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Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...8/2002

1. Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

2. Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

3. Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus
VTT Prosessit, Markku Anttila

4. NEA TDB II, NEA Sorption Forum II
VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen

5. Saven jäätymisen ja sulamisen vaikutus bentoniitin ja bentoniittiseosten vedenjohtavuuteen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Seppo Saarelainen

6. Mittausmenetelmän kehittäminen kuparin korroosionopeuden määrittämiseksi bentoniitti-
pohjavesiympäristössä (Cu-korroosio)
VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario

7. Kiteisen kallion lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet pitkäaikaiskuormituksessa
TKK Kalliorakennus, Juha Antikainen

8. Rakotäytteisen ruhjeen geokemiallinen käyttäytyminen
TKK Kalliorakennus, Nuria Marcos

9. Ikiroutatutkimus Lupin Mine
Geologian tutkimuskeskus, Timo Ruskeeniemi

10. Luonnon geokemialliset pitoisuudet ja vuot Baltian kilvellä Suomessa ydinjätteiden
loppusijoitustilan turvallisuusindikaattorina (IAEA)
Säteilyturvakeskus, Karl-Heinz Hellmuth

11. Olkiluodon merialueen kaasututkimus
Säteilyturvakeskus, Kaisa-Leena Hutri

12. Ympäristön säteilysuojelu
Säteilyturvakeskus, Kirsti-Liisa Sjöblom

13. DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2002
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

14. Kallion huokosgeometrian in-situ karakterisointi C-14-PMMA -menetelmällä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi

15. Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi

16. Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen -merkkiainekokeet ja virtausreittien selvitys
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä

17. Kulkeutumisprojektisuunnitelman laatiminen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

18. Sorptioselvitys
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

19. C-14 määritykset Olkiluodon bitumoitavista hartseista
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Heini Ervanne



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Laaditaan tutkimusohjelman yleissuunnitelma koko
kaudelle 2002-2005.

Puiteohjelman lopullinen luonnos on valmis ja
johtoryhmän lopulliset kommentit saadaan seuraavassa
johtoryhmän kokouksessa. Puiteohjelma suunnitellaan
esiteltäväksi tutkimuslaitoksille seminaarissa JYT2001-
loppuseminaarin yhteydessä.

2. Organisoidaan vuoden 2002 tutkimusten
käynnistäminen.

Koottu johtoryhmän kommentit KTM:n
projektiesityshakuun 31.11.2001 osallistuneista
projektiesityksistä. Organisoitu KTM:n apuna KTM:n
rahoittamien tutkimusprojektien käynnistys.
Tutkimukset käynnistettiin muodollisesti, kun KTM
antoi rahoituspäätöksensä 15.5. 2002. Muut rahoittajat
käynnistäneet tilaamiaan tutkimuksia jatkuvasti, suurin
osa on jo käynnissä.

3. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa
varten temaattisia workshoppeja.

Workshoppeja ei ole toistaiseksi järjestetty KYT-
ohjelman myöhään tapahtuneesta käynnistymisestä
johtuen. Laadittu KYTin edistymisestä 3 tiedotetta aina
johtoryhmän kokouksen jälkeen.

4. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma
vuosille 2002-2003.

Tutkimussuunnitelma tehdään syksyllä, kun
johtoryhmässä edustetut organisaatiot suunnittelevat
muutenkin seuraavan vuoden toimintaansa.

5. Laaditaan raportti vuoden 2002 tutkimus-
hankkeiden toteutumisesta.

Raportti laaditaan loppuvuodesta 2002.

6. Valmistellaan johtoryhmän kokoukset ja toimitaan
kokousten sihteerinä.

Valmisteltu johtoryhmän (järjestyksessä kolmas, neljäs
ja viides) kokous 19.4.2002, 11.6.2002, ja 9.9.2002.
Laadittu kokouspöytäkirjat.

