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Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmat (JYT)

•• Ensimmäinen vaihe käynnistyi jo 1989 ja kolmas vaihe jatkuiEnsimmäinen vaihe käynnistyi jo 1989 ja kolmas vaihe jatkui
vuoteen 2001vuoteen 2001

•• Perustavoitteena on ollut  ydinjätehuollon turvallisuuteen liittyvänPerustavoitteena on ollut  ydinjätehuollon turvallisuuteen liittyvän
tiedon tuottaminen  viranomaisten (KTM ja STUK) tarpeisiin jatiedon tuottaminen  viranomaisten (KTM ja STUK) tarpeisiin ja
heidän oman  työnsä tueksi sekä kansallisen osaamisen luominen.heidän oman  työnsä tueksi sekä kansallisen osaamisen luominen.

•• Pääpaino on JYT-Pääpaino on JYT-ohjlmissaohjlmissa ollut käytetyn polttoaineen ollut käytetyn polttoaineen
loppusijoituksen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.loppusijoituksen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

•• Perinteisten teknis-luonnontieteellisten kohteiden ohellaPerinteisten teknis-luonnontieteellisten kohteiden ohella
tutkimuksissa on tarkasteltu yleisiä tutkimuksissa on tarkasteltu yleisiä yhteiskunnnallisiayhteiskunnnallisia näkökohtia. näkökohtia.
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JULKISHALLINNON YDINJÄTETUTKIMUSOHJELMA
JYT 2001 (1997 -  2001)

•• Ohjelmassa on tehty ydinjätehuoltoa koskevia tutkimuksia ja selvityksiä,Ohjelmassa on tehty ydinjätehuoltoa koskevia tutkimuksia ja selvityksiä,
jotka ovat tukeneet alan viranomaisten toimintaa.jotka ovat tukeneet alan viranomaisten toimintaa.

•• Viranomaiset valvovat ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta sekäViranomaiset valvovat ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta sekä
valmistelevat turvallisuusvaatimuksia.valmistelevat turvallisuusvaatimuksia.

•• Viranomaiset muun muassa arvioivat ydinvoimayhtiöiden ja Viranomaiset muun muassa arvioivat ydinvoimayhtiöiden ja PosivaPosiva Oy:n Oy:n
esittämät ydinjätehuollon tutkimusohjelmat ja teknilliset suunnitelmat.esittämät ydinjätehuollon tutkimusohjelmat ja teknilliset suunnitelmat.

•• Lisäksi viranomaiset  tarkastavat ydinjätehuollon taloudellista varautumistaLisäksi viranomaiset  tarkastavat ydinjätehuollon taloudellista varautumista
varten tehtävät kustannusarviot.varten tehtävät kustannusarviot.

•• Teknillisten ja luonnontieteellisten aiheiden lisäksi ohjelmassa on tarkasteltuTeknillisten ja luonnontieteellisten aiheiden lisäksi ohjelmassa on tarkasteltu
myös ydinjätehuoltoon liittyviä yhteiskunnallisia näkökohtia jamyös ydinjätehuoltoon liittyviä yhteiskunnallisia näkökohtia ja
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyviä kysymyksiä.ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyviä kysymyksiä.

•• Tutkimusohjelmaa ja sen edeltäjiä koordinoi VTT Energia ja sitä rahoittivatTutkimusohjelmaa ja sen edeltäjiä koordinoi VTT Energia ja sitä rahoittivat
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä Säteilyturvakeskus (STUK).Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä Säteilyturvakeskus (STUK).
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�-JYT2001-ohjelman aihepiirit:

Ydinjätehuollon 
viestintä- ja 
mielikuva-

kysymykset

Loppusijoituksen
 ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn sisällön 
 määrittely

 Ydinjätehuollon tekniset ratkaisut ja 
kustannusarviot

Kalliopohjaveden 
virtaus ja kemialliset 

ominaisuudet

Kallioperän rakenne ja
 liikunnot

Loppusijoitusratkaisujen 
turvallisuuden arviointi

 Radioaktiivisten aineiden 
vapautuminen  ja 
kulkeutuminen 

Tekniset 
vapautumisesteet 

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ydinjätehuollon ylin valvonta,

taloudellista varautumista koskevat 
päätökset, lainsäädännön valmistelu,

ydinlaitosten YVA-menettelyn 
yhteysviranomainen

Säteilyturvakeskus
Säteily- ja ydinturvallisuuden 

valvonta, säännöstön valmistelu,
ydinjätehuollon suunnitelmien 

ja turvallisuusarviointien tarkastus

Organisaatio:

Johtoryhmä

Yhteistyöryhmät
Teknis-luonnontieteellinen tutkimukset
Yhteiskuntatieteelliset tutkimukset

Koordinointiyksikkö: VTT Energia

Osallistuvat yksiköt:
VTT, GTK, TKK, HY, JY, TaY
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JYT2001-ohjelmassa toteutettuja hankkeita 1
� Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelman

koordinointi ja tiedotus

� Ydinjätehuollon turvallisuus ja kustannukset

� Rakovirtauksen ja kulkeutumisilmiöiden mallinnus

� Pohjaveden virtauksen ja liuenneiden aineiden
kulkeutumiseen liittyvät ilmiöt ydinjätteiden
loppusijoituksen turvallisuuden arvioinnissa

