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1. Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

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

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

4. DECOVALEX THMC projektin jäsenmaksu (ent. DECOVALEX IV)
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

5. Radionuclide behaviour in granitic rock: Development of geochemical modelling tools for safety
evaluation
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

6. Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen
TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila

7. Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari

8. Rakoilun aikariippuvuus ja sen mallintaminen loppusijoitustilaa ympäröivässä kalliossa
Fracom Oy, Mikael Rinne

9. Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

10. Kivi-vesi-vuorovaikutustutkimus – jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden kokeellinen tutkiminen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi

11. Kivi-vesi-vuorovaikutustutkimus – virtauskanavien käyttäytymistä ja redox-häiriöiden tutkimista glasi-
aaliskenariossa
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

12. Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaalissa ja kallioperässä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä

13. Kulkeutuminen kallion raoissa
VTT Prosessit, Antti Poteri

14. Kallion in situ tutkimus: Huokostilan luonnehtiminen C-14-PMMA –menetelmällä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi

15. Kiven huokostilan kuvaus tomografiamenetelmällä
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman koordinointi
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunni-
telma vuodelle 2004.

Tutkimussuunnitelma vuodelle 2004 on laadittu.

2. Laaditaan raportti vuoden 2003
tutkimushankkeiden toteutumisesta.

Vuosikatsaus 2003 on laadittu.

3. Laaditaan vuoden 2004 tutkimushankkeiden
etenemisestä kolme osavuosikatsausta.

Ensimmäinen ja toinen osavuosikatsaus
(maaliskuun ja vastaavasti syyskuun loppuun
mennessä saavutetuista tuloksista) on laadittu.

4. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa
varten temaattisia workshoppeja.

On suunniteltu 2 workshoppia vuonna 2004.
Ensimmäinen pidettiin 26.3.2004 Palmotun
luonnonanalogiatutkimuksista (koordinaattorina
L. Ahonen, GTK). Toinen pidettiin 30.9.2004
P&T tutkimuksesta (koordinaattorina M. Anttila,
VTT/PRO). Kumpaankin osallistui myös
ulkomainen esitelmöitsijä, vastaavasti Espanjasta
ja Ruotsista. Workshoppien esitykset on laitettu
KYT-sivuille. On laadittu kolme tiedotetta KYT-
verkkosivuille: (1) ydinenergialain muutoksen
vaikutuksista KYTin käytäntöihin, (2)
tutkimusten käynnistymisestä vuonna 2004 ja
sekä (3) vuoden 2005 hanke-esitysten
tekemisestä.

5. Ylläpidetään tutkimusohjelman verkkosivut. Suomen- ja englanninkieliset verkkosivut on
päivitetty ydinenergialain muutoksen aiheuttaman
rahoituskuvion muuttumisen takia. Suomen- ja
englanninkielinen puiteohjelma on päivitetty.
Sivujen ylläpito toteutetaan jatkuvana, se
tukeutuu teknisesti VTT Prosessien
viestintäsihteerin asiantuntemukseen.

6. Perustetaan verkkosivulle tietokanta
suomalaisten ydinjäteorganisaatioiden
kansainvälisille asiantuntijaryhmille pitämistä
maakohtaisista katsauksista.

Tietokanta on muodostettu. STUKista on saatu
verkko-osoite IAEA:n kokoamaan maakohtaisten
katsausten tietokantaan. Tämä linkki on laitettu
samaan tietokantaan.

7. Perustetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten
kanssa tarkennettu linkistö, jolla pääsee
tutkimushankkeissa laadittuihin julkaisuihin.

Linkistö on tekeillä.

8. Valmistellaan johtoryhmän kokoukset ja
toimitaan kokousten sihteerinä.

KYT-johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2004
neljästi (6.2.2004, 4.6.2004, 3.9.2004, 7.12.2004).
Kokouspöytäkirjat on laadittu. 