7. Perustetaan tutkimusohjelmalle verkkosivut. Verkkosivujen suunnittelu käynnistetty. Yhtenä
lähtökohtana on JYT2001-tutkimusohjelman
verkkosivut. Jatkossa verkkosivut toimivat
tutkimusohjelman tiedotuksen perusvälineenä.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Turvallisuusanalyysimetodologia. Osallistutaan
aktiivisesti OECD/NEAn ydinjätehuollon
turvallisuusanalyysimetodiikkaan liittyvien
työryhmien työskentelyyn. Kiinnostavimpia
työryhmiä ovat IGSC ja RWMC.

Seuraava IGSC-kokous on loppuvuodesta 2002.
OECD/NEAn NDC-komiteassa on kaavailtu hanketta,
jossa tarkasteltaisiin erilaisten polttoainekiertojen
vaikutusta ydinjätehuoltoon. Suomen RWMC-edustaja
on ilmoittanut varovaisen myönteisestä kannasta
hankkeeseen. Yksi hankkeessa mahdollisesti
tarkasteltava osakokonaisuus on P&T-strategia.

2. Ydinpolttoainekierron yleiset säteily-
turvallisuustarkastelut. Laaditaan yhteistyössä
M. Anttilan rinnakkaisen P&T-projektin kanssa
suunnitelma P&T-strategian radiologisten
vaikutusten tutkimiseksi. Tehdään rajattu
osaselvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen teknisestä palautettavuudesta osana
palautettavuuden kustannusselvitystä.

On aloitettu laatia suunnitelmaa, jossa esitetään tapa
käyttää P&T-hankkeen tuloksena saatavaa
"transmutoitua" nuklidi-inventaaria loppusijoituksen
turvallisuusanalyysityyppisessä tarkastelussa.
Osaselvitys loppusijoituksen teknisestä
palautettavuudesta on tehty ja raportoitu osaprojektissa
3.

3. Kustannusselvitykset. Tehdään olemassa olevien
kansainvälisten ja kotimaisten selvitysten pohjalta
viranomaisten työn tueksi katsaus loppusijoituksen
palautettavuuden kustanuksista olettaen tiettyjä
jätteen palautusajan hetkiä, joko ennen tai jälkeen
loppusijoitustilan sulkemisen.

Kirjallisuusselvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen palautettavuudesta on sisällöllisesti valmis.
Raporttiin yhdistettiin tekniset ja kustannusnäkökohdat,
koska kustannusarvioita on kirjallisuudessa raportoitu
varsin rajoitetusti. Raportti aiotaan julkaista VTT
Tiedotteita sarjassa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus
VTT Prosessit, Markku Anttila

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Kansallisen P&T-alan tutkimusyhteistyön
aikaasaaminen. Koota suomalaisista
asiantuntijoista tehokkaaseen kansainväliseen
yhteistyöhön kykenevä ryhmä

VTT:n ja HYRL:n välinen yhteistyö tiivistyy projektin
avulla, JYFL:n kanssa alustava yhteys

2. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen
laskentakyvyn kehittäminen. Kehitetään kyky
analysoida transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisia
ominaisuuksia Monte Carlo -tekniikkaan
perustuvien tietokoneohjelmien avulla

Kahden palamalaskentaan soveltuvan Monte Carlo -
ohjelman (Monteburns ja MCB) ja niitä varten luotujen
vaikutusalakirjastojen testaamista on jatkettu havaittujen
erojen ymmärtämiseksi;  DI Jaakko Leppänen osallistui
elokuussa 2002 kansainväliseen reaktorifysiikan
kesäkouluun, jonka aiheena oli P&T-tekniikka
(rahoitusta myös VTT Prosessien ydinenergian
tutkimusalueen koulutusmäärärahoista)

3. Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n
tiedekomitean P&T-työryhmän toimintaan.
OECD/NEA:n tiedekomitean P&T-työryhmän ja sen
alityöryhmien toimintaan osallistuminen ja
kansainvälisten yhteyksien luonti

