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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT)
Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...11/2003

1. Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

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

3. PORFLOW-lähialuemallin käyttöönotto STUKissa
VTT Prosessit, Henrik Nordman

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

5. NEA TDB III, NEA Sorption Forum II
VTT Prosessit, Ulla Vuorinen; Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti
Hakanen

6. Loppusijoituskapselin elinikä
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Aaltonen

7. Kuparin korroosion on-line anturien pitkäaikaiskestävyys bentoniitissa
VTT Tuotteet ja tuotanto, Petri Kinnunen

8. Hauraan kiven kriittisten venymien määrittäminen laboratoriokokeilla
TKK Kalliotekniikka, Juha Antikainen 

9. Radionuklidien ja kuparin korroosiotuotteiden vuorovaikutus suolaisessa ja pelkistävässä ympäristössä
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

10. Harvinaisten maametallien käyttäytyminen uraaniin nähden jääkausiskenaariossa
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

11. Palmotun tulosten yhteenveto
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

12. Ikiroutatutkimus Lupin Mine, Kanada
Geologian tutkimuskeskus, Timo Ruskeeniemi

13. Jääkauden jälkeiset kallioperän liikunnot
Geologian tutkimuskeskus, Paavo Vuorela

14. DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2003
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

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

16. Olkiluodon merialueen kaasututkimus
Säteilyturvakeskus, Kaisa-Leena Hutri

17. Ympäristön säteilysuojelu
Säteilyturvakeskus, Kirsti-Liisa Sjöblom

18. Ydinjäteaineiden kulkeutuminen (KULKE)
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

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

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



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunni-
telma vuodelle 2003.

Tutkimussuunnitelma vuodelle 2003 on laadittu ja
se on esillä KYT-verkkosivuilla. KYT-
johtoryhmä osallistui luonnoksen
kommentointiin.

2. Laaditaan raportti vuoden 2002
tutkimushankkeiden toteutumisesta.

Vuosikatsaus 2002 on laadittu ja se on esillä
KYT-verkkosivuilla. KYT-johtoryhmä osallistui
luonnoksen kommentointiin.

3. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa
varten temaattisia workshoppeja.

On pidetty kolme workshoppia, ensimmäinen
(21.8.) kulkeutumisilmiöistä ja toinen (27.8.)
jääkausi-ilmiöistä. Kumpaankin osallistui myös
ulkomaalaisia asiantuntijoita, joten ne pidettiin
englanninkielisinä. Kolmas workshop 6.10.
pidettiin DECOVALEX III-tuloksista, mukana
ruotsalaisia asiantuntijoita, joten sekin oli
englanninkielinen. Neljäs suunniteltu workshop
Palmotun tuloksista (L. Ahonen koordinoi) siirtyy
vuoden 2004 alkuun. Workshopeissa esitetyt
kontribuutiot on pantu KYT-sivuille.

4. Ylläpidetään tutkimusohjelman verkkosivut. Verkkosivuja päivitetään sitä mukaa kun uusia
asioita ilmaantuu. Ylläpito toteutetaan jatkuvana,
se tukeutuu teknisesti VTT Prosessien
viestintäsihteerin asiantuntemukseen.

5. Viimeistellään tutkimusohjelman
verkkosivujen englanninkielinen versio.

Englanninkieliset verkkosivut ovat valmiit ja
käytössä. Englanninkieliset sivut ovat
suomenkielisiä suppeampia, lähinnä
peruskuvaukseen ja mahdollisten yhteydenottojen
kanavointiin tarkoitettuja. KYT-johtoryhmä
osallistui luonnoksen kommentointiin.

6. Viimeistellään tutkimusohjelman
puiteohjelman englanninkielinen versio ja
asetetaan se englanninkielisille
verkkosivuille.

Puiteohjelman englanninkielinen versio on valmis
ja käytössä englanninkielisillä verkkosivuilla.
KYT-johtoryhmä osallistui luonnoksen
kommentointiin.