� Kulkeutumisilmiöiden kemia

� Loppusijoitustilojen hydrogeologinen ja
mekaaninen käyttäytyminen

� DECOVALEX III-termohydromekaanisten
prosessien skaalamuunnettavuus ja merkittävyys
turvallisuusanalyysille

� Loppusijoitukseen vaikuttavien geologisten
tekijöiden tutkimus ja arviointi

� Palmotun luonnonanalogiatutkimus

� Ydinjätenuklidien kulkeutuminen ja
pidättyminen kiteisessä kalliossa

� Uraanin hapetustilat ja redox-kemia
kalliopohjavedessä sekä kallion rakopinnoilla

� Syväruhjeiden geofysikaalinen karakterisointi ja
paikantaminen

� Ydinjätesijoituksen insinöörigeologiset
kallioilmiöt ja analogiat

� Pitkäaikaiset geologiset vuorovaikutukset
luonnonanalogioina

� Bentoniitin materiaaliominaisuudet

� Käytetyn polttoaineen loppusijoitus -
kapselisijoituksen stabiiliustarkastelu
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JYT2001-ohjelmassa toteutettuja hankkeita 2
� Ydinjätehuollon yhteiskunnalliset kysymykset

sekä ympäristövaikutusten arviointi

� Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset
paikkakunnilla

� Yhteiskuntatietellisen ydinjätetutkimuksen
kartoitus

� Kuntaimago, kuntalaisten asenteet ja luottamus
ydinjätehuoltoon

� Asiantuntijanäkemykset yhteiskuntatieteen
roolista ydinjätehuollossa

� Tiedon vaikuttavuus. Yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen rooli ydinjätehuollossa

� Poliittinen päätöksenteko ja hallinnointi
ydinjätteen loppusijoituksessa - asiantuntija-
tiedon, osallistumisen ja tiedonvälityksen
dimensiot

� YVA ja osallistuminen – ydinjätteiden
loppusijoituksen paikallinen päätöksenteko

� Ydinjätteiden loppusijoituksen poliittinen
päätöksenteko

� Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva
joukkoviestinnän seurantatutkimus

� Ydinjätteen loppusijoituksen käsittely mediassa

� Tutkimus loppusijoituslaitoksen vaikutuksista
kuntien imagoon

� Ydinjätteen loppusijoituksen imagovaikutukset
ja  niiden merkitys kunta- ja aluetalouteen
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JYT2001- loppuraportti
KTM Studies and Reports 15/2002

http://www.vtt.fi/pro/tuloksia/jyt2001.pdf

Technical studies on disposal safety

�  Role of bedrock in disposal safety

�  Hydrogeology and geochemistry

�  Near-field chemistry

�  Migration of radionuclides in bedrock

�  Stability of bentonite barrier

�  Performance assessment methodology

�  Waste management technology and costs

Social science studies on decision-making

� Decision-making for the spent fuel repository

� The Environmental Impact Assessment
procedure (EIA)

� Nuclear waste management issues in the
media

 

� Communication
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Keskeiset tulokset

� JYT2001-tutkimusohjelma on tukenut viranomaisia merkittävällä
tavalla sekä turvallisuusteknisissä että yhteiskunnallisissa
kysymyksissä.

� Eduskunta on vahvistanut valtioneuvoston periaatepäätökset
käytetyn polttoaineen (OL1&2, Lo 1&2 + FIN-5)
loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi Eurajoen Olkiluotoon

� Posiva oli jättänyt PAP-hakemuksensa vuonna 1999. Posivasta
riippumattoman ja uskottavan JYT2001-tutkimus-ohjelman
olemassaolo ja sen tuottama tuki viranomaisille on osaltaan
edistänyt suomalaista ydinjätehuoltoa kohtaan tunnettua
luottamusta.



          perusteena laaja perustutkimusaineisto
ja johtopäätökset

Päätös loppusijoitustutkimuksista
loogiset johtopäätökset ja oletukset

todistettava lisätutkimuksilla

Kannanotto kallioperän soveltuvuudesta



� Kallioperän lujuus ja vakaus
� Kalliopohjaveden hidas liikkuminen
� Kallioperän eristysominaisuudet
� Radionuklidien pidättyminen



� Kallioperän lohkomosaiikkimainen rakennemalli
� Liikuntojen keskittyminen ruhjevyöhykkeisiin
� Kallioperän liikuntovyöhykkeiden ja lohkojen ikä
� Ruhjevyöhykkeet toimivat pitkällä aikavälillä

epästabiileina heikkousvyöhykkeinä ja
    hallitsevat kalliopohjaveden liikkumista ja

radionuklidien mahdollista kulkeutumista





 1.    Jääkauden painuman palautuminen
maankohoamisena

2.     Keski-Atlantin selänteen leviämisen
aiheuttama puristus



�Nykyliikunnot edustavat tiettyä rauhallista
vaihetta kallioperän käyttäytymisessä

�Häiriötilanteessa liikunnot seuraavat samoja
valmiita saumoja ?