Di Markku Anttila työryhmän jäsen ja dosentti Risto
Harjula erotustekniikan alityöryhmän jäsen; yhteydenpito
toistaiseksi sähköpostin ja työryhmän omien www-
sivujen avulla; työryhmän  reaktorifysiikaaliryhmän
MUSE-benchmarkin ratkaiseminen aloitettu; alustavat
yhteydet EU:n aiheesta vastaavaan virkamieheen (tri M.
Hugon), ADOPT Thematic Networkin belgialaisiin
vetäjiin (Ait Abderrahim Hamid, Pierre D'hondt) ja
KTH:n edustajiin (tri Janne Wallenius) luotu

4. Perusselvitys erotustekniikasta Suomessa.
Raportti erotustekniikan nykytilasta ja tulevaisuuden
tutkimus- ja kehityskohteista; arvio Suomen
mahdollisesta panoksesta alan kansainvälisessä
yhteistyössä

HYRL: hydrometallurgisten erotustekniikoiden
tutkimuksista kirjallisuushakuja, joiden perusteella
aloitettu aineiston kokoaminen ja analysointi; VTT
Prosessit: pyrokemiallisten erotustekniikoiden osalta
vastaava työ

5. Ajantasainen raportti P&T-tekniikan t&k-työn
nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
KTM:n toimeksiannosta tehdyn selvityksen (KTM:n
tutkimuksia ja julkaisuja 10/1999) P&T-osuuden
päivittäminen

Laaja ajantasainen aineisto tutkimusohjelmista (mm.
Japani, Ranska, USA, IAEA etc.) kerätty; ks. myös
edellä, erityisesti 4. osaprojekti



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

NEA TDB II, NEA Sorption Forum II
VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Osallistuminen Technical Direction Teamin (TDT)
toimintaan. Testitapausten (TC), joille laaditaan
pintakompleksaatiomallit, valinta. Mallilaskujen
vertaaminen kokeellisiin adsorptiotuloksiin ja
raportointi. Osallistuminen mallintajien
yhteiskokoukseen.

Valinta viisihenkiseen TDT:hen (M. Olin). Kolmen
testitapauksen valinta: TC1: Neptuniumin adsorptio
hematiittiin, TC4: Nikkelin adsorptio saveen ja TC5:
Neptuniumin adsorptio montmorilloniittiin. Tapaukset
mallinnettu ja raportoitu.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Saven jäätymisen ja sulamisen vaikutus bentoniitin ja bentoniittiseosten vedenjohtavuuteen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Seppo Saarelainen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Tutkimuksen tavoitteena vuonna 2002 oli luoda
katsaus julkaistujen kokeelli-sen tutkimuksen
tulosten pohjalta savimateriaalien, erityisesti
bentoniitin ja bentoniitti-kivennäismaa-sekoitusten
muutoksista, erityisesti vedenjohtavuuden kasvun
riskistä jäätymisen ja sulamisen jälkeen.

Laadittiin VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa:

Seppo Saarelainen & Harri Kivikoski: Jäätymisen ja
sulamisen vaikutus bentoniitin ja bentoniittiseosten
vedenjohtavuuteen. Posiva, Työraportti 2002-31,
Olkiluoto 2002. 52 s.

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa syksyllä 2002 alkavassa
testaushankkeessa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Mittausmenetelmän kehittäminen kuparin korroosionopeuden määrittämiseksi bentoniitti-
pohjavesiympäristössä (Cu-korroosio)
VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

Projektin päätavoite on kehittää valmiudet kuparin korroosionopeuden ja redox-potentiaalin on-line seurantaan
suolaisella pohjavedellä kyllästetyssä bentoniitissa.

1. Kehitetään kaupallisen AgCl/Ag -
referenssielektrodin pohjalta
bentoniittiympäristöön sopiva referenssi-elektrodi.

Anturisuunnittelu on tehty.

2. Kehitetään vastuslanka-anturin peri-aatteella
toimiva kuparin korroosio-nopeuden on-line anturi.

Anturi on suunniteltu ja toteutettu. Esikokeet
suolaisessa vedessä (T = 80 C, p = 14 MPa, happea n.
10 ppb) on tehty onnistuneesti.

