikaalisia vuorovaikutusilmiöitä sekä virtauskulkeutumista. KULKE tulee olemaan osa Posivan
KYT-ohjelmaa. Tutkimus toteutetaan vuorovaikutteisesti siten, että osaprojekteissa hyödynnetään eri alojen paras osaaminen.

Julkaisut ja opinnäytetyöt

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
Vuosikatsaus 2002

Tutkimushankkeen nimi

C-14 määritykset Olkiluodon bitumoitavista hartseista
Tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio

Vastuuhenkilö
Ervanne (HY)
Yhdyshenkilöt
Taivainen (TVO), Juhola (Posiva)

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma)
Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)

Yhteistyökumppanit

Kotimaiset organisaatiot
TVO, Posiva

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Kehittää ja testata menetelmä C-14 aktiivisuuden määrittämiseksi bitumointia varten kuivatuista ioninvaihtohartseista.
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma)
Kokeellinen menetelmä

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
TVO. Uudempaa laitteistoa käyttäen testatulla menetelmällä on tarkoitus määrittää tulevaisuudessa Olkiluodon bitumoitavien
hartsien C-14 aktiivisuus.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Hapotus- ja polttolaitteisto C-14:sta määritystä varten koottiin ja testattiin leimatuilla TVO:n hartseilla Helsingin yliopiston
Radiokemian laboratoriossa. Olkiluodossa tehtiin erikoistyö, jossa TVO:n bitumoitavista hartseista määritettiin C-14 pitoisuudet
uudemmalla rinnakkaislaitteella. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Radiokemian laboratoriossa tehdyistä kokeista on kirjoitettu Posivan T&K-raportti. Olkiluodossa tehdyistä kokeista tehdään
erikoistyöraportti.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
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