�Nykyliikuntojen jakauman ja sijoittumisen
selvittäminen auttaa ennustamaan kallioperän
käyttäytymistä häiriötilanteessa

�   Kallioperä jatkuvassa liikkeessä



� Seismiset häiriöhavainnot ja vaaitustulokset
kallioperän ruhjevyöhykkeistä

� Kolmiomittausverkosto ja GPS-mittaukset
kertovat liikunnoista

� Mikroseisminen verkosto
� Pasmajärven mittaukset
� Olkiluodon havainnot
� Jatkuva seuranta



Uudelleen vaaittujaUudelleen vaaittuja
mittauslinjoja,mittauslinjoja,

27,5 % mitatuista27,5 % mitatuista
ruhjevyöhykkeistä havaittiinruhjevyöhykkeistä havaittiin

normaali maankohoamisestanormaali maankohoamisesta
poikkeava vertikaaliliikuntopoikkeava vertikaaliliikunto



� Onko mahdollista,että jääkauden yhteydessä
syntyy suuria kalliosiirroksia ennestään
odottamattomiin paikkoihin.

� Mitä kertovat suuret siirrostörmät Äänisen
Karjalassa ja muualla .

� Seismotektoniikka



Nuoret siirroksetNuoret siirrokset
SuomessaSuomessa

� Ainoat esiintymisalueet:
vedenkoskemattomat
maat Lapissa ja Lounais-
Suomen rantakalliot.



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8. Horizontal velocity
vectors estimated at each of
the BIFROST sites.



MittauskentätMittauskentät
PasmajärvelläPasmajärvellä



�  
�  

 

Pasmajärven
siirroksen
poikkileikkaus

Pasmajärven
siirroksen
poikkileikkaus



� Nopeat ja äkilliset kallioperän liikunnot heti
jääkauden jälkeen

� Havaintoja maanvyöryistä ja maanjäristysten
aiheuttamista häiriökerrostumista heti jääkauden
jälkeen

� Syyksi arvellaan mm. jäätikön aiheuttaman
liikuntojen lukkiutumisen äkillistä purkautumista

� Jäätikön nopea sulaminen ja kuormituksen
väheneminen aiheuttavat nopean maankohoamisen



**Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä
uraaniesiintymän ympäristössä analogiana

loppusijoitusympäristölle.
**Rakennemalli, virtausmalli, kemiallinen malli  -

tavoitteena kulkeutumismalli – paikkatutkimus
**Kallioperän rakenne ja pohjaveden

käyttäytyminen eri syvyyksillä
**Jääkauteen liittyvät ilmiöt.

Eu-hanke, johon liittyi laaja kotimainen ja
kansainvälinen tutkimuksen verkostoituminen



� Kallioperän raot, rikkonaisuus -- stabiilisuus
ja vedenjohtavuus eri kivilajeissa

� Radionuklidien pidättyminen eri kivilajeissa
� Kivilajien ominaisuuksien anisotropia
� Rakotäytteiden mineralogia, huokoisuus ja

mikrorakenne
� Pohjaveden kemia, hitaat liikkeet ja

muuttuminen, jääkauden vaikutukset



JYT2001

Hydrogeologiset tutkimukset
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Tavoitteet

• Selvittää ja täsmentää hydrogeologisiin ja geokemiallisiin olosuhteisiin
liittyviä epävarmuuksia, jotka koskevat niin nykyistä kuin tulevaakin tilaa
kalliossa. Esim. kallion rikkonaisuus (hydraulinen rakenne) ja ilmaston
muutokset.

• Kehittää menetelmiä yhdistää hydrogelogisia aineistoja ja malleja ja
parantaa eri geotieteelisten mallien välistä yhdenmukaisuutta.

• Kehittää pohjaveden geokemiallisia ja hydrodynaamisia lähestymistapoja
ja mallinnusmenetelmiä. Realistisuuden parantaminen
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Toiminta

• Palaeohydrogeologia ja jääkausivaikutukset, mm. Palmottu, Sukkulansalo,
suolaisuuden alkuperä

• mittausdatan yhdistetyt käsittely- ja tulkintamenetelmät
• käänteisen ja suoran geokemiallisen mallinnuksen hyödyntäminen, mm.

virtausreittien tarkennus, BPM-harjoitus, geokemiallisten häiriötilojen
ennustaminen

• virtausmallinuksen tekniikkojen kehitystyö, mm. mallin kalibrointiin ja
laskentaverkon generoitiin liittyvät menetelmät

• rakoilun ja rakojen virtausominaisuuksien tarkastelut ja kytkeminen
virtausmallinnukseen
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• Sulfidien hapettuminen hydrotermisisssä olosuhteissa, jopa U-mineraalisaation
synnyn yhteydessä

• jatkuva, pitkäaikainen sulfidien hapettuminen happirikkaiden vesien vaikutuksesta

• radioaktiivisen hajoamisen aiheuttama sulfidien hapettuminen

• Na-SO4 veden kehittyminen toistuvien ikiroutavaiheiden seurauksena.
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Potential flow directions
Simulated head/flow distribution in hydrogeological conceptual model

Consistent flow
system

No Physical
boundary?