3. Verifioidaan kokeellisesti anturien toiminta
suolaisella pohjavedellä kyllästetyssä bentoniitissa.

4. Tehdään vertailumittaus käyttäen
impedanssispektroskopiaa.

5. Tehdään vertailumittaus käyttäen
painohäviökuponkeja.

Ensimmäinen vertailumittaus suolaisessa vedessä (T =
80 C, p = 14 MPa, happea n. 10 ppb) on tehty.

6. Raportoidaan tulokset. Loppuraportti laaditaan 28.2.2003 mennessä.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Kiteisen kallion lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet pitkäaikaiskuormituksessa
TKK Kalliorakennus, Juha Antikainen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kallion ajasta
riippuvien lujuus- ja
muodonmuutosominaisuuksien tutkimuksen
nykytila kirjallisuustutkimuksena

Tutkimus alkoi 1.6.2002 kirjallisuushaulla keskittyen
aluksi TKK:ssa ja GTK:ssa käytettävissä oleviin
paperijulkaisuihin sekä TKK:ssa käytettävissä oleviin
verkkojulkaisuihin.

2. Hankkeen raportointi Raportti laaditaan loppuvuodesta 2002.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Rakotäytteisen ruhjeen geokemiallinen käyttäytyminen
TKK Kalliorakennus, Nuria Marcos

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Tutkitaan smektiitin mahdollista muuntumista
kivimatriisin sisäisissä raoissa ja sen
käyttäytymistä radionuklidien pidättymisen
kannalta.

Tutkimus käynnistettiin elokuun loppupuolella.
Muuntumismateriaali on analysointi vaiheessa.
Tuloksia odotetaan parin viikon sisällä. Toistaiseksi
preliminaariset tulokset U-238/U-234 suhteet
kivimatriisista ovat alhaisimmat koskaan ennen
julkaissut/mitatut. Tulokset tarkistetaan parhaillaan
uusilla mittauksilla.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Ikiroutatutkimus Lupin Mine
Geologian tutkimuskeskus, Timo Ruskeeniemi

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

Permafrost-hankeen tavoitteena on selvittää ikiroudan vaikutusta kalliopohjavesien koostumukseen, pohjavesien
virtaustilanteeseen ja kallion fysikaalisiin ominaisuuksiin kiteisessä kallioperässä. Erityisesti ilmiöitä tarkastellaan
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan pitkäaikaispysyvyyden kannalta. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on
luoda tieteellisesti hyvin perusteltu kuvaus ikiroudan kehittymisestä kiteisessä kallioperässä turvallisuusanalyysin
tapeisiin. Tutkimuskohteeksi valittiin Lupinin kaivos Kanadasta Pohjoismaisia olosuhteita vastaavan geologian ja
jääkausihistoriansa perusteella. Tutkimusalueella ikirouta ylettyy noin 540 m syvyyteen. Hanke käynnistyi
elokuussa 2001 ja sitä rahoittavat Geologian tutkimuskeskuksen ja Posivan lisäksi Svensk kärnbränslehatering AB
(Ruotsi), Nirex Ltd (Iso-Britannia) ja Ontario Power Generation (Kanada).

1. Phase 1: Seurantakokous tammikuussa 2002 Kokouksessa käytiin lävitse tutkimustuloksia
raporttiluonnoksen pohjalta. Sovittiin noin viikon
mittaisen kenttämatkan tekemisestä Lupiniin helmikuun
aikana.

2. Kenttämatka helmikuussa 2002 Kaivoksessa kuvattiin reikävideokameralla vettä-
tuottavia kairanreikiä rikkonaisuusvyöhykkeiden
paikantamiseksi ja otettiin vesi- ja kaasunäytteitä.