7. Valmistellaan johtoryhmän kokoukset ja
toimitaan kokousten sihteerinä.

KYT-johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2003
kolmesti. Kokouspöytäkirjat on laadittu. Lisäksi
on toimittu vuoden 2004 KYT-hanke-esitysten
arviointiryhmän sihteerinä 20.11.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus
VTT Prosessit, Markku Anttila

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen
laskentakyvyn kehittäminen.

Monte Carlo –tekniikkaan perustuvaa
Monteburns-ohjelmaa on alkuvuodesta käytetty
ns. burnup credit –menettelyä selvittävässä
diplomityössä; viimeksi tutkittu
transmutaatiofysiikassa keskeisten ns.
sivunuklidien (Am, Cm) pitoisuuksien laskentaan
liittyviä ongelmia (Am-
vaikutusalojen/haarautumissuhteiden tarkkuutta
selvitetään alan kansainvälisessä yhteistyössä),
(rahoitus projektin ulkopuolelta)

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

Osallistuttu WPPT:n ja sen reaktorifysiikka-
aliryhmän kokoukseen 13.-14.3.2003
(matkakertomus kirjoitettu); toimitettu MUSE-4-
benchmarkin lopulliset VTT-tulokset työn
koordinaattoreille

3. Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n
kehityskomitean tutkimusprojektiin kehitty-
neiden polttoainekiertojen vaikutuksesta
ydinjätehuoltoon.

Kari Rasilainen osallistui projektin
aloituskokoukseen helmikuussa 2003 (TEPE-
projekti); Markku Anttila osallistui ryhmän
toiseen kokoukseen 16.-17.6.2003 ja kolmanteen
kokoukseen 30.-31.10.2003 (matkakertomukset
kirjoitettu), Suomen suora osuus: arvio käytetyn
ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen jätetuotto;
tarvittava aineisto lopulliseen versioon kerätty

4. Kirjallisuusselvitys sekundäärijätteen
käsittelytekniikoista osana P&T-konseptin
ydinjätehuoltoa (HYRL).

VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen;
HYRL:stä saatu  marraskuussa raporttiluonnos

5. Tiedonvälitys P&T-tekniikan tutkimus- ja
kehitystyön nykytilasta ja tulevaisuuden
suunnitelmista.

Seurattu alan kansainvälistä kehitystä, erityisesti
Yhdysvaltain uuden Advanced Fuel Cycle –
aloitteen (AFCI) käynnistymistä, Ajantasaraportin
kirjoittaminen aloitettu; Osallistuttu Global'2003-
kokoukseen New Orleansissa  16.-
20.11.2003(matkakertomus tekeillä)



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

PORFLOW-lähialuemallin käyttöönotto STUKissa
VTT Prosessit, Henrik Nordman

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Luovutetaan PORFLOW mallin inputit ja
ajoja ohjaavat PYTHON skriptit STUK:lle.
Neuvotaan STUK:ia asiaan liittyen. 

Tilaus on saatu 23.10. Työn pääosa siirtyy vuoden
2004 alkuun. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Turvallisuusanalyysimetodologia. Osallis-
tutaan aktiivisesti käytetyn polttoaineen lop-
pusijoituksen turvallisuusanalyysimetodiikan
kehittämistä tukeviin kansainvälisiin ja kan-
sallisiin yhteistyöhankkeisiin.

Osallistuttu IAEA:n ydinjätekonvention Suomen
maaraportin kommentointiin; maaraportin kirjoitustyö
oli STUKin koordinoima. MRS2003-konferenssin on
toimitettu 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
luonnonanalogiatutkimuksiin 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.

2. Ydinpolttoainekierron yleiset säteily-
turvallisuustarkastelut. Osallistutaan
aktiivisesti strategisiin, erilaisten
ydinpolttoainekiertojen radiologisiin
vaikutuksiin keskittyviin kansainvälisiin ja
niitä tukeviin kansallisiin hankkeisiin.

