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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT) 
Hankekohtaiset vuosikatsaukset 2003 
 
Hanke 
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rahoittaja 

Hankkeen  
tyyppi 

Tutkimuspainopiste 

1. Kansallisen ydinjätehuollon tut-
kimusohjelman (KYT) koor-
dinointi 

KTM Koordinointi - 

2. Suomalainen erotus- ja transmu-
taatiotekniikan tutkimus 

KTM Selvitys Ydinpolttoainekierto 

3. Ydinjätehuollon teknistieteelliset 
perusteet 

KTM Selvitys Turvallisuusanalyysi-
metodiikka 

4. Jääkauden jälkeiset kallioperän 
liikunnot 

KTM Selvitys Kallioperä ja pohjavesi 

5. Hauraan kiven kriittisten venymi-
en määrittäminen laboratorioko-
keilla 

KTM Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi 

6. Luonnon geokemialliset pitoisuu-
det ja vuot Baltian kilvellä Suo-
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(IAEA) 

STUK Selvitys Turvallisuusanalyysi-
metodiikka 
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vuonna 2003 

STUK Mallinnus Turvallisuusanalyysi-
metodiikka 

8. PORFLOW-lähialuemallin käyt-
töönotto STUKissa 

STUK Mallinnus Turvallisuusanalyysi-
metodiikka 

9. Kuparikapselin korroosioanalyysi STUK Kokeellinen Radionuklidien vapautumi-
nen loppusijoitustilasta 

10. Loppusijoituskapselin elinikä. 
Hanke ei toteutunut vuonna 2003 
ja siitä on toistaiseksi luovuttu. 

STUK Selvitys Radionuklidien vapautumi-
nen loppusijoitustilasta 

11. Radionuklidien ja kuparin kor-
roosiotuotteiden vuorovaikutus 
suolaisessa ja pelkistävässä ympä-
ristössä  

STUK Selvitys Radionuklidien vapautumi-
nen loppusijoitustilasta 

12. Palmotun tulosten yhteenveto STUK Selvitys Kallioperä ja pohjavesi 
13. Harvinaisten maametallien käyt-

täytyminen uraaniin nähden jää-
kausiskenaariossa 

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi 

14. Jääkauden geokemialliset merkit 
kallioperässä 

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi 

15. Olkiluodon merialueen kaasutut-
kimus 

STUK Kokeellinen Kallioperä ja pohjavesi 

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

STUK Kokeellinen Radionuklidien kulkeutu-
minen kallioperässä 

17. Ympäristön säteilysuojelu (siirret-
ty vuodelta 2002) 

STUK Mallinnus Biosfääritutkimukset 

18. Ikiroutatutkimus Lupin Mine Posiva Kenttätutkimus Kallioperä ja pohjavesi 
19. NEA TDB III,  

NEA Sorption Forum II 
Posiva Mallinnus Radionuklidien kulkeutu-

minen kallioperässä 
20. KULKE-projekti Posiva Kokeellinen, mallin-

nus 
Radionuklidien kulkeutu-
minen kallioperässä 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
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 
- 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
- 

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

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
Projektissa on laadittu koko tutkimusohjelman kattaneet Vuosikatsaus 2002 ja Tutkimussuunnitelma 2003. Puiteohjelman 
englanninkielinen versio on valmisteltu. On laadittu tutkimusohjelman osavuosikatsaukset toukokuussa, syyskuussa ja joulu-
kuussa. Osavuosikatsauksilla seurataan tutkimushankkeiden sisällöllistä etenemistä. Edellä mainitut raportit ovat kaikki esillä 
KYT-verkkosivuilla. 

Tutkimusohjelmalle on perustettu suomen- ja englanninkieliset verkkosivut yhdeksi keskeiseksi tiedotuskanavaksi. Englannin-
kieliset sivut ovat suomenkielisiä suppeampia, lähinnä peruskuvaukseen ja mahdollisten yhteydenottojen kanavointiin tarkoi-
tettuja.  

Projekti on osallistunut tutkimusohjelman vuoden 2003 tutkimusten käynnistämiseen. Yksi osa tätä oli järjestää KTM:n, Posi-
van ja STUKin kanssa KTM:n projektiesityshakuun vuonna 2002 tulleiden projektiesitysten kommentointi, jotta KTM:n lisäk-
si muut mahdolliset rahoittajat voisivat arvioida niiden hyödyllisyyttä omalta kannaltaan. 

KYT-tutkimusohjelmasta laadittu tiivistelmä IAEA WMRA (Waste Management Research Abstracts) julkaisuun (vol. 28); 
tutkimusohjelmaa on esitelty kahdelle japanilaisdelegaatiolle (20.3. ja 10.12.) ja kahdelle ranskalaisdelegaatiolle (2.6. ja 10-
11.6.). 

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

Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Projekti on koordinoinut kolme temaattista workshoppia: ensimmäinen (21.8.) kulkeutumisilmiöistä, toinen (27.8.) jääkausi-
ilmiöistä ja kolmas (6.10.) DECOVALEX III-tuloksista. Kaikkiin workshoppeihin osallistui myös ulkomaalaisia asiantuntijoi-
ta, joten ne pidettiin englanninkielisinä. Neljäs suunniteltu workshop Palmotun tuloksista (L. Ahonen GTK:sta koordinoi) 
siirtyy vuoden 2004 alkuun. Workshopeissa esitetyt kontribuutiot on pantu KYT-sivuille. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
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?) 
Tutkimus alkoi vuonna 2002 ja sitä on suunniteltu jatkettavan vuoteen 2005 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
HYRL 

Ulkomaiset organisaatiot 
OECD/NEA/NSC&NDC, (KTH) 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
SAFIR, EMERALD-projekti 

Tutkimuksen tavoite 
Tavoitteena on koota yhteen suomalainen p&t-tekniikan osaaminen ja kehittää se tasolle, joka mahdollistaa osallistumisen 
kansainväliseen yhteistyöhön muutamilla osa-alueilla 
Tuloskategoria 
asiantuntemus, selvitykset, tietokoneoh-
jelmien validointi 

Julkaisujen lukumäärä 
2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 (ks. alla) 

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 
 
Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen laskentakyvyn kehittäminen 
 
Viimeisteltiin Suomen kontribuutio NEA/NSC/WPPT:n MUSE-4-benchmarktehtävään (ks. vuoden 2002 vuosikatsaus). 
Tekn.yo Anssu Ranta-aho teki SAFIR/EMERALD-projektissa diplomityön, jonka aihe oli "Validation of Reactor Physics 
Codes for Predictions of Isotopic Compositions of High Burnup LWR Fuels." Siinä hän perehtyi myös Monte Carlo -
tekniikkaan perustuvaan palamalaskentaan. Työ valmistui tammikuussa 2004. Ranta-aho osallistuu VTT:n rahoituksella 
KTH:n kurssille "Transmutation -doktorandkurs' 18.2.-25.3.2004. Myös muusta, lähinnä transmutaatiofysiikkaan liittyvästä 
yhteistyöstä on keskusteltu KTH:n (apul.prof. Janne Wallenius) kanssa. 
 
Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n tiedekomitean P&T-työryhmän toimintaan 
 
Markku Anttila osallistui työryhmän ja transmutaatiofysiikan aliryhmän kokoukseen Pariisissa 13.-14.3.2003 (matkakertomus 
jaettu kesäkuussa 2003). Työryhmän toiseen kokoukseen Oak Ridgessä marraskuussa 2003 ei ollut mahdollista osallistua. 
Työryhmän tuottama erittäin laaja aineisto (jonka pohjalta kirjoitetaan ryhmän ja sen aliryhmien loppuraportit v. 2004) on 
käyty läpi. 
 
Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n kehityskomitean uuteen tutkimusprojektiin kehittyneiden polttoainekiertojen 
vaikutuksesta ydinjätehuoltoon 
 
Kari Rasilainen osallistui NEA/NDC:n uuden asiantuntijaryhmän ensimmäiseen kokoukseen helmikuussa 2003 (KYT, TEPE-
projekti, matkakertomus jaettu helmikuussa 2003) ja Markku Anttila kahteen seuraavaan kokoukseen 16.-17.6 ja 30.-
31.10.2003 (matkakertomukset jaettu). Suomen osuutena on kirjoitettu lyhyt kontribuutio kapselointilaitoksesta jätteen tuotta-
jana ruotsalaisten ja suomalaisten selvitysten perusteella. 
 
Kirjallisuusselvitys sekundäärijätteen käsittelytekniikoista osan P&T-konseptin ydinjätehuoltoa 
 
Airi Paajasen ja Risto Harjulan raportti " P&T - radionuklidien erotus hydrometallurgisten prosessien sekundäärisistä jäteliu-
oksista" on valmis. Se tullaan julkaisemaan VTT Prosessien julkaisusarjassa ja KYT:n verkkosivuilla alkuvuodesta. 
 
Tiedonvälitys erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus- ja kehitystyön nykytilasta ja tulevaisuuden suunitelmista 
 
P&T-tekniikan kansallisia ja kansainvälisiä t&k-ohjelmien työtä on seurattu ja kerättyä erittäin laajaa aineistoa on yritetty ana-
lysoida käytettävissä olevien resurssien avulla. Markku Anttila osallistui marraskuussa New Orleansissa pidettyyn Glo-
bal'2003-kokoukseen (matkakertomus jaettu). Ajantasainen raportti p&t-tekniikan t&k-työn nykytilanteesta julkaistaan alku-
vuodesta 2004 VTT Pr osessien julkaisusarjassa ja KYT:n verkkosivuilla. 
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Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
Paajanen Airi, Harjula, Risto, P&T - radionuklidien erotus hydrometallurgisten prosessien sekundäärisistä jäteliuoksista. 
 
Anttila, Markku, et al., Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus- ja kehitystyön nykytila ja tulevaisuuden näkymät. 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
 
 



 

 20

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
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 
4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
- 

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 IAEA:n ydinjätekonvention Suomen maaraportin kommentointiin; maaraportin kirjoitustyö oli 
STUKin koordinoima. On osallistuttu IAEA:n koordinoiman ydinjätehuollon loppusijoituksen geokemiallisia turvallisuusindi-
kaattoreita käsittelevän kansainvälisen hankkeen Suomen tulosten loppuraportointiin Palmotun uraanitaseiden osalta (vrt. han-
ke 6). MRS2003-konferenssiin on laadittu paperi USD-menetelmän kriittisestä arvioinnista. On osallistuttu aktiivisesti 
TKK/KALin koordinoiman maanalaisen rakentamisen aiheuttamien hydrogeokemiallisten häiriöiden tulkintamahdollisuuksia 
selvittävän MRS2003-konferenssipaperin kirjoitustyöhön. Molemmat paperit on hyväksytty konferenssin Proceedings’iin. 
Migration 2003-konferenssin valmisteltujen HYRLin ja TKK/KALin koordinoimien jääkausi-ilmiöiden luonnonanalogia-
tutkimuksiin liittyvien paperien kirjoitustyöhön on osallistuttu aktiivisesti. On käynnistetty yhteistyötä ydinjätehuollon alalla 
ranskalaisen CEA:n kanssa CEA:n delegaation kesäkuussa tehdyn VTT/PRO-vierailun pohjalta; VTT:n delegaatio kävi 
CEA:ssa syyskuussa. CEA:lla ja VTT:llä on laaja-alaista yhteistyötä koskeva periaatesopimus. On laadittu VTT:n lausunto 
KTM:n valmistelemasta hallituksen esityksestä ydinenergialain muuttamiseksi. 

Ydinpolttoainekierron yleiset säteilyturvallisuustarkastelut 

Osaprojektissa on oltu yhteistyössä M. Anttilan projektin "Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus" kanssa. On 
osallistuttu OECD/NEA:n Expert Group on Advanced Nuclear Fuel Cycles Options on Waste Management Policies –ryhmän 
ensimmäiseen kokoukseen 3-4.2.2003. Suomen intressit ryhmässä liittyvät transmutaatiostrategian säteilyvaikutusten laskemi-
seen referenssiksi suoran loppusijoituksen lasketuille säteilyvaikutuksille. Osaprojektissa vuonna 2002 aloitettu tutkimussuun-
nitelman laatiminen on synkronoitu tämän ryhmän työn etenemiseen. On pohjustettu Suomen kontribuutiota työryhmän loppu-
raportin kirjoittamiseen yhteistyössä projektin Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. KTM:n myön-
tämän lisärahoituksen turvin on käynnistetty englanninkielisen katsauksen laatiminen uusien ydinpolttoainekiertojen vaikutuk-
sista ydinjätehuoltoon; katsaus laaditaan yhteistyössä projektin Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. 

Kustannusselvitykset 

KTM:n pyytämä lausunto ydinjätehuollon varautumistarpeesta on toimitettu ministeriöön pyydetyssä aikataulussa. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 
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, vol. 61, pp. 235 – 246. 
 
Kaija, J., Rasilainen, K. & Blomqvist, R. 2003. IAEA COORDINATED RESEARCH PROJECT (CRP): The use of selected 
safety indicators (concentrations; fluxes) in the assessment of radioactive waste disposal. Report 6: Site-specific natural 
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geochemical concentrations and fluxes at the Palmottu U-Th mineralisation (Finland) for use as indicators of nuclear waste 
repository safety. Geological Survey of Finland, Nuclear Waste Disposal Research, Report YST-114, 45 p. 
 
Rasilainen, K., Suksi, J., Ruskeeniemi, T. & Pitkänen, P. 2003. The feasibility of the USD method in tracking past 
hydrogeochemical changes in the Fennoscandian Shield. (Proc. of Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXVII). (in 
print) 
 
Marcos, N., Suksi, J., Rasilainen, K. & Antikainen, J. 2003. Monitoring Disturbances in the Repository System during 
Construction Process: Experiences from Natural Decay Series Studies at the Pyhäsalmi Mine (Central Finland). (Proc. of 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXVII). (in print) 
 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
On osallistuttu kansainvälisten asiantuntijaryhmien kokouksissa (esim. OECD/NEA IGSC ja RWMC) esiteltyjen maakohtais-
ten katsausten laatimiseen. On esitelty osaprojektissa 1 USD-menetelmällä saavutettuja paleohydrogeologisia tuloksia jääkau-
sivaikutuksia käsitelleessä KYT workshopissa 27.8.2003 HYRLissä.  
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Kallioperän jääkauden jälkeiset liikunnot 
Tutkimuslaitos 
Geologian tutkimuskeskus 