9. Valmistellaan seuraavan vuoden hanke-
esityshakua yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

Haku on toteutettu, KYT sivuille toimitettiin
hakuohjeisto. Johtoryhmän suorittama hanke-
esitysten arvioinnin dokumentointi on menossa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus
VTT Prosessit, Markku Anttila

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen
laskentakyvyn kehittäminen.

DI Anssu Ranta-aho osallistui KTH:n
transmutaatiofysiikan jatko-opiskelijakurssille
18.2.-25.3.2004 (rahoitus projektin ulkopuolella).
KTH:n kanssa sovittu yhteistutkimuksesta, jossa
selvitetään useaan kertaan jälleenkäsitellyn Pu:n
ja sivuaktinidien (Am, mahdollisesti Cm) polttoa
PWR:ssä (=EPR). Apul.prof. Janne Wallenius
KTH:sta VTT/PRO:ssa 21.5 ja 30.9. Jaakko
Leppänen KTH:ssa 4.11). Ensimmäinen sarja
laskuja tekeillä ja tulokset raportoidaan vuoden
lopussa.
Joulukuussa käyttöön otettava uusi Linux-klusteri
nopeuttaa merkittävästi Monte Carlo -laskuja.
Hyvin alustavia keskusteluja yhteistyöstä käyty
CEA:n edustajien kanssa

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

Osallistuttu työryhmän viimeiseen kokoukseen
8.6.2004. WPPT:n työtä jatkaa tiedekomitean
päätöksen mukaisesti Working Party on Scientific
Issues of Fuel Cycles (WPFC). Suomi ei ainakaan
tässä vaiheessa nimeä edustajaa uuteen ryhmään,
jonka toimintaa kuitenkin seurataan. WPPT:n
reaktorifysiikkatyö jatkuu tiedekomitean toisessa
uudessa työryhmässä (Working Party on
Scientific Issues of Reactor Systems; WPRS),
jossa Suomen edustajana on A. Daavittila
(VTT/PRO). 

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

Markku Anttila osallistunut ryhmän kokouksiin
19.-20.2.2004 ja 29.-30.6. Pariisissa, Kari
Rasilainen osallistui kokoukseen 1.-2.12.
Madridissa; loppuraportin kirjoitus meneillään,
työ valmistuu kesään 2005 mennessä, jatkuu
(osittain/laajennettuna) EU:n 6. puiteohjelman
Red-Impact-projektissa. 

4. Kirjallisuusselvitys orgaanisten
sekundäärijäteliuosten käsittelytekniikoista
osana P&T-konseptia

VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen,
jonka loppuraporttiluonnos on valmistunut
joulukuun 2004 alussa

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

P&T-seminaari pidettiin 30.9. VTT/PRO:ssa,
Siinä esiteltiin lyhyesti projektin työtä. Lisäksi
apulaisprof. Janne Wallenius kertoi Ruotsin
osallistumisesta P&T-tutkimukseen ja alustavista
suunnitelmista aloittaa Gen IV -reaktorien
tutkimus. Tilannekatsaus P&T-tutkimuksen
nykytilasta ja lähivuosien suunnitelmista
valmistumassa 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

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

Osallistuttu luonnonanalogiatutkimusten hyödyntämistä
turvallisuusanalyyseissa pohtivaan NANET-
workshoppiin toukokuussa Cadarachessa Ranskassa.
NANET on EU:n 5. puiteohjelman luonnonanalogia-
hanke (thematic network), johon Suomessa osallistuu
GTK. Kokouksessa tuli taas esiin luonnonanalogia-alan
ja loppusijoituksen turvallisuuden arvioinnin
asiantuntijoiden kommunikointiongelma. NANET-
hanke laatii kartoituksen parhaiten tutkituista
luonnonanalogioista.

Osallistuttu OECD/NEAn RWMC ja IGSC työryhmien
maakohtaisten katsausten laadintaan, katsaukset ovat
nähtävissä KYT-sivuilla. Niin ikään on osallistuttu
OECD/NEAn tekeillä olevan ydinjätehuollon
tietokannan National Fact Sheets Suomen osan
laatimiseen.