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
laskemiseen referenssiksi suoran loppusijoituksen
lasketuille säteilyvaikutuksille. Osaprojektissa vuonna
2002 aloitettu tutkimussuunnitelman laatiminen
synkronoidaan tämän ryhmän työn etenemiseen. On
pohjustettu Suomen kontribuutiota työryhmän
loppuraportin kirjoittamiseen yhteistyössä projektin
Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus
kanssa. KTM:n myöntämän lisärahoituksen turvin on
käynnistetty englanninkielisen katsauksen laatiminen
uusien ydinpolttoainekiertojen vaikutuksista
ydinjätehuoltoon; katsaus laaditaan yhteistyössä
projektin Suomalainen erotus- ja
transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa.

3. Kustannusselvitykset. Laaditaan KTM:lle
olemassa olevien kansainvälisten ja koti-
maisten selvitysten pohjalta lausunto ydinjä-
tehuollon varautumistarpeesta. 

Lausunto on toimitettu KTM:lle pyydetyssä
aikataulussa. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

NEA TDB III, NEA Sorption Forum II
VTT Prosessit, Ulla Vuorinen; Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. TDB III:n käynnistyminen.
Organisaatioltaan projektin noudattaa TDB
II:n pääpiirteitä:
- projekti toimii OECD NEA:n suojeluksessa
- projektin tukijaorganisaatioita eri maista on
13, mahdollisesti 14 (Australian ANSTO on
ilmoittanut kiinnostuksensa osallistumisesta).

TDB III alkoi virallisesti 1. helmikuuta 2003
- 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. 

2. TDB II:n päättäminen. TDB II on virallisesti saanut vielä jatkoaikaa
vuoden 2004 helmikuun loppuun.
- "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.

3. TDB III:n päätavoitteeksi on asetettu neljän
alkuaineen, Th, Fe, Sn ja Mo, epäorgaanisten
spesiesten ja yhdisteiden tarkistaminen ole-
massa olevasta kirjallisuudesta.
- ensimmäisen vuoden aikana keskitytään
saatavilla olevan kirjallisuuden läpikäymiseen
- varsinaiset alkuaineiden tarkistajaryhmät
muodostetaan helmikuussa 2004,
- johtoryhmän hyväksyttyä tarkistajaryhmien
työsuunnitelmat ryhmien varsinainen tarkis-
tustyö jatkuu kolmen vuoden ajan.

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.

4. Sorption Forumin TDT (technical direction
team) analysoi mallitusryhmien tulokset.

Tulosten analysointi on pääosin tehty

5. Tuloksista laaditaan NEA:n julkaisuksi
suunnitellun raportin käsikirjoitus
ulkopuolista peer-review:a varten.

Raportin ensimmäinen luonnos on toimitettu
MD:n arvioitavaksi

6. Sorption Forumin MD (management board)
kokoontuu antamaan arvion raportista ja
päättämään jatkotoimista.

MD kokoontui ja teki päätöksiä raportin
toimittamisesta
MD on saanut raportin uudelleen toimitetun
luonnoksen. Kommentit on toimitettu NEA:n
yhdyshenkilölle ja raportin kokoavalle TD:n
jäsenelle. 
MD on sopinut raportin toimittamiseen liittyvistä
käytännön seikoista päätoimittajan ja Technical
Direction Teamin muiden jäsenten siihen
osallistumisesta.   



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Loppusijoituskapselin elinikä
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Aaltonen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

Tutkimushankkeesta on luovuttu toistaiseksi.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Kuparin korroosion on-line anturien pitkäaikaiskestävyys bentoniitissa
VTT Tuotteet ja tuotanto, Petri Kinnunen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunni-
telma vuodelle 2003.

Laadittiin tutkimussuunnitelma vuodelle 2003 ja
sovittiin rahoitus.

2. Varmistaa aikaisemmin KYT-ohjelmassa v.
2002 kehitettyjen korroosion on-line anturin
ja korroosiotutkimuksissa tarvittavan
referenssielektrodin pitkäaikaiskestävyys
loppusijoitus-olosuhteissa.

Työsuunnitelma tehtiin ja on-line anturin ja
referenssielektrodin rakenne suunniteltiin
uudelleen. Antureiden testaus aloitettiin
elokuussa ja testit saatiin loppuun lokakuussa.