3. Phase 1:n evaluointikokous Phase I Progress Report hyväksyttiin ja saatujen
tietojen perusteella päätettiin tutkimuksia jatkaa. Phase
II:n suunnittelu käynnistettiin välittömästi. Tärkeimpinä
tavoitteina pidettiin vesinäytteiden saantia sekä
välittömästi ikiroudan alta että sen sisältä (jäätymätöntä
suolavettä) geokemiallisia tutkimuksia ja ajoituksia
varten. Edustavien näytteiden saaminen edellyttää
uusien reikien kairaamista, mikä on melko haasteellista
ikirouta-alueilla. Lisäksi päätettiin mm. käynnistää
tutkimukset tiettyjen kalliolohkojen hydraulisten
ominaisuuksien määrittämiseksi ja tehdä geofysi-
kaalisia mittauksia ikiroudan esiintymissyvyyden
kartoittamiseksi kaivoksen lähiympäristössä. Phase II
jatkuu vuoden 2003 toukokuun loppuun.

4.  Kenttämatka 5-25.6.2002 Suoritettiin elektromagneettisia mittauksia (SAMPO)
ikiroudan alapinnan sijainnin määrittämiseksi eri
kivilajeissa ja vesistöjen tuntumassa. Menetelmällä
havainnoidaan jäätymisen edetessä syntyvän
suolavesirintaman esiintymistä. Kohteessa suoritettiin
myös pintavesinäytteenottoa ja neuvoteltiin
kaivosyhtiön kanssa kairausjärjestelyistä.

5. Kairaukset ja vesinäytteenotto Työt käynnistyvät 7.10.2002.

6. Hydrauliset mittaukset ja kaasunäytteenotot Käynnistyvät marraskuussa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Luonnon geokemialliset pitoisuudet ja vuot Baltian kilvellä Suomessa ydinjätteiden loppusijoitustilan
turvallisuusindikaattorina (IAEA)
Säteilyturvakeskus, Karl-Heinz Hellmuth

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...9/2002

1. Konsentraatio-data: arviointi, johtopäätökset,
raportointi, referenssiarvojen valinta ja raportointi
SPIN-hankkeelle

Arviointi, johtopäätökset tehty, raportointi käynnissä,
referenssiarvojen valinta tehty, raportointi SPIN-
hankkeelle 8/2002

2. Eroosio-data: arviointi, johtopäätökset, raportointi,
referenssiarvojen valinta ja raportointi SPIN-
hankkeelle

Arviointi, johtopäätökset tehty, raportointi käynnissä,
referenssiarvojen valinta tehty, raportointi SPIN-
hankkeelle 8/2002

3. Paikka-spesifinen data, Palmottu: mittaus,
arviointi, johtopäätökset, raportointi,
referenssiarvojen valinta ja raportointi SPIN-
hankkeelle

Mittaus, arviointi, johtopäätökset osittain tehty,
raportointi käynnissä, referenssiarvojen valinta osittain
tehty, raportointi SPIN-hankkeelle 8/2002

4. Paikka-spesifinen data, Posivan paikat: laskenta,
arviointi, johtopäätökset, raportointi,
referenssiarvojen valinta ja raportointi SPIN-
hankkeelle

Laskenta, arviointi, johtopäätökset osittain tehty,
raportointi käynnissä, referenssiarvojen valinta osittain
tehty, raportointi SPIN-hankkeelle 8/2002

5. Kontribuutio Freibergin U-hydrogeologia-
symposiumiin

Tehty ja julkaistu

6. Luonnollisten U-massavirtauksien ymmärtäminen,
kvantifioiminen ja kulkeutumis/geokemian mallin
kehitys

U:n kemian konseptuaalisen mallin ja paikallisen
kulkeutumismallin kehitys aloitettu

7. Toimeksianto, IAEA Raportointi käynnissä

8. Raportointisuunnitelma 3 raporttia painossa

4 raporttia valmistumassa

1 raportti tekeillä

9. Ad hoc Kansainvälinen workshop, 6.9.02: luonnolliset
geokemialliset virtaukset



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Olkiluodon merialueen kaasututkimus
Säteilyturvakeskus, Kaisa-Leena Hutri

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Vahvistaa vuoden 2000 kaikuluotausten antamat
tiedot kaasupurkauspaikoista.

Alueet luodattiin uudestaan, myös eri suunnista.
Luotaustulokset eivät paljastaneet uusia
kaasuesiintymiä, mutta tarkensivat aiemmin havaittujen
kaasuesiintymien sijaintia.