2. Paleohydrogeologiset tutkimukset safety
casessa. Osallistutaan aktiivisesti
paleohydrogeologisten tutkimusten
hyödyntämistä safety casessa edistävään
kotimaiseen yhteistyöhön

Yhteistyö liittyy KYT-ohjelmaan kuuluviin HYRLin
KIVES- ja TKK/KALin KIVES-REE-hankkeisiin.
Pidetty töiden käynnistyskokous yhdessä HYRLin ja
TKK/KALin kanssa, jossa sovittiin raporttien
kirjoitusvastuista. Laskettu URSE-mallilla
herkkyystarkasteluja alfa-rekyylin vaikutuksista
pohjaveden aktiivisuussuhteisiin (uraanilähde
rakopinnoitteena tai tasaisesti kivimatriisissa).
Alustavien tulosten mukaan pitkien ajanjaksojen (yli
10 000 a) kuluessa stagnanttiin veteen voi
lähtötiedoista riippuen kertyä aktiivisuussuhde U-
234/U-238 >1 sekä rakoveteen että kivimatriisin
huokosveteen. Virtaavaan veteen tapahtuvaa vastaavaa
rikastumista säätää veden vaihtuvuus raossa.

3. Ydinpolttoainekierron yleiset säteily-
turvallisuustarkastelut. Osallistutaan aktii-
visesti strategisiin, erilaisten ydinpolttoaine-
kiertojen radiologisiin vaikutuksiin keskitty-
viin kansainvälisiin ja niitä tukeviin kansalli-
siin hankkeisiin

OECD/NEA:n Expert Group on Advanced Nuclear
Fuel Cycle Options on Waste Management Policies –
ryhmän työ on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna
2004. Ryhmän loppuraportti on kuitenkin myöhässä ja
se pyritään saamaan valmiiksi ennen kesää 2005.
Osallistutaan työryhmän loppuraportointiin yhteistyössä
KYT-hankkeen Suomalainen erotus- ja
transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. Työ
rytmitetään em. asiantuntijaryhmän aikatauluihin. 

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

Lausunto on annettu pyydetyn aikataulun mukaisesti
marraskuun aikana.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

DECOVALEX THMC projektin jäsenmaksu (ent. DECOVALEX IV)
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. DECOVALEX-THMC-projektin jäsenmak-
sun maksaminen

STUKin lasku VYRiin 14.7.2004/401105
(25 153,66 €), jonka VYR lienee jo maksanut
STUKille. STUK maksanut SKI:lle 230 000
SEK=25 153,66 €) 23.6.04. Projektin tavoite on
täydellisesti saavutettu.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Radionuclide behaviour in granitic rock: Development of geochemical modelling tools of safety evaluation
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

Tavoitteet 2004 Tulokset 1…11/2004

1. Täydennetään ja päivitetään reaktiivista kul-
keutumisohjelmaa SONE_PTL

Ohjelman päivitystä on alettu 1.6.2004 alkaen. 

2. Laaditaan edellä mainitun ohjelman
käyttöopas esimerkkinen kaikkineen.

Työ tehdään SONE-ohjelman päivityksen
yhteydessä. Työ on määrä valmistua helmik-05.

3. Määritellään menettelytapaa, jolla mallia
voidaan muokata ja soveltaa ydinjätteiden
loppusijoituspaikkaan, Olkiluotoon.

Datan keräystä (olemassa olevista raporteista) ja
tarkastelu aloitettiin kesäkuussa ja kaksi raporttia
on saatu syyskuun lopussa (viitteet 1 ja 2 alla). 

4. Laaditaan erillinen raportti/julkaisu uraanin
reaktiivisesta kulkeutumisesta kallioperässä.
Otetaan huomioon uraanin mineralogia ja
kallion kivien rakennetta, jota on tutkittu yh-
teistyössä HYRLin kanssa. Raportin/julkaisun
kirjoittamisen vastuuhenkilö on David Read
ja siihen osallistuvat myös HYRL, STUK ja
TKK (GTK mahdollisesti). 