Vastuuhenkilö 
Paavo Vuorela 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus, kallioperä ja pohjavesi 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)  
Jääkauden jälkeisten siirrosten ja kallioperän liikuntojen tutkimus on ollut monivuotinen hanke. Yleisemmin kallioperän rikko-
naisuus ja hydrogeologia on jatkuva tutkimusaihe, jonka merkitys vain jatkossa korostuu. 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, VTT 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Turvallisuuden kannalta merkittävien tulosten yhteenveto 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Turvallisuusselvitykset ja loppusijoituksen toteutussuunnitelmat. VTT, STUK ja Posiva 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
Postglasiaalisia (PG) siirroksia on löydetty ja tunnistettu vain Fennoskandian pohjoisosan alueella, jotka ovat nykyäänkin Fen-
noskandian seismisesti aktiivisimpia alueita. Venäjän Karjalan alueella ja muualla esiintyville suurille kalliotörmille ei ole 
pystytty osoittamaan riittävää näyttöä nuorista liikunnoista. Suuret lohkareikot ja sortumat Karjalan kalliorinteillä liittyvät 
kallioperän vanhoihin rikkoutumisvyöhykkeisiin, joissa talven ja ehkä myös maanjäristysten vaikutuksesta tapahtuu sortumia 
ja mm. suurten tornimaisten kalliolohkojen kaatumista rinteiltä alas. 
 
Pasmajärven siirrostörmällä Kolarin lähellä on geodeettisia mittauksia tehty vähän yli 10 vuotta. Kuitenkin näissä mittauksissa 
ei tähän mennessä ole havaittu kallioperän liikuntoja PG-siirroksilla. PG-siirrokset ovat lähes kaikki lounais-koillissuuntaisia ja 
niitä leikkaavat pitkät luode-kaakkosuuntaiset, vanhat siirrosvyöhykkeet, joihin on todettu liittyvän hidasta ryömivää (cree-
ping) vyöhykkeen kulun suuntaista siirrosliikuntaa. Myös Olkiluodon niemeä rajaavat tällaiset vyöhykkeet. PG-siirrokset ovat 
ilmeisimmin nopeita kallioperän lohkojen loksahduksia pitkien siirroslinjojen välissä. PG-siirroksilla on merkkejä toistuvista 
kallioperän liikunnoista miljoonien vuosien kuluessa, jolloin välillä rikkoutuneet breksiavyöhykkeet ovat kiteytyneet uudelleen 
ja eheytyneet. Siirrostörmien on todettu liittyvän vanhempiin kallioperä rakenteisiin, joka helpottaa näiden vyöhykkeiden esiin-
tymisen ennustettavuutta. 
 
Kallioperän plastista ja haurasta deformaatiota on tutkittu ja evoluutiota selvitetty etenkin Keski- ja Etelä-Suomen alueella. 
Tapahtumista on muodostunut komplisoitu, mutta kuitenkin looginen kuva ja kokonaisuus. Kallioperän voimakkaammat nuo-
ret liikunnot keskittyvät selvästi viime jääkauden jälkeiseen aikaan. Suomen kallioperän rikkonaisuus ja aikaisemmat heikko-
us- ja liikuntovyöhykkeet takaavat sen, että uusien siirrosten ja rikkonaisuuden syntyminen ennestään ehjään kiveen ei näytä 
todennäköiseltä. Tästä on osoituksena myös nykyisten maajäristysten alhainen voimakkuustaso. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Juhani Ojala, Aimo Kuivamäki ja Paavo Vuorela (2004).  Postglacial deformation of bedrock in Finland. Geological Survey of 
Finland, Nuclear Waste Disposal Research, Report YST – 118.  
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
KYT:in seminaareihin osallistuminen tarpeen mukaan. Tietojen liittäminen muuhun kallioperätutkimukseen 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Hauraan kiven kriittisten venymien määrittäminen laboratoriokokeilla 
Tutkimuslaitos 
Teknillinen korkeakoulu 

Vastuuhenkilö 
prof. Pekka Särkkä 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Kallioperä ja pohjavesi 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke alkoi 2003, jatkotutkimusta ehdotetaan 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Selvittää kiven hauraan murtumisen mallintamisessa tarvittavien parametrien määritysmahdollisuuksia suhteellisen yksinker-
taisilla laboratoriokokeilla 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
kokeellinen tutkimus 

Julkaisujen lukumäärä 
 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Kalliotilojen suunnittelijat, kivilajin hauraus ja siten alttius uusien rakojen syntymiselle ennakoitavissa 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
Valitun koemateriaalin, Kurun harmaan graniitin, lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet määritettiin yksi- ja kolmiaksiaali-
kuormituksessa sekä ISRM:n suositusten mukaisesti että käyttäen pituus-läpimittasuhteeltaan (L:D) poikkeavia näytekappalei-
ta. Näytteet rikkoutuivat testeissä hauraasti, joten Kurun harmaa graniitti todettiin sopivaksi materiaaliksi kiven hauraan mur-
tumisen tutkimiseen.  
 
Hauraalle kivimateriaalille on tyypillistä, että se murtuu äkillisesti, usein lähes räjähdyksenomaisesti, kun sen huippulujuus 
ylitetään yksiaksiaalisessa kuormituksessa. Tämän vuoksi ohjaussuureena käytetään yleensä näytteen läpi- tai ympärysmitan 
muutosta, jolloin voidaan yhdessä servo-ohjauksen kanssa saada aikaan kiven hallittu rikkoutuminen. Tämä ohjaustapa aiheut-
taa kuitenkin suurta kuormitusnopeuden vaihtelua, joka vaikeuttaa merkittävästi tulosten tulkintaa. Tässä työssä hallittu kiven 
rikkoutuminen saatiin aikaan käyttämällä ohjaussuureena näytteen päätykappaleiden suhteellista keskinäistä liikettä sekä muut-
tamalla näytteiden L:D –suhde arvoon 0,5. 
 
Kurun harmaan graniitin haurausindeksiksi IB saatiin keskimäärin 2,5, jota voidaan pitää Cohesion Weakening Friction 
Strengthening (CWFS) -mallin mukaan osoituksena selvästi hauraasta murtumisesta ja viivästyneestä sisäisen kitkan mobilisoi-
tumisesta.  
 
Koetuloksia voidaan käyttää apuna numeeristen laskentamallien kehittämisessä. Haurausindeksin IB käytännön soveltamisen 
kannalta tärkein jatkotutkimuskohde on haurausindeksin arvojen määrittäminen erilaisille vertailukivilajeille. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Antikainen, Juha. Kiven haurausindeksin määrittäminen laboratoriokokeella. Espoo 2004. Teknillinen korkeakoulu, Kalliotek-
niikka,Työraportti D23. (valmistuu helmikuussa 2004) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003  

 
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, turvallisuusanalyysimetodiikka 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
2000-2003 (jatkoa 2004 IAEA:lla suunnitellaan)  
Yhteistyökumppanit  GTK, VTT, Enterpris, STUK 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, VTT, HYRL, 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 se-
lected, 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, HYRL: 
Mallinnusta varten datapohjan täydentäminen:näytteenotto ja aktivisuuskartoitus Palmotussa, itäinen graniitti; 4 kpl. näyt-
teenottokairauksia (1 m); kallionäytteiden otto kalliopinnalta ja R 398/390 kairanäytteistä; pohjavesitasojen seuranta; maaperä-
näytteiden otto kuljetusreittien varrella (3 kpl.) ja U-analyyseja; primääristen ja sekundääristen U-mineraalien tutkimus autora-
diografialla ja SEM:lla. 