Yes Revise hydro-
geological system

The possible physical boundaries preventing the flow without any previous structural
evidence are determined using the following indicators:

Chemical indicator
Inconsistency between the flow model and hydrogeochemical evolution.

Conflicts between long residence times and high flow velocities, or strong concentration
contrasts.

Heterogeneity indicator
Highly variable head field and clear discontinuities in the head field.

Interference test indicator
Heterogeneous pressure distribution during interference tests.

Transitory indicator
Physical boundaries of flow systems are not transitory and their location

should remain fixed in different hydraulic conditions.
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Potential flow paths from the conceptual flow model

Comparison of the consistency of hydraulic and chemical
flow paths, flow velocities and 14C ages

Interpretation of  geochemical processes and steady state steps
during groundwater evolution

Definition of initial and final waters for the each step of mass balance
reaction modelling along chemical flowpaths

Using carbon and sulphur isotope data as additional criteria testing reaction
models and adjusting 14C ages of each flow step



VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND
1

Nuclear Waste Group VTT / PRO

� Members (1997 - 2001)
� Hannu Aalto
� Torbjörn Carlsson
� Heikki Kumpulainen
�Jarmo Lehikoinen
�Arto Muurinen (Group manager)
� Kaija Ollila
� Matti Valkiainen
� Ulla Vuorinen
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NEAR-FIELD CHEMISTRY

� Interactions in the near-field

�redox-reactions
� spent fuel
� copper corrosion
� spent fuel dissolution
� bentonite

� Uranium solubility
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SPENT
FUEL

IRON
CORROSION

BENTONITE CRYST.
ROCK

NEAR-FIELD
INTERACTIONS

OTHERS

Redox chemistry

Year: 1997

Fe reactions

Year: 2001

Porewater chemistry

Year: 1997

Ion exclusion

Year: 1999

Chemical evolution

Year: 1999

Reliability of
data

Year: 1998

Chemical
interactions

Year: 1998

Chemical interactions
II

Year: 2002

Ionic transport

Year: 1998

Diffusion and
adsorption

Year: 2001

Chemical
interactions I

Year: 2000

Ni
coprecipitation

Year: 1998

U-solubility
(reducing
conditions)
Year:

Anion exclusion and
surface diffusion

Year: 1999

Chemical
interactions II

Year: 2002

Methods for the
study of
microstructure
Year: 2002

Methods for the
study of
speciation
Year: 2002
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CHEMICAL INTERACTIONS IN THE NEAR-FIELD
- A MODELLING STUDY

� ASSUMPTIONS

– a single spent-fuel canister is considered

– breakdown of canister after 1 000 years

– reducing groundwater

– only canister iron is considered (altered to magnetite

– 25 ºC

– pressure 1 bar
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CHEMICAL INTERACTIONS IN THE NEAR-FIELD:
RESULTS FOR WATER IN CONTACT WITH SPENT FUEL

� CHANGING FROM FRESH TO SALINE GW

– only a minor effect on pH and Eh

– increases Am solubility three-fold

– increases Np solubility two-fold

– does not affect Pu solubility

– decreases U solubility
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Anion exclusion in silica vs. NaCl concentration
(lines: calc., symbols: exp.)
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Relative importance of pore size (D), ionic strength (I) and
pH in the capacity factor H-3 in silica
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FACTORS CONTRIBUTING TO UO2 DISSOLUTION

� surface reactions
� growth of alteration products
� transport of oxygen to surface
� solubility limited dissolution rate
� formation rate of oxidants by radiolysis

IT IS PRESENTLY NOT KNOWN TO WHAT EXTENT THESE
MECHANISMS INFLUENCE THE UO2 DISSOLUTION
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Solubility of U in 0.01 M NaCl
(anoxic conditions)
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Reliability of solubility data:
inaccurate methods? guessed values?
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Reliability of solubility data: Grauer (1997)

Finally, it should be emphasized that modelled data only give rough estimates of, for
example, radionuclide solubilities. This is stated by Grauer (1997) in the following way:
"Owing to the formation (of metastable) mixed phases, it is scarcely possible to predict
the composition of the solution and the remaining solid in a precipitation experiment with
n cations and m ligands in quite different initial concentrations. It will perhaps be possible
to predict the behaviour of the main constituents with some accuracy or at least as an
order of magnitude. But the behaviour of the trace elements can at best be estimated or
even only guessed."
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Reliability of solubility data: some results

� Ni: Solubility limitation of Ni by sulphide minerals cannot be
relied upon in safety assessment

� Pd: The problem is not quality of data but lack of data

� Np: data on phosphate complexes exhibit large uncetainties

� Need for repeating former experiments with today’s
technique
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BENTONITE MICROSTRUCTURE
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SUITABLE METHODS FOR ANALYSING BENTONITE
MICROSTRUCTURE