2. Ottaa kaasunäyte sedimentistä ja vesifaasista. Näyte saatiin otettua Ruotsista haetulla
näytteenottimella.

3. Selvittää kaasuesiintymien alkuperä ja koostumus
sekä mahdollinen kytkentä alueen seismiseen
aktiivisuuteen.

Toistaiseksi kaasusta on analysoitu metaania, mutta
alkuperäkysymykseen (biogeeninen/termogeeninen) ja
mahdolliseen kytkentään seismisyydestä ei vielä voida
vastata, vaan se edellyttää tarkempia analyysejä ja
metaanin isotooppien tutkimista.
Analyysimahdollisuuksia selvitellään parhaillaan.

4. Julkaista tulokset tieteellisenä artikkelina. Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen tulee
ajankohtaiseksi vuonna 2003, kunhan loput analyysit
saadaan tehdyksi.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Ympäristön säteilysuojelu
Säteilyturvakeskus, Kirsti-Liisa Sjöblom

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. STUKin sisäinen hanke. Kansainvälisesti ollaan
kehittämässä luonnon eliöiden
säteilysuojelukriteereitä ja arviointimenetelmiä.
Hankkeen tarkoituksena on luoda viranomaisille
valmiuksia eläinten ja kasvien säteilyannosten
arvioimiseen. Tätä varten testataan STUK:ssa
käytettävissä olevaa eliöiden annoslaskumallia
vertaamalla sillä laskettuja tuloksia muilla
laskentamenetelmillä saatuihin tuloksiin.

Hankkeen toteutuksen suunnittelua alkuvuonna. Hanke
käynnistyy loppuvuonna.

2. Suunnitellaan ja toteutetaan kokeellinen
mittausjärjestely esimerkkitilanteessa, jota
käytetään lasketun ja mitatun annoksen
vertaamiseen.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2002
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Osallistutaan FEBEX-bentoniitin käyttäytymistä
mallintavaan Task 1:een.

Osallistumista on jatkettu vuoden 2001 töiden pohjalta
TKK:n matematiikan laitoksella. Task 1B (bentoniitin
THM-mallinnus) on päättynyt alkuvuonna. Suomen
kontribuutio jäi vajaaksi johtuen päätutkijan
siirtymisestä toisiin tehtäviin.

Erillisprobleemoina on kuitenkin jatkettu bentoniitin
termistä mallinnusta sekä bentoniitin virumismallin
kehittämistä.

Osallistuttu Kanadan workshopiin kesäkuussa 2002.

2. Osallistutaan Task 3, Bench Mark Test 2:n
simulointeihin (hydrologinen ja mekaanisen
mallinnus)

Uppsalan yliopiston tutkimusryhmä on jatkanut
hydrologista mallinnusta stokastiseen jatkumoon ja
rakoverkkoon pohjautuvilla lähestymistavoilla.

TKK:n kalliotekniikan laboratorio on tehnyt UDEC-
koodilla mekaanisen osan simuloinnit.

Molemmat tutkimusryhmät osallistuivat kesäkuun 2002
Kanadan workshopiin.

Uppsalan ryhmä osallistui myös maaliskuussa 2002
Pariisissa pidettyyn Task Force –kokoukseen.

Raportoinnit kansainväliselle projektille tehty.

Osallistuttu kansallisen DECOVALEX III- ryhmän
kokoukseen tammikuussa STUKissa.

3. Osallistutaan Task 3, Bench Mark Test 3:n
simulointeihin ikiroutamallinnuksen osalta.

Työtä on jatkettu TKK:n matematiikan laitoksella.
Osallistuttu aiheesta järjestettyyn Task Force –
kokoukseen Pariisissa maaliskuussa 2002 sekä
Kanadan workshopiin kesäkuussa 2002. (Syyskuussa
2002 osallistutaan Edinburghissa pidettävään Task
Force –kokoukseen.) Raportoinnit kansainväliselle
projektille tehty.