3. Tutkitaan bentoniitin kompaktointiasteen
vaikutusta kuparin korroosioon pohjavesiolo-
suhteissa.

Työsuunnitelman mukaiset bentoniitin
kompaktointiasteen vaikutuksen tutkimiseen
liittyvät kokeet päätetiin 3. joulukuuta. Kokeet
olivat onnistuneita ja tulokset raportoidaan
helmikuun -04 loppuun mennessä.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Hauraan kiven kriittisten venymien määrittäminen laboratoriokokeilla
TKK Kalliotekniikka, Juha Antikainen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Koekivilajin valinta. Tutkittava ilmiö on kirjallisuuden perusteella
parhaiten havaittavissa tasarakeisessa,
suuntautumattomassa ja hauraassa syväkivessä.
Koemateriaaliksi valittiin luja, tasarakeinen
graniitti (Kurun harmaa).

2. Näytteiden valmistus. Näytemateriaali otettiin Kurusta lohkareina, joista
testattavat näytteet irrotettiin kairaamalla TKK:lla

3. Laboratoriokokeet. Yksiaksiaalikokeet on tehty.
Kolmiaksiaalikokeet ovat käynnissä, ja ne
valmistuvat vuoden 2003 aikana.

4. Raportointi. Tutkimuksen loppuraportti valmistuu 28.2.2004
mennessä



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Radionuklidien ja kuparin korroosiotuotteiden vuorovaikutus suolaisessa ja pelkistävässä ympäristössä
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Tehdään kirjallisuuskatsaus radionuklidien ja
kuparin yhteisesiintymisestä luonnossa. 

Elektronisia tietokantoja pääasiallisesti geologian
ja geokemian aloilta on käyty läpi ja
merkittävimmät kirjallisuusviitteet kerätty. 
Raportointi on jo aloitettu. Uraani ja luonnon
kupari yhtäaikainen esiintyminen suolaisessa ja
pelkistävässä ympäristössä on harvinaista ja ei
toistaiseksi löydetty tietoa nantokiitin (CuCl) ja
uraanin yhtäaikaisesta esiintymisestä.
Raportti valmistuu joulukuun aikana.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Harvinaisten maametallien käyttäytyminen uraanin nähden jääkausiskenaariossa
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laaditaan artikkeli aiheesta kansainväliseen
julkaisuun.

Abstrakti lähetetiin (Journal of Geochemical
Exploration) lehteen 15.5.2003
Elokuussa vastattiin kieltävästi, sillä lehdessä oli
tila ainoastaan 15:tä artikkelille ja etusijalla olivat
Nizzan-kokouksen osallistujille. Yritetään toisiin
lehtiin. Aikataulusta (joulukuu-2003)
myöhästytään muutamalla kuukaudella.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Palmotun tulosten yhteenveto
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laaditaan Palmottu-hankkeen tuloksista eng-
lanninkielinen yhteenvetoraportti, suuntau-
tuen ydinjätealalla toimiville tahoille, erityi-
sesti ydinjätteistä vastaaville organisaatioille
ja viranomaistahoille.

Raportti on varsin pitkälle valmiina, tämän
vuoden puolella toimitetaan tilaajalle I draft.

2. Raportin valmistuttua järjestetään aiheesta
kansainvälinen seminaari

Seminaari siirtyy 2004 tammikuulle. Ulkomaisten
yhteistyökumppaneiden esiintyminen
seminaarissa epävarmaa. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Ikiroutatutkimus Lupin Mine, Kanada
Geologian tutkimuskeskus, Timo Ruskeeniemi

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Phase II: Seurantakokous helmikuussa 2003. Kokous pidettiin 4.2.2003. Kokouksessa käsiteltiin toisen
vaiheen tutkimusten edistymistä ja käytiin lävitse vielä
jäljellä olevia tehtäviä. 

2. Kenttämatka helmikuussa 2003. Työsuunnitelman mukainen viikon mittainen kenttämatka
tehtiin helmikuun puolivälissä. Kai-voksella jatkettiin
kairanreikien videokuvauksia vettäjohtavien rakenteiden
paikantamiseksi, asen-nettiin neljään uuteen reikään tulppia
ja paine-mittareita pohjaveden painekorkeuksien määrit-
tämiseksi, sekä otettiin kaasu- ja pohjavesinäytteitä. Lisäksi
tehtiin läpivirtauskennostoa käyttäen redox yms. mittauksia.