Enterpris, D. Read: 
Pilotti-tutkimuksen tuloksien editointi käynnissä; puhtaan uranofaanin faasien eristys kivinäytteistä ikämäärityksiä varten. 
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.) 
 
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 sur-
face. 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-
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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. Luukkonen, 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.) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
DECOVALEX III 
Tutkimuslaitos 
STUK 

Vastuuhenkilö 
Esko Eloranta 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Turvallisuusanalyysimetodiikka, radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta (bentoniitti) & kallioperä ja pohjavesi (iki-
routa) 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)  
Kansainvälinen DECOVALEX-projektisarja alkoi 1991. DECOVALEX III-projekti ( http://www.decovalex.com ) alkoi 1999. 
Projekti päättynyt lokakuussa 2003, jatkohanke käynnistynyt 1.1.2004 nimellä DECOVALEX -THMC 
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 
 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

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 kolmea aihepiiriä, jotka ovat: 
(1) bentoniitin käyttäytymisen termo-hydro-mekaaninen mallinnus, mikä kuuluu kansainvälisen projektin osatehtävään Task 1 

(FEBEX in situ-THM-koe), 
(2) rakoilleen kallion hydraulisten ja mekaanisten ominaisuuksien mittakaavariippuvuus THM-mallinnuksessa, mikä liittyy 

kansainvälisen projektin osatehtävän Task 3 Bench Mark Test 2:een (BMT2), (”Upscaling & Homogenization”), 
(3) 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.  
     Aihepiirin (2) tutkimuksessa on stokastisten jatkumon oletuksella simuloitu runsasrakoisen kallion hydrauliikkaa käyttäen 
rakoverkkomallia (FracMan) eri mittakaavoissa (1,56 m, 7,5 m ja 50 m). Rakojen avaumatiedot on tuotettu erillisellä kalliome-
kaniikkaan (UDEC) pohjautuvalla simuloinnilla.  
  Aihepiirissä (3) on sovellettu täysin yleistä kontinuumimekaniikkaan ja termodynamiikkaan pohjautuvaa mallia ikiroudan 
muodostumisprosessin mallintamiseksi. Lähtödatana on ollut mm. ilmastoskenaario, joka antaa ilman lämpötilan tuhansien-
kymmenien tuhansien vuosien aikaskaalassa. Simuloinnit osoittavat, että ikirouta voi saavuttaa suunnitellun loppusijoitussy-
vyyden (400 - 700 m), joten ikiroudan huomioiminen skenaariotarkasteluissa on perusteltua. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Väliraportit Task 1:sta (Jussila, P.), BMT2:sta (Öhman, J. & Niemi, A.) ja BMT3:sta (Hartikainen, J.). 
Raportti BMT2:n kalliomekaniikkasimuloinneista (Antikainen).  
Kansallinen loppuraportti valmisteilla. 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Kansallisen työn päätösseminaari pidettiin 6.10.2003 Säteilyturvakeskuksessa.  
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
PORFLOW-lähialuemallin käyttöönotto STUKissa 
Tutkimuslaitos 
VTT Prosessit 

Vastuuhenkilö  
Henrik Nordman 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Turvallisuusanalyysimetodiikka 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke on uusi 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
STUK, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tavoite on tukea tietokonemallin käyttöönottoa STUKissa 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Tietokoneohjelma 

Julkaisujen lukumäärä 
 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
STUK voi hyödyntää laskentamallia arvioidessaan Posivan lähialuemallinnuksen tuloksia. 
Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain 
 
Hankkeeseen liittyvä tilaus saatiin Säteilyturvakeskukselta (STUK) vasta 23.10. 2003. Työn pääosa siirtyy muiden sitoumusten 
vuoksi vuoden 2004 alkuun.  
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Kuparikapselin korroosioanalyysi 
Tutkimuslaitos 
VTT TUO 

Vastuuhenkilö 
Petri Kinnunen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Jatkoa tutkimukselle: Mittausmenetelmän kehittäminen kuparin korroosionopeuden määrittämiseksi bentoniitti-
pohjavesiympäristössä, jatkoa haettu vuodelle 2004, rahoitusta ei tässä vaiheessa vielä myönnetty 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
STUK 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Kehittää on-line mittausmenetelmä kuparin korroosionopeuden mittaamiseksi loppusijoitusolosuhteita simuloivissa olosuhteis-
sa 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
on-line anturi korroosionopeuden mit-
taamiseksi, referenssielektrodi korroosio- 
ja redox-potentiaalien mittaamiseksi 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tämän tutkimustyön tuloksena saatavat arviot kuparin korroosionopeudesta ovat suoraan viranomaisten hyödynnettävissä 
arvioitaessa bentoniitin ja pohjaveden vaikutusta kuparin korroosioon. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
Työssä kehitettiin on-line menetelmä, jolla voidaan mitata bentoniitin kompaktointiasteen vaikutusta kuparin korroosionopeu-
teen sekä lisäksi kehitettiin referenssielektrodi, jonka avulla voidaan mitata kuparin korroosiopotentiaalia sekä redox -
potentiaalia pohjavedessä ja pohjavedellä kostutetussa bentoniitissa. Kahdessa kuukauden mittaisessa kokeessa havaittiin, että 
bentoniitin kompaktoinnin lisääminen pienentää huomattavasti kuparin korroosionopeutta. Lisäksi kuparin korroosio tapahtuu 
pääasiallisesti parin ensimmäisen vuorokauden aikana, jonka jälkeen korroosio pysähtyy.  
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
1 STUK-sarjan raportti, ei vielä valmis 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
KYT-ohjelman mukainen tiedotus 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Radionuklidien ja kuparin korroosiotuotteiden vuorovaikutus suolaisessa ja pelkistävässä ympäristössä (KOSU): 
Tutkimuslaitos 
Teknillinen korkeakoulu Kalliotekniikka 

Vastuuhenkilö 
Nuria Marcos 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Tälle tutkimukselle ei suunnitella jatkoa 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Selvittää kuparikorroosiotuotteiden käyttäytymistä uraanin nähden suolaisessa ympäristössä  
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Selvitys 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tutkimuslaitoksia, jotka tekevät töitä kuparikorroosion kanssa. Ydinjätehuollon kanssa tekeville. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
Vuodesta 1977 on tehty kuparikorroosiotutkimuksia loppusijoitustilan olosuhteissa, mutta harvemmin jos koskaan on huomioi-
tu mikä on korroosiotuotteiden vaikutusta radionuklideihin esim. uraaniin.  
 
Tutkimuksen päätavoite oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää esiintyvätkö yhtäaikaisesti nantokiitti (CuCl) ja uraani suo-
laisissa olosuhteissa. Pelkistävissä ja suolaisissa olosuhteissa uraani esiintyy uraniniitina ja kupari sulfidina pääsääntöisesti. Ei 
löydetty yhtään luonnon yhdiste tai mineraali, jossa Cu, U ja Cl esiintyisivät yhtäaikaisesti. 
 
Toisena tavoitteena oli kuvailla sellainen koejärjestelmää, jossa nantokiitti mineraalia ja uraanin liuoksia annettaisiin vaikuttaa 
toisiinsa pelkistävissä olosuhteissa, mutta koejärjestelmän hyötyä on kyseenalaista. Ensin pitäisi olla parempaa tuntemusta 
siitä, mitkä ovat todelliset kuparikorroosiotuotteet vieläkin, kun kupari on kontaktissa bentoniittiin.  
 