� X-ray diffraction (XRD)
� small-angle X-ray scattering (SAXS)
� electrical resistivity measurements
� mercury intrusion porosity (MIP)
� scanning/transmission electron

microscopy (SEM/TEM)
� surface area determination
� nuclear magnetic resonance (NMR)
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Long-term bentonite experiment (2001-2011)

B
C
D
E

F

G

D
E

H

A

Figure 1. Schematic drawing of the experimental setup (not to scale). A: Gas phase,
B: External solution, C: Copper vessel, D: Holes, E: Sinter, F: MX-80 bentonite, G: Cast
iron cylinder, H: PE-vessel. Bentonite dimensions: diameter 24 mm, height 45 mm.
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Long-term bentonite experiment (2001-2011)

Figure 2. Cross-section of the bentonite after removal of the cast iron cylinder. The
arrows show two distinguishable zones with an increased amount of iron compared to the
unreacted bentonite. The bentonite is embedded in epoxy resin. The radial distance
between the inner and outer edges of the sample is 5 mm.
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Long-term bentonite experiment (2001-2011)
Results after 9 months

Parameter Unit Bentonite with iron cylinder Bentonite without
iron cylinder

Method

External
solution

Porewater Gas Corrosion
zone

External
solution

Porewater

pH 7.9 8.5 7.9 8.4 1
Eh mV 199 -90 61 -92 2
Na+ mg/L 12 000 3 940 12 000 3 860 3
K+ mg/L 66 9 83 10 4
Mg2+ mg/L 100 79 100 108 3
Ca2+ mg/L 300 130 350 183 3
Cl- mg/L 19 000 5 250 20 000 5 910 5
SO4

2- mg/L 570 1 660 700 1 180 5
HCO3

- mg/L 41 115 41 6
H2(g) vol% 0.11 7
CO2(g) vol% 0.12 7
Fe wt% �2 8
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Pirkko Hölttä

Radiokemian laboratorio
Kemian laitos

Helsingin yliopisto
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Ydinjätenuklidien kulkeutuminen ja pidättyminen
kiteisessä kalliossa
Pirkko Hölttä, Marja Siitari-Kauppi

Uraanin kulkeutuminen kallioperässä in situ
Juhani Suksi, Paula Juntunen

Uraanin hapetustilat ja redox-kemia kalliopohjavedessä
sekä kallion rakopinnoilla
Heini Ervanne

Kivien rakennetutkimukset
Marja Siitari-Kauppi, Maarit Kelokaski, Esa Oila
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Tavoitteet:
• Tutkia ja ymmärtää laboratorio-olosuhteissa radionuklidien

kulkeutumiseen ja pidättymiseen vaikuttavia ilmiöitä
(Advektio, dispersio, matriisidiffuusio, sorptio).

• Osoittaa erityisesti matriisidiffuusion vaikutukset ja erottaa
ne muista ilmiöistä.

• Testata laboratoriskaalan merkkiainekokeiden tulkintaan
kehitettyä turvallisuusanalyysilaskuissa käytettyä
laskentamallia.

• Vertailla eri menetelmillä määritettyjä pidätysparametreja
ja arvioida kokeellisten parametrien käyttökelpoisuutta
radionuklidien kulkeutumismalleihin.
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Rock matrix characterisation
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Keraaminen kolonni (HTO)

Elution time (h) Elution time (h)

Elution time (h) Elution time (h)
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Kiillegneissi (HTO+36Cl)
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Kohtalaisesti ja voimakkaasti muuntunut tonaliitti (45Ca)
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• Matriisidiffuusion vaikutukset merkkiaineen läpitulo-
käyrään osoitettiin erittäin huokoisella keraamisella
kolonnilla tehdyllä koesarjalla.

• Matriisidiffuusion vaikutukset onnistuttiin näyttämään
kiillegneissikolonnissa hitailla veden virtauksilla.

• Merkkiainekokeiden tulkintaan kehitetyllä mallilla
pystyttiin laskemaan kalsiumin diffuusio muuntuneisiin
kivinäytteisiin ja selittämään kalsiumin läpitulokäyrät
vastaavissa rakokolonneissa käyttäen staattisesta
diffuusiokokeesta laskettuja parametreja.

• Rakokolonnikokeilla saadut pidätysparametrit olivat
kertaluokkaa pienempiä kuin murskatuille kivinäytteille
määritetyt parametrit.
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Uraanin kulkeutuminen kallioperässä in situ

Menetelmät:
• Uraanisarjatutkimukset
• Faasiselektiiviset uutot
• Uraanisarjamallinnus (URSE)

Tuloksia:
• Kulkeutuminen (mobilisaatio ja pidättyminen) viimeisen

jääkauden aikaskaalassa.
• Pääosa pidättymisestä irreversiibeliä �Kd yliarvioi

kulkeutumista.
• Uraani liikkunut kivessä useita cm � johtava huokosrakenne.
• Uraanin liikkuminen kivessä raon kontrolloimaa  �

matriisidiffuusio.
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Uraani on redox-herkkä alkuaine!