3. Kenttämatka toukokuussa 2003. Ylimääräinen kenttämatka toukokuun lopussa. Kaitattiin yksi
lyhyt reikä ikiroudan alapintaan. Suoritettiin pohjavesien
näytteenottoa ja hydrau-lisia reikä-reikä testauksia
tärkeimmillä tutkimus-tasoilla. Pohjaveden paineseurantaa
varten instal-loitiin yksi reikä lisää. Suoritettiin kaasu- ja
jalo-kaasunäytteenottoa sekä alustavia mittauksia kaa-sun
volumetrisen määrän arvioimiseksi. Sovittiin, että Phase II
raportointia siirretään siten, että tämän kenttämatkan tulokset
saadaan siihen mukaan.

4. Phase II raportointi. Raportin kirjoittamista on jatkettu ja alustava versio
toimitetaan kommentoitavaksi kesäkuun lopulla.

5. Phase II: Evaluointikokous elokuussa 2003. Kokous pidettiin 25-26.8.2003. Saatuja tuloksia käytiin
lävitse ennakkon toimitetun raportti-luon-noksen pohjalta.
Todettiin, että Phase II on toteu-tunut suunnitelmien
mukaisesti ja tämä tutkimus-vaihe katsotaan päättyneeksi
31.8.2003. Samalla käytiin pääpiirteissään lävitse seuraavan
vaiheen tutkimussuunnitelma. 

Toisen vaiheen raportti saatetaan painokuntoon
saatujen/saatavien kommenttien pohjalta syksyn kuluessa.
Raportti Lupinin sähkömagneettisista luotauksista saatiin
jakeluun elokuun lopussa (Interpretation of SAMPO
electromagentic soun-dings at Lupin. Paananen, M., and
Ruskeeniemi, T., 2003. Geol. Surv. Finland, Nuclear Waste
Disposal Research, Report YST-117).

6. 8th International Conference on Permafrost. 21 – 28.7.2003 Zurichissa, Sveitsissä pidetty kokous keräsi
paikalle noin 300 tutkijaa lähes 30:sta maasta (ks.
www.geo.unizh.ch/ICOP2003). Permafrost-projektilla oli
kokouksessa poster-esitys.

7. Permafrost modelling -seminaari GTK:ssa järjestettiin ikiroutaan ja ikiroudan mallinnusta
käsittelevä seminaari 10.10.2003. Luennoitsijoina toimiva
Georg Delisle (BGR), Ilmo Kukkonen (GTK), Tapio
Ruotoistenmäki (GTK) ja Juha Hartikainen (TKK).

8. Phase III Työsuunnitelmaluonnos toimitettiin rahoittajille
kommentoitavaksi syyskuussa. Suunnitelma viimeistellään
ennen joulua ja Phase III käynnistyy vuoden 2004 alussa
(KYT-ohjelman ulkopuolella). Neuvoteltu toisen
kanadalaisen kaivoksen kanssa tutkimusyhteistyöstä vertailu-
aineiston saamiseksi Lupinin havainnoille.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Jääkauden jälkeiset kallioperän liikunnot
Geologian tutkimuskeskus, Paavo Vuorela

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Yhteenvetoraportti postglasiaalisiirrosten ja
seismisyyden esiintymisestä kotimaisten ja
kansainvälisten tutkimusten pohjalta.

Kirjallisuus on kerätty ja käyty läpi.

Laaja-alainen rakennegeologian tutkimus on tehty
Etelä-Suomessa ja päästy kiinni alueen neotekto-
niikkaan, joka kuitenkin yleensä heijastaa van-
hempaa aikaa kuin postglasiaaliset siirrokset.

Fennoskandian alueesta on myös tehty korkeus-
malli, jonka avulla osa siirroksista on jäljitettävis-
sä.