Olisi hyvä, jos tulevissa kuparikorroosiotutkimuksissa huomioitaisiin ja tutkittaisin, mitkä ovat kuparin korroosiotuotteet, mis-
säkin olosuhteissa, eikä pelkästään korroosionopeuksia. Jos kuparikorroosiotuotteiden luonne olisi hyvin tiedossa olisi hel-
pompi arvioida loppusijoitustilan kokonaiskehitystä. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Työraportti: 
 
Marcos, N., 2003. The interaction of uranium and copper corrosion products in saline and reduced environments. Helsinki 
University of Technology, Rock Engineering. Work Report D22. 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
 
 



 

 30

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Palmotun tulosten yhteenveto 
Tutkimuslaitos 
Geologian tutkimuskeskus 

Vastuuhenkilö 
Lasse Ahonen/Juha Kaija 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Kallioperä ja pohjavesi 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Jatkoa ei ole suunnitteilla 
Yhteistyökumppanit  
Kotimaiset organisaatiot 
STUK, HYRL, VTT 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tavoite: yhteenveto Palmottu-projektin keskeisistä tuloksista käytetyn polttoaineen loppusijoituksen kannalta 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Selvitys 

Julkaisujen lukumäärä 
1 kpl 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia voidaan hyödyntää käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuusperusteita pohdittaessa ja arvioitaessa 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
Palmottu-projektin keskeisistä tuloksista tehtiin vuoden 2003 loppupuolella draft-versio STUK:n kommentteja varten. Semi-
naarin järjestäminen on siirtynyt vuoden 2004 helmikuulle. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Ahonen, L., Kaija, J., Ruskeeniemi, T., Paananen, M., Hakkarainen, V. (DRAFT 2003). Palmottu: A summary of observations. 
Geological Survey of Finland, Nuclear Waste Disposal Research, Report YST, 27 p. 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Tulosten esittelemiseksi järjestetään workshop-tilaisuus. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Harvinaisten maametallien käyttäytyminen uraanin nähden jääkausiskenaariossa (HARMAAJA) 

Tutkimuslaitos 
Teknillinen korkeakoulu; Kalliotekniikan vastuualue 

Vastuuhenkilö 
Nuria Marcos 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Kallioperä ja pohjavesi, radionuklidien vapautuminen 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke on osa STUK:n rahoittamalle projektille ”Jääkausien merkit kallioperässä”.  

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
HYRL, VTT/PRO, GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
- 

Tutkimuksen tavoite 
Lisätä tietämystä uraanin ja REE:n käyttäytymisestä jääkausiskenaariossa. 

Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Asiantuntemusta ja kokeellista 

Julkaisujen lukumäärä 
1 (vuonna 2004)  

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Ydinjätehuollon toimijat voivat käyttää tietoa radionuklidien käyttäytymisestä jääkausiskenaariossa.  

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
1.  Projektin tavoite 
 
Tutkia koskeeko samat prosessit uraanin ja REE:n vapautumista/sitoutumista samoissa skenaariossa ja aikaskaalassa. Uraanin 
ja harvinaisten maametallien vapautumisesta luonnollisista näytteistä tehtiin kokeellista tutkimusta. Oli tarkoitus julkaista tu-
lokset kansainvälisessä lehdessä v. 2003, mutta projekti siirtyikin vuodelle 2004.  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt   

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä 
Tutkimuslaitos 
Helsingin yliopisto Radiokemian laboratorio 

Vastuuhenkilö 
Juhani Suksi 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Kallioperä ja pohjavesi, turvallisuusanalyysimetodiikka 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Kolmivuotisen hankkeen (2001-2003) viimeinen vaihe. Jatko: Hankkeen tuotteiden (tieto ja osaamisen) hyödyntäminen ydinjä-
tehuoltoon liittyvien tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, VTT/PRO, TKK/KAL 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Hankkia tietoa lopunsijoitustilaan ja sen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista jääkauden aikana (hydrologia ja kemia). 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Kokeellinen 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Jääkausiskenaarion kuvan tarkentuminen hyödyttää kaikkia tahoja  
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
Projektin tarkoituksena oli selvittää minkälaisia geokemiallisia muutoksia kallioperän perustilassa voi esiintyä jääkausikierron 
sulavesivaiheen aikana. Tutkimuksen asettamia tärkeitä kysymyksiä olivat: 1) Miten syvälle sulavedet voivat kuljettaa happea, 
(2) voivatko olosuhteet muuttua merkittävästi ja (3) pystyykö kallioperä puskuroimaan syntyviä muutoksia vastaan, millä ta-
valla ja kuinka nopeasti? Apua näiden kysymysten vastaamiseksi haettiin kokeellisen tutkimuksen kautta etsimällä ja tutkimal-
la edellisten jääkausien aiheuttamia jälkiä Palmotun tutkimusalueen kallioperässä. Tutkimuksissa saatiin useita riippumattomia 
havaintoja Palmotun kallioperän redox-olosuhteissa tapahtuneista muutoksista kuten esim. uraanin mobilisaatio ja raudan sekä 
mangaanin hapettuminen. Havainnot eivät rajoittuneet ainoastaan rakopintaan vaan selviä merkkejä hapettumisesta löydettiin 
myös kivestä etäämpänä raosta, mistä voitiin päätellä tutkittujen rakojen pitempiaikaista altistumista hapettaville olosuhteille. 
Havainnot olivat selkeitä ja geokemiallisilta ominaispiirteiltään sellaisia, että niiden avulla voitiin myös kuvata hapellisten 
olosuhteiden kiveen synnyttämää redox-rajaa. Redox-rajan etäisyys vaihteli rakopinnan tuntumasta aina muutamien senttien 
päähän raosta, mikä viittaa hapellisten olosuhteiden eri pituisiin altistumisaikoihin ja mahdollisesti hapen kulumisen erilaiseen 
kinetiikkaan kyseisissä raoissa. Alustavat raudan ja mangaanin tutkimuksista saadut tulokset näyttäisivät tukevan hyvin uraanin 
avulla saatuja havaintoja.  
 
Tutkimus vahvistaa happi-isotooppien (δ18O) avulla saatua käsitystä sulavesien esiintymisestä kallioperässä. Saadun aineiston 
pohjalta voitiin päätellä hapellisen sulaveden tunkeutuneen tutkimusalueella ainakin kallioperän yläosiin. Miten syvälle sula-
vedet ovat voineet happea kuljettaa, sitä tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, koska tutkimukset rajoittuivat kalliope-
rän yläosaan. Tutkimusaineiston avulla voitiin tarkentaa kuvaa hapellisten vesien vaikutuksista kallioperässä ja kiven puskuri-
kapasiteetista.   
 

Koska tutkimuksissa sulavesien esiintymistä ja vaikutuksia kuvaava aineisto perustuu pääosin samojen alkuaineiden käyttäy-
tymiseen kuin mitä käytetty ydinpolttoaine sisältää (U, Th and Ra), tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös tarkastelta-
essa, millä tavalla seuraava jääkausi voisi vaikuttaa radionuklidien kulkeutumiseen. 