Havaitun kaltainen uraanin kulkeutuminen
indikoi menneisyydessä tapahtuneita

olosuhteiden muutoksia!

Skenaariot?
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Uraanin hapetustilat ja redox-kemia
kalliopohjavedessä sekä kallion rakopinnoilla

• Kehitetty uraanin hapetustilojen
määritysmenetelmä, joka soveltuu useisiin
geologisiin näytteisiin

• Tutkittu raudan häritsevää vaikutusta näytteen
hapetustilojen jakaumaan ja orgaanisten
kompleksien muodostajien tehokkuutta
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• Mineraalikoostumus (GTK)
• Permeabiliteetti He-kaasumenetelmillä (JYFL)
• Spesifinen pinta-ala (BET adsorptio)
• Huokosrakenne

(johtavan huokoisuuden paikkakohtainen jakauma,
 huokos-avaumajakauma)
– Vesi-impregnointi,
– Hg-porosimetria,
– Fluoreseiinihartsi-impregnointi,
– 14C-PMMA, 3H-PMMA impregnointimenetelmät
– SEM/EDS
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• Kuivatun kivinäytteen impregnointi vakuumissa
hiili-14 tai tritium leimatulla metyylimet-
akrylaatilla.

• MMA:n polymerointi säteilyttämällä Co-60
lähteellä

• Sahattujen ja kiillotettujen kivipintojen
autoradiografia

• Digitaalinen kuvien käsittely
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Loppusijoituksen turvallisuusanalyysin

metodologia

Kari Rasilainen, VTT Prosessit
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Turvallisuusanalyysin yksinkertaistettu kulku
Laboratorio-

kokeet

Skenaarioiden
muotoilu

Säteilyvaikutusten
laskeminen

Onko
kaikki olennainen

käsitelty ?

Arvio loppusijoituksen
turvallisuudesta

Yleinen
tieteellinen

asiantuntemus

Paikka-
tutkimukset

Vertailu turvallisuus-
kriteereihin

Ei

Kyllä
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Metodologiatyön taustaa

� turvallisuusanalyysissa (TA) arvioidaan onko kaavailtu ydinjätteen
loppusijoitusratkaisu turvallinen

� turvallisuusanalyysin selkeys ja läpinäkyvyys ovat helpottavia
tekijöitä, kun kerrotaan tuloksista

– kollegoille
– päätöksentekijöille
– suurelle yleisölle

� JYT2001-ohjelmassa ei ollut tavoitteena laatia Posivasta
riippumatonta täysi-mittakaavaista turvallisuusanalyysia

� JYT2001:ssä TA:n metodologista kehitystyötä on tehty
kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä

– OECD/NEA
– IAEA
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OECD/NEA yhteistyö 1/4

� RWMC (Radioactive Waste Management Committee)
� 2000 muodostettiin uusi IGSC-ryhmä (Integration Group for the

Safety Case) yhdistämällä
– PAAG (Performance Assessment Advisory Group)
– SEDE (Co-ordination Group on Site Evaluation and Design of

Experiments)
� Ad Hoc Expert Group of Spent Fuel Management Options 1997-

2000)
– puheenjohtaja VTT Energiasta
– suora loppusijoitus vs. jälleenkäsittely
– radiologisin perustein mitattuna optiot yhtä hyviä
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OECD/NEA yhteistyö 2/4

� Active User Club of the NEA FEP database
– perustettiin 1997
– VTT maksava jäsen
– sisältää nykyisin noin 1400 FEPiä (features events processes),

alunperin 1261 FEPiä
– FEP tietokanta on se aineisto, josta/jonka tuella turvallisuusanalyysin

skenaarioita rakennetaan
– mitä loppusijoitustilassa/loppusijoitustilalle voisi tapahtua
– varmistetaan oman työn riittävä kattavuus
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OECD/NEA yhteistyö 3/4

� PAAG käynnisti IPAG-hankkeen 1994 (Integrated Performance
Assessement of Deep Repositories)

– IPAG
– 10 julkaistun kansainvälisen turvallisuusanalyysin vertailu (1997)
– puheenjohtaja VTT Energiasta

– TILA-96 mukana Suomesta
– IPAG-2

– vertailu laajennettiin myös turvallisuusanalyyseistä tehtyihin
viranomaisarvioihin (1999)

– TILA-99 mukana Suomesta
– IPAG-3

– ydinjätehuollon kommunikointikysymykset
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OECD/NEA yhteistyö 4/4

� IPAG-hankkeen tuloksia (IPAG + IPAG-2)
�  arvokkaita Safety Case näkökohtia

– TA:n kritisoituja kohtia
– TA:n ja paikkatutkimustiedon integrointi
– mahdollisesti epäkonservatiiviset oletukset
– skenaarioiden johtaminen
– epävarmuusanalyysi

– multiple lines of reasoning
– kova ja pehmeä data
– moniestejärjestelmän merkitys
– lähestymistapojen standardointi

� läpinäkyvyys ja jäljitettävyys suotavia TA:ssa
� viranomaisohjeet
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IAEA yhteistyö