Raportti on vielä kirjoitustyön alla, mutta val-
mistuu 3 kirjoittajan yhteistyönä.
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TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

DECOVALEX III –tutkimukset vuonna 2003
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Osallistutaan FEBEX-bentoniitin käyttäyty-
mistä mallintavaan Task 1:een.

Osallistuminen on jatkoa vuonna 2002 tehdylle
työlle. Ymmärrystä bentoniitin TH-mallinnuksen
teoreettisesta perustasta syvennetään TKK:n
matematiikan laitoksella. Osallistuttu Berliinin
workshopiin tammikuussa 2003 sekä kansallisen
DECOVALEX III -ryhmän kokoukseen TKK:ssa
maaliskuussa 2003. Osallistuttu DECOVALEXin
kansallista työtä koskeneeseen KYT-
päätösseminaariin STUKissa 6.10.2003, jonka
yhteydessä pidetty myös esitelmä.
Loppuraportointi STUK-YTO-TR-sarjassa
julkaistavaa raporttia varten tehty. Esitelmä
pidetty lokakuussa 2003 Tukholmassa
GEOPROC-konferenssissa.

2. Osallistutaan Task 3, BMT 2:n
simulointeihin (hydrologinen ja mekaaninen
mallinnus).

TKK:n kalliotekniikan laboratorio on osallistunut
kalliomekaniikkasimulointeihin UDEC-
laskennoin. Uppsalan ryhmä osallistui Berliinin
workshopiin. Uppsala ja TKK/KAL osallistuivat
kansallisen ryhmän kokoukseen maaliskuussa
2003 TKK:lla sekä  DECOVALEXin kansallista
työtä koskeneeseen KYT-päätösseminaariin
STUKissa 6.10.2003, jonka yhteydessä myös
pidetty esitelmät. Loppuraportti valmiina.
Esitelmä pidetty lokakuussa 2003 Tukholmassa
GEOPROC-konferenssissa.

3. Osallistutaan Task 3, BMT 3:n simulointei-
hin ikiroutamallinnuksen osalta. 

TKK:n rakenteiden mekaniikan laboratorio tekee
simuloinnit ja loppuraportoi ne. TKK/RAK on
osallistunut sekä Berliinin tammikuiseen
workshopiin että maaliskuiseen kansallisen
ryhmän kokoukseen. Toukokuussa 2003 on
pidetty esitelmä Hollannissa kokouksessa
"IUTAM Symposium on the Mechanics of
Physicochemical and Electromechanical
Interactions in Porous Media" aiheesta
"Thermomechanical Modelling for Freezing of
Solute Saturated Soil". Lisäksi on osallistuttu
kesäkuussa 2003 Ruotsissa Forsmarkissa
pidettyyn Task Force -kokoukseen. Osallistuttu
DECOVALEXin kansallista työtä koskeneeseen
KYT-päätösseminaariin STUKissa 6.10.2003,
jossa yhteydessä pidetty myös esitelmä.
Kansallisen työn loppuraportointi
viimeistelyvaiheessa ja valmistuu joulukuussa
2003 kansainvälisen projektin raportin
valmistuttua. Esitelmä pidetty lokakuussa 2003
Tukholmassa GEOPROC-konferenssissa.
Osallistuttu Task Force -kokoukseen lokakuussa
2003 Tukholmassa.
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Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

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

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Hankkeen loppuraportointi Suomen osalta. GTK, HYRL:

Raporttien editointi julkaisua varten. 

GTK:n julkaisusarjassa "Geological Survey of
Finland, Nuclear Waste Disposal Research" on
julkaistu kahdeksan englanninkielistä raporttia.

Kontribuutio J. Geochem. Explor. lehteä varten.

Mallinnusta varten datapohjan täyttäminen: näyt-
teenotto ja aktiivisuuskartoitus Palmotussa, itäi-
nen graniitti; 4 kpl. näytteenottokairauksia (1 m);
kallionäytteiden otto kalliopinnalta ja R 398/390
kairanäytteistä; pohjavesitasojen seuranta; maape-
ränäytteiden otto kulkeutumisreittien varrella (3
kpl.) ja U-analyyseja; primääristen ja sekundää-
risten U-mineraalien tutkimus autoradiografialla
ja SEM:lla.