 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
Rasilainen, K., Suksi, J., Ruskeeniemi, T., Pitkänen, P. and Poteri, A. Release of uranium from rock matrix – a record of gla-
cial meltwater intrusions? J. Contam. Hydrol. 61 (2003) 235-246. 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
KYT-workshop 27.8.2003: Jääkausivaiheen pohjavesikemialliset olosuhteista 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Olkiluodon merialueen kaasututkimus 
Tutkimuslaitos 
STUK, GTK 

Vastuuhenkilö 
K. Hutri/STUK, J.Rantataro & 
A.Kotilainen/GTK 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus, kallioperä ja pohjavesi 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Tutkimus on jatkoa vuosina 2001-2002 tehtyyn Olkiluodon merialueen neotektoniikkaselvitykseen (ei KYT-hanke), johon 
liittyen vuonna 2002 käynnistettiin Olkiluodon merialueen kaasututkimus. Tutkimuksen raportointia jatketaan 2003-2004. 
Yhteistyökumppanit STUK, GTK/Merigeologia, HY/Ajoituslaboratorio 
Kotimaiset organisaatiot 
STUK, GTK, HY 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on varmentaa neotektoniikkakäsityksiä Fennoskandiassa sekä pyrkiä selvittämään syväkaasujen suh-
de kallioliikuntoihin, erityisesti Olkiluodon seudun merialueella. 
Tuloskategoria (esim. kokeellinen me-
netelmä, tietokoneohjelma) 
Kenttä- ja laboratoriotutkimukset 

Julkaisujen lukumäärä 
Tavoitteena tieteellinen artikkeli 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
Artikkeli on osa nippuväitöskirjaa 

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 analysoitiin sisältävän runsaasti metaania. Näytteen analysointi jäi osittain puutteelli-
seksi eikä täysin onnistunut, mikä vuoksi päädyttiin uuteen näytteenottoon ja laajempiin analyyseihin 2003-2004. Näytteenot-
tomenetelmää on kehitetty edelleen talvella 2003-2004. Uusi näytteenotto on tehty maaliskuussa 2004. Jatkoa harkitaan. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Luotauksista ja alustavista laboratoriotuloksista on laadittu tutkimusraportti (ei julkaisua). Kesän 2003 näytteenotosta on niin 
ikään laadittu tutkimusraportti (ei julkaisua). Jatkotutkimusten valmistuttua tuloksia työstetään julkaisua varten.  
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Tuloksia esitellään mahdollisesti Geologian tutkijapäivillä vuonna 2005. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
KALLION IN-SITU TUTKIMUS: Huokostilan geometrian luonnehtiminen 14C-PMMA menetelmällä 
Tutkimuslaitos 
Helsingin Yliopisto, Kemian Laitos, Radiokemian laboratorio HYRL 

Vastuuhenkilö 
Marja Siitari-Kauppi 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä, kallioperä ja pohjavesi,   
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke on jatkoa ja suunniteltu tutkimuskaudelle 2002-2004 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
STUK, GTK, TKK, JYFL 

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. Tutkimuksessa selvitetään kallion jännitystilan purkautumisen vaikutusta laboratorio-olosuhteissa määritet-
tyihin graniittisen kiven huokoisuusarvoihin.  
Tuloskategoria  
uusi menetelmä, luo laajaa osaamispoh-
jaa, uuden tutkijapolven perehdyttäminen 

Julkaisujen lukumäärä 
4 

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 2003 on työn pääpaino ollut edelleen laboratoriokokeissa. Blokkiskaalan (30x30x30cm3) kivinäytteiden impregnointi 
ja lämmityspolymerointi on aloitettu. Kokeessa käytetyt kivet ovat Kurun harmaata graniittia. Kivi on erittäin johtavaa huokoi-
suudeltaan 0.3-0.4%.  
 
Tutkimusyhteistyö on jatkunut myös bentoniitin ja savimateriaalien rakenteen karakterisointiprojektien kanssa 
(HYDRASA&ERM). Bentoniitin rakenteen tutkimuksesta on valmistunut väitöskirjatyö 12.2003 Poitiersin Yliopistosta; Dimi-
tri Pret, "Nouvelles méthodes quantitatives de cartographie de la minéralogie et de la porosité dans les matériaux argileux : 
application aux bentonites compactées des barrières ouvragées. K-H Hellmuth toimi väitöskirjan vastaväittäjänä ja M Siitari-
Kauppi kuulustelijana.  
 
Työ heterogeenisen matriisidiffuusiomallin kehittämiseksi on jatkunut. P Sardini & F Delay (HYDRASA) ovat loppuun saat-
taneet E Oilan (HYRL) aloittaman ulosdiffuusiokokeen mallinnuksen hyväksikäyttäen PMMA menetelmällä saatua autoradio-
grammia heterogeenisen diff. mallinnuksen pohjana. Hiukkasten kulkeutumisen saadussa 2-uloitteisessa huokosverkostossa on 
ohjelmoitu ns. ’random walk’- menetelmiin perustuvin laskentaohjelmin. Ohjelmistoihin on kehitetty kiven mineralogian huo-
mioivat parametrit. 
 
Projektin puitteissa jatketaan seuraavien väitöskirjatöiden tekemistä: 
-Maarit Kelokaski, HYRL, “PMMA method development for in-situ rock matrix characterisation” 
-Magalie Cassiaux, HYDRASA,"Investigations of microfracturing and porosity in french low permeable granitic rocks by 
using the PMMA method"  
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
J.Autio, T. Hjerpe, M. Siitari-Kauppi, (2003) Porosity, Diffusivity, and Permeability of EDZ in Crystalline Rock and Effect on 
the Migration in KBS-3 Type Repository, Proceedings of a European Commission CLUSTER Conference “Impact of the Ex-
cavation Disturbed or Damaged Zone (EDZ) on the Performance of Radioactive Waste Geological Repositories, 77-85 
 
V.A. Petrov, V.V. Poluektov, R.M. Nasimov, N.I. Diaur, A.A. Burmistrov, M. Lespinasse, J. Sausse, M. Cuney, J. Leroy, M. 
Siitari-Kauppi, M. Kelokaski, E. Oila, P. Sardini (2003) Microstructural Characterization of the Radionuclide Pathways in the 
Rock Matrix, Proceedings of the International Conference Uranium Geochemistry 2003, 293-296 
 
R.Robert, P.Sardini, S.Sammartino, C.Dubois, L.Guillot, M. Rossy, P.Gaviglio, M.Siitari-Kauppi (2003) Porosity changes in a 
granite close to quarry face identification from 14C-MMA autoradiographs and mineralogical cartographies, Eur.Phys.J.AP 21, 
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127-136 
 
Sardini, P., Delay, F., Hellmuth, K-H., Porel G. and Oila, E., (2003) Interpretation of out-diffusion experiments on crystalline 
rocks using random walk modelling, Journal of Contaminant Hydrology 61 339-350 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen   
Vuonna 2003 on järjestetty 2 seminaari& työpalaveria HYRL:ssa: 
 
-24.1.2003 & 27.1.2003 : The scientific collaboration between the University of Poitiers, the University of Helsinki and the 
Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety within the project “Treatment of geosphere retention processes in safety as-
sessments: 14PMMA method developments and modelling of matrix diffusion by random walk methods” 
-1.12.2003&2.12.2003 : The scientific collaboration between the National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste, 
Nagra, the University of Helsinki and the Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety within the project “In-situ study of 
rocks: Characterization of pore space geometry by 14C-PMMA impregnation and Introduction of the GTS, Background and 
Status of planning GTS Phase VI” 
 