� BIOMOVS II (päättyi 1996)
– tavoite: referenssibiosfäärien kattava metodologia ja kattava setti

referenssibiosfäärejä
– tulos: perusmetodologia ja tietokanta

� BIOMASS (1996-2000)
– tavoite: referenssibiosfäärimetodologian edelleen kehittäminen ja

käytännön esimerkkejä
– tulos: selkeä kaivoskenaario ja setti monimutkaisia muita skenaarioita
– loppuraportointi käynnissä

� suomalaisittain kansainvälisesti hyväksyttyjen
referenssibiosfäärien olemassaolo olisi suotavaa

– nyt ei ole yhtään
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Oma biosfääritutkimusesimerkki

Kaivoskenaarion efektiivinen laimennusvesimäärä

� Annosnopeus lasketaan suoraan nuklidipitoisuudesta biosfäärissä,
esim. kaivovedessä

– tärkeää tietää se vesimäärä mihin loppusijoitustilasta tuleva päästö
laimenee

– useissa TA:ssa laimennusvesimäärä perustuu asiantuntija-arvioon
� paikkakohtainen laimennusvesimäärän laskenta Olkiluodolle

– Kattilakoski, E. & Suolanen, V. 2000. Groundwater flow analysis and
dose rate estimates from releases to wells at a coastal site, STUK-
YTO-TR 169



JYT2001-tutkimusohjelman loppuseminaari
KYT-puiteohjelman esittely

VTT:n päärakennus, Espoo, 28.10.2002-10-30

Kooste Pekka Hokkasen esityksen kalvoista

I SUUNNITTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN LUONNE

- ydinjätteet poliittisesti herkkä ja monimutkainen kysymys
- pitkät aikajänteet
- merkittävät poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset intressit ja panokset

- lainsäädännölliset reunaehdot � vaihtoehdottomuus
- teknisyyden ja yhteiskunnallisuuden rinnakkaisuus
- kamppailu hankkeen hyväksyttävyydestä
- ydinjätehuollon keskeinen haaste yhteiskunnallisten tekijöiden kontrolli

- taustalla pitkä, tiettyyn peruskonseptiin tähtäävä suunnitteluprosessi
- aikataulutus (VN –83), tehtävä- ja vastuujako
- etukäteen 'paalutettu' päätöksentekomekanismi

- leimallisesti paikallinen kysymys lähes koko 90-luvun
- asiantuntija- ja virkamiespiireistä kansalaiskeskusteluun
- kritiikki lähinnä kansalaisyhteiskunnasta

II YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)

- YEL:n ja YVA-lainsäädännön välinen jännite
- liikkumatila kapea, ei todellista 0-vaihtoehtoa

- mittavat YVA-järjestelyt, YVA-aika, hankkeen 'näyteikkuna'
- näkyvä tiedottamisen, vuorovaikutuksen ja osallistumisen kanava
- mittavat ympäristövaikutusten selvitykset neljässä tutkimuskunnassa

- toteutus Posivan intressien mukaisesti
- osa hankkeen legitimointia sekä hyväksyttävyyden luomista ja ylläpitoa
- YVA:ssa kamppailua hankemääritelmästä



III KANSALAISOSALLISTUMINEN YVA-MENETTELYSSÄ

- 3 kanavaa: tilaisuudet, kirjalliset mielipiteet ja YVA-yhteyshenkilöt
- määrällisesti vähäistä, laskeva trendi
- yhteyshenkilöt jäivät hyödyntämättä
- osallistumisen kasaantuminen
- kuntalaisten ja päättäjien kohtaamattomuus
- osallistumisen välineenä institutionaalinen � 'ukkosenjohdatin'
- agendan määrittely
- YVA:n ulkopuolinen elämä

IV KOHTI VALINTOJA JA PÄÄTÖKSIÄ

- YVA:n ja päätöksenteon välinen suhde täsmentymätön
- YVA 'hienosäätöä' � ei ratkaisevia eroja esille
- merkittävät ratkaisut YVA:n ulkopuolella
- periaatepäätöshakemus samanaikaisesti YVA:n kanssa

V KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO (Eurajoki)

- veto-oikeus, myönteinen päätös selkein numeroin
- periaatteelliset ratkaisut jo ennen YVA:n päättymistä
- taloudelliset perustelut
- Vuojoki-sopimus

VI VALTAKUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO

- pohjana täsmentynyt perusratkaisu � konsepti säilyi ennallaan
- VN:n periaatepäätös myönteinen ja samansisältöinen kuin Posivan hakemus

- EK:ssa myös kriittisyyttä, mutta vaihtoehdottomuus leimallista keskustelulle
- keskustelua itse päätöksentekomenettelystä
- EK:n vahvistus: ainoa järkevä tapa huolehtia ydinjätteistä
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Ydinjätekysymykset mediassa
Pentti Raittilan kalvot (skannattu VTT:llä)
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma
(KYT)

Kari Rasilainen, VTT Prosessit
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KYT pähkinänkuoressa