VTT:

Kontribuutio J. Geochem. Explor. lehteä varten.

Enterpris: 

D. Read + subcontractors: V. and S. Oziabkin
(Univ. St. Petersburg): Pilotti-tutkimuksen val-
mistus; esitys KYT workshopissa 21.8. Pilottti-
tutkimuksen tuloksien editointi käynnissä; puh-
taan uranofaanin faasien eristys kivinäytteistä
ikämäärityksiä varten

2. Koko CRP:n loppuraportointi myöhemmin
IAEA:n TECDOC-sarjassa.
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Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

Olkiluodon merialueen kaasututkimus
Säteilyturvakeskus, Kaisa-Leena Hutri

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Otetaan ja analysoidaan kaasupitoisia näyt-
teitä tutkimusalueelta.

Näytteet otettu viikolla 37 (syyskuu) ja analyysit
aloitettu. 

2. Tulosten pohjalta laaditaan tieteellisen
artikkelin luonnos (julkaisuversio vuonna
2004), jossa esitetään käsitys kaasujen
alkuperästä ja kytkennästä neotektoniikkaan. 

Loppuraportti analyyseistä valmistuu 12/2003.
Tähänastisten analyysien perusteella kaasu on
lähinnä bakteriogeenista metaania. Käsityksen
tueksi otetaan vielä lisänäytteitä talvella 2003-
2004, niistä saatujen tulosten perusteella laaditaan
tieteellinen artikkeli analyysien valmistuttua. 
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Ympäristön säteilysuojelu
Säteilyturvakeskus, Kirsti-Liisa Sjöblom

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. STUKissa käytettävissä olevaa eliöiden an-
noslaskentamallia (NHDC Non-Human Dose
Calculation) testataan vertaamalla sillä las-
kettuja annoksia muilla menetelmillä saatui-
hin tuloksiin.

Vertailuja on tehty kolmella eri laskenta-
menetelmällä saatuihin tuloksiin. Vertailussa
NHDC:llä lasketut tulokset erosivat tyypillisissä
tapauksissa muutaman prosentin. Suurimmat erot
todettiin suurilla energioilla ja hyvin pienillä
eliöillä ja ne olivat alle 50 %. Ohjelma on
perinteisiä Monte Carlo -laskentamenetelmiä
nopeampi. Ajo kestää tyypillisesti korkeintaan
muutamia minuutteja. 

2. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet tehdä
kokeellinen mittausjärjestely esimerkki-
tilanteessa.

Kokeellisen mittauksen käyttämistä mallin
luotettavuuden todentamisessa ei katsottu olevan
välttämätöntä, koska laskemalla oli mahdollista
verrata tuloksia hyvin validoituun
laskentamenetelmään.

3. Työstä laaditaan englanninkielinen tutkimus-
raportti.

Annoslaskentamallista ja sen testauksesta on
laadittu tutkimusraportti ”Non Human Dose
Calculation (NHDC) biota dose calculation
program”. Raportin tekijät ovat Marko Oksanen ja
Hannu Niemistö. Tukholmassa lokakuussa 2003
pidetyssä kansainvälisessä luonnon
säteilysuojelua käsitelleessä konferenssissa oli
posteriesitys M. Oksanen, H. Niemistö, R. Saxén:
”Estimation of radiation doses from 137Cs to perch
in a Finnish lake”. Siinä esitettiin NHDC:llä
laskettuja ahvenien säteilyannoksia Tshernobyl-
laskeuman jälkeen mitattujen cesiumpitoisuuksien
perusteella sekä lyhyt kuvaus annosten
laskemisesta. 
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Ydinjäteaineiden kulkeutuminen (KULKE)
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Martti Hakanen

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laaditaan Posivan rahoituksella tehtävää
ydinjäteaineiden kulkeutumistutkimusta
koordinoiva ja suuntaava suunnitelma. 