Osallistuttu kansallisen DECOVALEX III- ryhmän
kokoukseen tammikuussa STUKissa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Kallion huokosgeometrian in-situ karakterisointi C-14-PMMA -menetelmällä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Alustavat kokeet C-14-PMMA menetelmän
kehittämiseksi in situ olosuhteisiin

On aloitettu laboratoriossa impregnointikokeet
fluoresoivalla väriaineella leimatulla epoksihartsilla,
kaupallisesti saatavalla akryylihartsilla ja väriaineella
leimatulla metyylimetakrylaatilla.

2. Yhteistyön suunnitteleminen
(HYRL+NAGRA/GEOTECHNISCHES
INSTITUT+HYDRASA,Poitiers)

Nagran edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen
tuloksena suunniteltu in situ koe C-14 MMA:lla
voidaan suorittaa Grimselin vuorilaboratoriossa vuonna
2003.

3. Heterogeenisen kivimatriisin vaikutuksen
ymmärtäminen kulkeutumisilmiöissä.

Tutkijanvaihto ohjelman mukaisesti projektin yksi
tutkijoista on työskennellyt Poitiersin Yliopistossa
aloittaen heterogeenisen diffuusiomallinnuksen C-14-
PMMA menetelmällä saataville huokoisuuskuville

4. Kokoukset Projektin puitteissa osallistuttu kahteen
"työkokoukseen" Hydrasa 6.2002 ja Grimsel 8.2002

5. "temaattiset workshopit" Ei ole vielä osallistuttu yhteenkään KYT projektin
puitteissa järjestettävään temaattiseen workshoppiin.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Projekti on osa STUK:n turvallisuustutkimuksia,
joiden tavoitteena on edistää radioaktiivisten
jätteiden loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuuden ja turvallisuustutkimusten
arviointivalmiuksia. Projektin tavoitteena on
parantaa edellytyksiä arvioida ja kehittää
skenaarioiden muodostamista turvallisuusanalyysin
yhteydessä. Tähän pyritään lisäämällä
ymmärtämystä 1) kallioperän ”puskurista”
jääkauden aiheuttamien hydrokemiallisten
muutosten yhteydessä, (2) näiden muutosten
vaikutuksista radionuklidien kulkeutumiseen, (3)
jäljittää sulamisvesien vaikutusten ulottuvuutta
kallioperässä ja (4) edellisiin perustuen luonnehtia
ja luokitella rakoja radionuklidien
kulkeutumisreitteinä.

Palmotun havaintojen ymmärtämiseksi ja tueksi käytiin
läpi aiempia Hyrkkölän ja Hämeenlinnan boulder-
tutkimuksia, joissa myös oli tehty vastaavia havaintoja
redox-rajasta. Lisäksi käynnistettiin uusia tutkimuksia
sekä Hyrkkölän että Palmotun näytteillä. Palmotun uusi
näyte (R385, 222 m) edustaa graniittisen kiven
normaalia U-tasoa (2-4 ppm). Kyseiseen näytteeseen
liittyvä rakohydrologia ja -kemia tunnetaan myös, mikä
antaa tulosten tulkinnalle erinomaiset lähtökohdat.

2. Vuoden 2002 tavoitteena on täydentää ja tarkentaa
havaintoja jääkausiaikaskaalassa tapahtuneesta
uraanin poistumisesta kivestä sekä redox-rajasta.
Erityisesti selvitetään mahdollisuutta käyttää
tulkinnoissa hyväksi raudan ja mangaanin
esiintymistapaa oletetun redox-rajan ympäristössä.

Fe- ja Mn-tutkimukset käynnistettiin Palmotun
kairansydännäytteessä R389, jossa uraanin avulla on
voitu päätellä redox-rajan esiintyminen. Tutkimuksen
lähtökohtana on ajatus, että jos liuennut happi on
diffuntoitunut raosta kiveen, kuten uraanin
poistumisesta voisi päätellä, sen on täytynyt samalla
hapettaa rautaa ja mangaania. Tämän tutkimiseksi kiveä
uutettiin liuoksella, jonka oletettiin pelkistävän
hapettuneen raudan ja mangaanin, jolloin ne siirtyvät
liuokseen. Vertaamalla tätä komponenttia
kokonaispitoisuuksiin voisi tarjota mahdollisuuden
tutkia uraanista riippumatta hapekkaan veden raosta
kiveen ulottuvaa vaikutussyvyyttä. Alustavat tulokset
näyttäisivät tukevan konseptuaalista mallia.