Konferenssiesitelmät: 
 
Maarit Kelokaski& Marja Siitari-Kauppi : Characterisation of pore space geometry by 14C-PMMA impregnation – Develop-
ment work for in-situ studies. EGS-AGU-EUG joint meeting Nice (France), April 6th-11th 2003, Session VGP3-12, Volganol-
ogy, Geochemistry and Petrology programme : Waste disposal in geological formations, poster 
 
Marja Siitari-Kauppi : PSG: Pore Space Geometry by 14C-PMMA method. GTS Phase VI: Grimsel Phase VI-Kick-off meet-
ing, 14-15 may 2003, Muri, Bern Switzerland, presentation 
 
Marja Siitari-Kauppi, Maarit Kelokaski, Jorma Autio, Hanna Malmlund&Thomas Hjerpe : Excavation Damage Zone in the 
experimental deposition holes at Äspö and comparison to existing data. MRS 2003, Scientific Basis for Nuclear Waste Man-
agement, Kalmar, Sweden, June 15-18, 2003, poster 
 
Marja Siitari-Kauppi, Jorma Autio&Thomas Hjerpe : The Effect of EDZ on the Migration of Radionuclides in a KBS-3 Type 
Repository. MRS 2003, Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Kalmar, Sweden, June 15-18, 2003, presentation 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
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?) 
Tutkimus on jatkoa vuonna 2001 aloitetulle hankkeelle  
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
- 

Ulkomaiset organisaatiot 
SSI, GSF, CIEMAT ym. FASSET kon-
sortion jäsenet  

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
EU:n viidennen tutkimuksen puiteoh-
jelman projekti FASSET 

Tutkimuksen tavoite 
Eliöiden NHDC-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 annoslaskentaohjelmaa Posivan tulevaisuudessa tekemien annosennusteiden oikeellisuuden arviointiin  
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
NHDC-mallin tuloksia on verrattu kolmella eri laskentamenetelmällä saatuihin tuloksiin. Tulokset erosivat tyypillisissä tapauk-
sissa muutaman prosentin. Suurimmat erot todettiin suurilla energioilla ja hyvin pienillä eliöillä ja ne olivat alle 50%. Ohjel-
man suunnittelussa on pyritty perinteisiä Monte Carlo -laskentamenetelmiä nopeampaan annoksen laskentaan. 
 
Annoslaskentamallista ja sen testauksesta on laadittu tutkimusraportti (ei julkaistu) Oksanen M. and Niemistö H. Non Human 
Dose Calculation (NHDC) biota dose calculation program. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Oksanen M., Niemistö H. and Saxén R. Estimation of doses from 137Cs to perch in a Finnish lake. International Conference on 
the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation, 6-10 October 2003, Stockholm, Sweden  
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
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 jatkuu ainakin vuoden 2004 (KYT-ohjelman ulkopuolella) 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
Posiva, VTT 

Ulkomaiset organisaatiot 
SKB, Nirex Ltd (UK), OPG (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 
4 

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 alueil-
la. Näin ollen, hankkeesta odotetaan olevan hyötyä myös arktiselle perustutkimukselle laajemminkin. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
Tutkimuskohteessa on tehty laajasti ja monipuolisesti hydrogeokemiallisia ja hydrogeologisia tutkimuksia, joiden tavoitteena 
on ollut karakterisoida pohjavesiolosuhteita ja tunnistaa jäätymisen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia aina pinnalta noin 
1100 m syvyyteen asti. Ikiroudan alapinta on 540 m syvyydellä. Kerätty aineisto sisältää runsaasti tietoa pohjavesien geokemi-
asta ja isotoppikoostumuksista, kaasuista sekä kallion hydrogeologista ja hydraulisista ominaisuuksista. 
 
Kohteen hydrogeologiselle systeemille on tyypillistä voimakas osastoituminen. Lähekkäin olevissa tutkimusrei’issä voi olla 
merkittävästi erilaiset hydrauliset paineet ja myös veden suolaisuus vaihtelee laajasti. Merkille pantavaa on, että vaikka hyd-
raulisten testausten perusteella vettäjohtavien rikkonaisuusrakenteiden transmissiviteetit ovat luokkaa 10-6 – 10-7 m2/s, niillä ei 
kuitenkaan välttämättä ole lateraalisuunnassa selkeitä jatkuvuuksia edes muutamien kymmenien metrien vertaa.   
 
Välittömästi ikiroudan alapinnalla tehdyt tutkimukset ovat tuoneet esille kaksikin mielenkiintoista seikkaa. Ensinnäkin, periaat-
teessa ikirouta edetessään voisi muodostaa hyvin suolaisen veden rintaman jäätyneen ja sulan kallion rajapinnalle. Tästä ei ole 
kuitenkaan toistaiseksi saatu mitään näyttöä, vaan havaitut suolapitoisuuden ovat olleet korkeintaan 3 g/L. Alustavissa kivimat-
riisitutkimuksissa (crush & leach) ei ole nähty merkkejä poikkeuksellisista kloridipitoisuuksista. Kokeelliset tutkimukset viit-
taavat siihen, että siitä määrästä vettä mikä tyypillisillä kiteisenkiven huokoisuuksilla kalliossa voi olla, ei voitaisikaan saada 
aikaan merkittäviä määriä konsentroitua liuosta. Toinen kiinnostava havainto on se, että ikiroudan alla näyttää olevan vähin-
täänkin useiden kymmenien metrien paksuinen lähes kuiva vyöhyke. Pohjaveden pinnan laskusta on saatu viitteitä välittömästi 
ikiroudan alle kairatuista tutkimusrei’istä, kaivoksen alemmilla tasoilla olevien vettätuottavien reikien painekorkeusmittauksis-
ta ja myös pinnalla tehdyt geofysikaaliset mittaukset osoittavat pohjaveden pinnan olevan oletettua ikiroudan alapintaa sy-
vemmällä vielä 2-3 km päässä kaivoksesta. Jatkotutkimuksilla, mukaan lukien mallinnustarkasteluilla pyritään selvittämään 
havainnon luotettavuutta ja erityisesti kaivoksen vaikutusta pohjaveden pinnan laskuun. Havainto on merkittävä, mikäli se 
voidaan kytkeä ikiroudan muodostumiseen. Mainittakoon, että Siperian ikirouta-alueilla tunnetaan käsite ”dry permafrost”. 
Näitä muutamien kymmenien metrien paksuisia vyöhykkeitä tavataan syvällä, ikiroudassa olevassa kalliossa. Niiden syntyme-
kanismista ei ole varmaa käsitystä. 
 
Ikirouta näyttää estävän tehokkaasti pintavesien suotautumisen syviin pohjavesiin. Kaivoksesta ei ole toistaiseksi löytynyt 
merkkejä resenteistä meteorisista vesistä. Sen sijaan, 1130 m syvyydestä on havaintoja poikkeuksellisen laimeista vesistä. 
Nämäkään eivät ole ilmeisesti kovin nuoria, mutta niiden yhteyttä läheisen järven alla olevaan sulaan käytävään (talik) tutki-
taan.  
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Paananen, M. and Ruskeeniemi, T., 2003. Permafrost at Lupin : interpretation of SAMPO electromagnetic soundings at 
Lupin. Geological Survey of Finland, Report YST-117. 22 p. + 4 app. 