Hankkeeen suunnittelua on jatkettu VTT PRO:n,
GTK:n, ja HYRL:n yhteistyönä.
Hankkeen aihepiiristä järjestettiin STUKssa
seminaari, jonka osana esiteltiin KULKEen
ehdotettuja tutkimuksia.
Hankkeen tarkennettu suunnitelma on jätetty
Posiva Oy:lle



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2003

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

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Laboratoriokokeet C-14-PMMA menetelmän
kehittämiseksi in situ olosuhteisiin.

Projektin ensimmäisen vuoden
laboratoriokokeiden tuloksista on kirjoitettu
julkaisu Journal of Geochemical Exploration
lehden erikoisnumeroon, jonka aiheena on
”Nuclear Waste in deep geological formations”.
Lämmityskokeilut on aloitettu (30x30x30)cm3

kokoisilla kivinäytteillä ja tekniset laitteet
MMA:n impregnointia varten on tehty.  MMA
merkataan sekä 14C- että fluoresoivalla
väriaineella. Kehitystyössä keskitytään
lämmityspolymeroinnin optimoimiseen. 

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

Nagran edustajat vierailivat HYRL:ssa joulukuun
alussa. Vierailun yhteydessä pidettiin
radiokemian laboratoriossa seminaari, jossa
esitettiin Grimselin vuorilaboratoriossa  tehtäviä
tulevia tutkimuksia. Seminaarissa kuultiin myös
katsaus epoksi- ja akryylihartsi-impregnoinneista
in-situ GTS:ssä. Jorma Autio Saanio&Riekkolasta
esitteli mm. PMMA-menetelmällä saatuja tuloksia
kallioporauksen aiheuttaman häiriö tutkimisessa
Olkiluodossa, Äspössä ja Grimselissä. 

3. Heterogeenisen kivimatriisin vaikutuksen
ymmärtäminen kulkeutumisilmiöissä.

Heterogeenisen matriisidiffusiomallinnuksen
kehitystyö on saatu päätökseen. Työstä on tekeillä
raportti.

4. Kokoukset. Projektin puitteissa on pidetty ”työkokous”
HYRL:ssä, osallistujat olivat Karl-Heinz
Hellmuth, Wolfgang Kickmaier, Res Möri, Colin
Biggin, Maarit Kelokaski ja Marja Siitari-Kauppi
koskien PMMA menetelmällä tehtävää in-situ
impregnointia Grimselin vuorilaboratoriossa.

5. Temaattiset workshopit. Osallistuttu kahteen temaattiseen workshoppiin:
Radionuklidien kulkeutuminen, 21.8.2003 ja
Jääkausivaiheen pohjavesikemialliset olosuhteet,
27.8.2003.
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Jääkauden geokemialliset merkit kallioperässä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi

Tavoitteet 2003 Tulokset 1...11/2003

1. Tavoitteena on saattaa loppuun 3-vuotinen
projekti, jossa on tutkittu jääkauden aikaan
saamia geokemiallisia merkkejä Palmotun
kallioperän yläosissa. Jäljellä olevissa ko-
keellisissa tutkimuksissa selvitetään 34 metrin
syvyydessä tavatun virtauskanavan vaikutuk-
sia ja ulottuvuutta kivessä. Tavoitteena on
varmentaa ja tarkentaa aiempia havaintoja
hapekkaan pohjaveden ja uraanin mobilisaa-
tion välisestä yhteydestä. Vaikutuksia selvi-
tetään USD-tutkimusten sekä raudan ja man-
gaanin avulla.

Pohjaveden virtauskanavaan rajoittuvan kiven U-
sarja- sekä Fe/Mn-analyysit valmistuneet. Uraanin
hapetustilatutkimuksiin liittyvät analyysit on saatu
pääosin tehtyä. U(IV)/U(VI)-jakaumaa on tutkittu
virtauskanavan pinnasta mitatun etäisyyden funk-
tiona.

Jäljellä olevat kokeelliset työt liittyvät
kairansydämessä (R384/34 m) havaitun
virtauskanavan tutkimuksiin. Tutkitaan
virtauskanavaan rajoittuvassa kivessä havaitun
uraanin hapetustilaa (IV/VI).

2. Koko projektin loppuraportointi.