Osallistuttiin kolmanteen kansainväliseen uraanin
kaivostoimintaa ja hydrogeologiaa käsittelevään
konferenssiin (UMH III, Freiberg 15-21.9.2002), jossa
Palmotun tutkimuksia esiteltiin sekä suullisen esitelmän
ja posterin muodossa: Natural U as a
palaeohydrogeological indicator – observations from
the Palmottu natural analogue study site. Esitelmän
käsikirjoitus on julkaistu kokouksen proceedingsissa
(Uranium in the Aquatic environment; kirja ja CD).



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Rakovirtaus ja radionuklidien kulkeutuminen -merkkiainekokeet ja virtausreittien selvitys
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Blokkiskaalan kokeet. Aloitettu raon
virtausolosuhteiden ja virtauskanavien sijainnin
tarkistavat kokeetJatketaan kokeita Kurun
harmaasta graniitista sahatulla blokilla (n. 0.9m x
0.9m x 0.5m), joissa on vaakatasossa oleva vettä
johtava luonnonrako.
Tehdään hydrauliset ja väriaine kokeet, joilla
tarkistetaan raon virtausolosuhteet ja virtaus-
kanavien sijainti.
Tehdään radionuklidien kulkeutumiskokeita
pidättymättömillä ja heikosti tai kohtalaisesti
pidättyvillä merkkiaineilla (uraniini, 99mTc, 22Na,
85Sr) käyttäen eri vedenvirtausnopeuksia pyrkien
mahdollisimman hitaisiin virtauksiin

Aloitettu raon virtausolosuhteiden ja virtauskanavien
sijainnin tarkistavat kokeet

2. Kulkeutumisprojektin käynnistäminen.
Suunnitellaan uusia kulkeutumiskokeita osana
käynnistettävää yhteistyöprojektia (HYRL+ VTT +
muut)

3. Rakennetutkimus. Selvitetään blokkikokeessa
käytetyn kiven rakennetta kokonaishuokoisuuden,
huokosrakenteen ja vettäjohtavan raon huokoisuus-
profiilin määrittämiseksi 14CPMMA ja vesi-
impregnointi tekniikalla ja tarkastellaan huokos-
avaumia tarkastellaan elektronimikroskooppisesti.

Aloitettu 14CPMMA määritykset blokin kairan-
sydännäytteistä.

4. KYT-ohjelma. Osallistutaan tutkimusohjelman
yleissuunnitelman laatimiseen koko kaudelle 2002-
2005. Osallistutaan yksityiskohtaisen tutkimus-
suunnitelman laatimiseen vuosille 2002-2003.
Laaditaan raportti vuoden 2002 tutkimushank-
keiden toteutumisesta.
Osallistutaan tutkimusprojektien tiedonvaihtoa
varten järjestettäviin temaattisiin workshoppeihin.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Kulkeutumisprojektisuunnitelman laatiminen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Aloitetaan loppuvuonna

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

Sorptioselvitys
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Aloitetaan loppuvuonna

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT))

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2002

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

Tavoitteet 2002 Tulokset 1...8/2002

1. Kehittää ja testata menetelmä C-14 aktiivisuuden
määrittämiseksi bitumointia varten kuivatuista
ioninvaihtohartseista.

Hapotus- ja polttolaitteisto C-14:sta määritystä varten
koottu ja testattu leimatuilla TVO:n hartseilla
Radiokemian laboratoriossa. Kokeista ollaan
kirjoittamassa Posivan T&K-raporttia. Olkiluodossa on
aloitettu erikoistyö, jossa TVO:n bitumoitavista
hartseista on tarkoitus määrittää C-14 pitoisuudet.