 

 38

 
Ruskeeniemi, T., Ahonen, L., Paananen, M., Blomqvist, R., Degnan, P., Frape, S. K., Jensen, M., Lehto, K., Wikström, 
L., Moren, L., Puigdomenech, I. and Snellman, M. 2003. Groundwater under deep permafrost conditions. In: Haeberli, W. 
& Brandová, D. (eds.) 8th International Conference on Permafrost, Zurich, Switzerland, 20-25 July 2003 : extended abstracts 
reporting current research and new information. Zurich: University of Zurich, 141-142. 
 
Ruskeeniemi, T., et al., 2004. Permafrost at Lupin : Report of Phase 2. Tiivistelmä: Lupinin ikirouta : raportti 2. tutkimusvai-
heesta. Geologian tutkimuskeskus. Ydinjätteiden sijoitustutkimukset. Tiedonanto YST-xxx. (käsikirjoitus). 
 
Stotler, R. L., Frape, S.K., Ruskeeniemi, T., Ahonen, L., Blomqvist, R., Degnan, P., Jensen, M., Lehto, K., Moren, L. 
and Snellman, M., 2003. Hydrogeochemistry of crystalline bedrock under deep permafrost conditions. Abstract: Geological 
Society of America, Annual Meeting, November 2–5, 2003, Seattle, Washington. 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
NEA Sorption Forum Phase II, NEA TDB III 
Tutkimuslaitos  
Helsingin yliopisto, kemian laitos, radiokemian laboratorio, VTT Prosessit, Science 
Consulting Cheq&Diff 

Vastuuhenkilö  
Martti Hakanen (Sorption Forum) 
Ulla Vuorinen (TDB III) 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä, radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta 
Tutkimusjatkumo  
Projekti on alkanut vuonna 2002 ja saatetaan valmiiksi vuonna 2004 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
Posiva Oy 

Ulkomaiset organisaatiot 
NEA 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Sorptiomallien käytön testaus valittujen koetulosten avulla (Sorption Forum). 
Termodynaamisten tietokantojen kehittäminen mm. liukoisuustarkasteluihin (TDB III). 
Tuloskategoria  
Mallinnus 

Julkaisujen lukumäärä 
- 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  
Hanke tuottaa tietoa jäteaineiden sorptiokemiasta ja sen mallintamisen nykyisistä mahdollisuuksista sekä geokemiallisten mal-
lien tarvitsemia termodynaamisia lähtötietoja. Tuloksia voidaan käyttää loppusijoitustilan toimintakykyarvioissa sekä kulkeu-
tumiseen liittyvissä tutkimusprojekteissa. Tulokset ovat kaikkien osapuolten käytettävissä.   
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
Sorptiohankkeessa tuotetaan NEAn raportti sorptiomallituksesta. 
 
TDB II on virallisesti saanut vielä jatkoaikaa vuoden 2004 helmikuun loppuun. Julkaisu "Update on the Chemical 
Thermodynamics of U, Np, Pu, Am and Tc" on tullut painosta. Muiden sovittujen aineiden (Orgaaniset ligandit, Se, Ni ja Zr) 
osalta aineisto saadaan kustantajalle vasta vuonna 2004. 
 
TDB III alkoi virallisesti 1. helmikuuta 2003 ja johtokunnan ensimmäinen kokous (2.-3.7.03) valitsi EG:n (executive group) 
viisi jäsentä. Kokouksen jälkeen on Ontario Power Generation Limited (OPG) ilmoittanut olevansa kiinnostunut osallistumaan 
TDB III:een vuosina 2004-2006. 
 
Kaikkien neljän alkuaineen tarkistajaryhmien alullepanijoiden (Th; Malcolm Rand, Fe; Kirk Nordstrom, Mo; Patrick G. 
O'Hare, Sn; Jean Fuger ja Robert Guillaumont) suostumukset on saatu. Alullepanijat kokoavat henkilöt ryhmiinsä helmikuun 
2004 alkuun mennessä.  

Jordi Brunoa on ehdotettu alullepanijaksi uudelle ryhmälle, jonka tehtävänä olisi laatia ohjeet kiinteiden liuosten 
termodynaamisen datan arvioimiseksi. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen  
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) 
Vuosikatsaus 2003 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Ydinjäteaineiden kulkeutuminen (KULKE) 
Tutkimuslaitos 
Helsingin yliopisto, kemian laitos, radiokemian laboratorio 

Vastuuhenkilö  
Martti Hakanen (Olof Solin, Risto 
Harjula) 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma) 
Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä 
Tutkimusjatkumo  
jatkohakemus: Kulkeutuminen tunnelitäytetmateriaaleissa ja kallioperässä (2004-2006) 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
VTT, GTK, TTKK  

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Kallioperäkulkeutumiseen vaikuttavien kemiallisten ja fysikaalisten ilmiöiden toisiinsa kytkeytymisen ymmärtäminen 
Tuloskategoria  
 

Julkaisujen lukumäärä 
1 + työraportteja 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  
Hanke tuottaa tietoa jäteaineiden geosfäärikemiasta ja kulkeutumisesta. Tuloksia voidaan käyttää loppusijoitustilan toiminta-
kykyarvioissa sekä kulkeutumiseen liittyvissä tutkimusprojekteissa. Tulokset ovat kaikkien osapuolten käytettävissä.   
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 
 
KULKE hankkeen tutkimussunnitelma 2004-2006 jätettiin Posiva Oylle   
Projektin osahankkeet:  
 
Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen 
Rakokulkeutumiskokeita jatkettiin Kurun harmaasta graniitista sahatulla blokilla (n. 0.9m x 0.9m x 0.5m). Fluoresoivan uraa-
niinin avulla selvitettiin raon virtauskanavien sijaintia ja veden virtausnopeuden vaikutusta niihin. Uraniinilla ja teknetiumilla 
(99mTc) sekä natriumilla (22Na) tehtyjä kulkeutumiskokeita on mallitettu yhteistyössä VTT/PRO:n kanssa. Koejärjestelyistä, 
hydraulisesta karakterisoinnista ja merkkiainekokeista esitettiin posteri Migration’03 kokouksessa. (Gyeongju, Korea, 21.- 
26.9.2003).  

 
Sorption reversiibeliystutkimus 
Määritettiin Cs:n pidättymistä cesiumpitoisella suolaisella pohjavedelä käsiteltyyn kiillegneisiin ja granodioriittiin. Koemene-
telmänä oli rakovirtaukseen syötetyn cesiummerkkiaineen kulkeutumisen seuranta ja mallitus. Tulosia esiteltiin MIGRATION 
´03 kokouksessa posterina. 
 
Sorption mekanistinen mallitus 
Karakterisoitiin sorbenttina käytetyn KGa-1a kaoliniitin metalliset ja orgaanisen epäpuhtauden määrä sekä kaoliniitin happo-
emäsominaisuudet. Europiumin sorptiota tutkittiiin elektrolyyttiliuoksissa. Tuloksia on mallitettu yhteistyössä VTT/PROn 
kanssa. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Hölttä, P., Poteri, A., Hakanen, M. and Hautojärvi, A. 2004. Fracture flow and radionuclide transport in block scale laboratory 
experiments. Radiochim. Acta. (in print) 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen  
 
KULKE hanketta esiteltiin 22.8.2003 STUKssa pidetyssä seminaarissa 
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