� KYT-tutkimusohjelma toteutetaan 2002-2005
� tavoitelaajuus 1 M€/vuosi
� rahoittajat: Fortum, KTM, Posiva, STUK, Tekes, TVO
� koordinaattori Kari Rasilainen, VTT
� KYT palvelee kaikkia rahoittajiaan: viranomaisia ja luvanhakijoita
� tutkimuksen sisältö neutraalia

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

selvitettävä joka tapauksessa
� kansallinen tiedonvaihtofoorumi
� koulutustarve (ydinjätetutkimus kaipaa nuorta voimaa)
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KYT taustaa

� Suomen ydinjätehuollon tilanne
– periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen

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

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

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

� JYT2001-tutkimusohjelma päättyi 2001
� KYT valmistelu

– Tietotaitoryhmä vuonna 2000
– Ydinenergianeuvottelukunta vuonna 2001
– KYT perustettiin 4.2.2002
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KYT Johtoryhmä
Johtoryhmän jäsen Organisaatio
neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen (pj)
toimistopäällikkö Esko Ruokola1

tarkastaja Kaisa-Leena Hutri
teknologia-asiantuntija Piia Moilanen
teknologiapäällikkö Reijo Munther
toimistopäällikkö Eero Patrakka
jaospäällikkö Anneli Reinvall
kehityspäällikkö Harriet Kallio2

johtava asiantuntija Ilpo Kallonen
projektipäällikkö Margit Snellman3

tutkimusjohtaja Juhani Vira

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

1 26.9.2002 alkaen, siihen asti johtaja Tero Varjoranta
2 26.9.2002 alkaen, siihen asti johtava asiantuntija Päivi Mäkinen
3 tutkimuspäällikkö Margit Snellman siirtyi Posivasta Saanio & Riekkolaaan 1.9.2002
alkaen
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Eri rahoittajien intressit KYT-ohjelmassa
(X = pääintressi, x = periaatteellinen intressi)

Rahoittajataho Strategiset
selvitykset

Käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituksen pitkäaikais-
turvallisuutta edistävät tutki-
muskokonaisuudet

Kaupallinen po-
tentiaali ydinjäte-
huollon tutkimuk-
sista

KTM X x
STUK x X
Posiva x X x
Fortum X x
TVO X x
Tekes X
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Tutkimuskokonaisuudet: strategiset selvitykset

Ydinjätehuollon strategiset selvitykset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
peruslinjaukset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
yleiset turvallisuus-
kysymykset

P r o j e k t i t

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

Ydinpolttoainekierron ja ydinjätehuollon peruslinjaukset

� koko ydinpolttoainekierron radiologiset vaikutukset
� ydinjätehuollon strategia

– geologinen loppusijoitus
– vaihtoehtoiset strategiat

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

Ydinpolttoainekierron ja ydinjätehuollon yleiset
turvallisuuskysymykset

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

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta 
edistävät tutkimuskokonaisuudet

Kallioperä ja
pohjavesi

Turvallisuus-
analyysimetodiikka

P r o j e k t i t

Radionuklidien
kulkeutuminen
kallioperässä

Radionuklidien 
vapautuminen 
loppusijoitustilasta

Biosfääri-
tutkimukset
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Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät
tutkimukset

Turvallisuusanalyysimetodiikka

� epävarmuusanalyysien metodiikka
� skenaarioiden johtamisen systematisointi

– FEP-tietokannat
� säteilylle altistumisen tavat

– syvä porakaivo
– loppusijoitustiloihin tunkeutuminen
– muita?

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

Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta

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

� keskeiset metodologiset kehityshankkeet voisivat kuulua KYT-
ohjelmaan

– metodiikan kehittäminen loppusijoitustilan kemiallisten olosuhteiden ja
kytkettyjen vuorovaikutusten tutkimiseksi

– loppusijoituskapselin pitkäaikaiskäyttäytymisen state of the art
katsaus

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

Kallioperä ja pohjavesi

� kallioperän rikkonaisuustutkimus
– kytkös pohjaveden virtauksen ja kallioperän liikuntojen mallinnukseen

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

virtausmallinnuksen tulosten integrointi
� paleohydrogeologinen tutkimus

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

Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä

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

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

– kritisoitu liian ”fysikaaliseksi”
� kytketty kulkeutumismallinnus

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

� sorption tutkimuksessa tarve tiivistää yhteistyötä kokeellisten ja
teoreettisten asiantuntijoiden kesken

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

Biosfääritutkimukset

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

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

vuotta loppusijoitustilojen sulkemisen jälkeen
– nuklidikohtaiset päästönopeusrajat sen jälkeen

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

� biosfäärin ja geosfäärin rajapinta tutkimuksen katvealuetta
� muiden eliöiden kuin ihmisen säteilysuojelu
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� substanssikommentteja
– loppusijoitustilan kemian kytketyt vuorovaikutukset
– puristetun bentoniitin kytketty THM-käyttäytyminen
– kallion kytketty THM-käyttäytyminen

� yleisiä kommentteja
– koulutustarve tunnustettu, mutta

– opinnäytetöiden tekemiseen ja ohjaamiseen varattava
resursseja

– kansainväliseen julkaisemiseen varattava resursseja
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