Mineralogista ja rakennetutkimusta on suoritettu
loppuun.
Raportti ilmestyi lokakuun lopussa (viite 3 alla). 
Mineralogiset tutkimukset keskitettiin erityisesti
uraaniin ja toriumin mineraalien esiintymiseen ja
niiden paikantamiseen kiven rakenteessa.
Uraanimineraalien ikämääritys on jatkettu
(näytteitä Palmotusta ja Hyrkkölästä).
Raporttiluonnos viimeisistä tutkimuksista
valmistuu helmik-05 loppuun mennessä.

Viitteet:

1. Oziabkin V. & Oziabkin S., 2004. EFS (Palmottu) modelling in terms of long-term safety of a high-level waste re-
pository.

2. Oziabkin V. & Oziabkin S., 2004. An estimation of the Olkiluoto database on published POSIVA reports.

3. Read D., Siitari-Kauppi M., Kelokaski M., Black S., Buckby T., Marcos N., Kaija J., Hellmuth K-H., 2004. Natural
geochemical fluxes in Finland as indicators of nuclear repository safety. Helsinki University of Technology, Laboratory
of Rock Engineering, 2004. 58 p. Teknillinen korkeakoulu, kalliotekniikan laboratorio, A, Tutkimusraportti – Helsinki
University of Technology, Laboratory of Rock Engineering, A, Research report 34, TKK-KAL-A-34). ISBN 951-22-
7410-8 ISSN 1234-6788.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen
TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. THM-mallin muodostaminen paisuvalle osit-
tain saturoituneelle huokoiselle aineelle eli
olemassa olevan TH-mallin laajentaminen kä-
sittämään täydellisesti kytketty THM-
käyttäytyminen.

Paisumiskäyttäytyminen saatu malliin mukaan.

2. THM-mallin validointi bentoniitille saatujen
laboratoriomittaustulosten perusteella.
Ensisijaisesti jatketaan aloitettua tutkimusta
ja sovitetaan malli Febex-bentoniitin
ominaisuuksiin.

Malli sovitettu Febex-bentoniitille.
Malli ja sen sovitus esitellään tarkemmin
artikkelissa, jonka käsikirjoitus lähetetään lehteen
Transport in Porous Media 2/2005 mennessä (ks.
vuoden 2005 KYT-hakemus, liite 6).

3. Mallin soveltaminen Febex in situ -testin
THM-simulointiin 2-dimensioisessa ja tarvit-
taessa 3-dimensioisessa geometriassa.

Tavoitteen 4 (D-THMC-projekti) aikataulu
edellytti raportointia 11/2004 mennessä. Tavoite
3 pyritään suorittamaan 6/2005 mennessä (ks.
vuoden 2005 KYT-hakemus, liite 6).

4. Decovalexin jatkoprojekti alkoi nimellä De-
covalex-THMC. Projektin osassa Task A -
Influence of near field coupled THM pheno-
mena on performance assessment mallinnus-
kohde on kanadalainen loppusijoituskonsepti.

Kolmas kokous on Kiinan Kungminissä
2/2005.

Tavoitteeseen 4 eli Decovalex-THMC-projektiin
osallistuminen viivästi yllä mainittuja
alkuperäisiä tavoitteita 1-3. Päätettiin, että PJ
osallistuu projektin osaan Task A.
Utrechtissä 15-16.6 PJ esitteli alustavan termisen
analyysin tuloksia.
11/2004 raportoitiin ensimmäinen osa Task A-1
jonka lopulliset tulokset esitellään Kiinan
kokouksessa 2/2005. Raportti löytyy osoitteesta
http://www.tkk.fi/u/pkjussil/KYT.html.

http://www.tkk.fi/u/pkjussil/KYT.html


KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Määrittää kapselikuparin virumis-
käyttäytyminen konventionaalisesti ja mo-
niaksiaalitekniikalla virumiselinikä-ennusteita
ja vaurion arviointia varten, ja kuvata mikro-
rakennevaurio 

Virumiskoetulosten perusteella on päivitetty malli
materiaalin virumismurtolujuudelle
elinikäennusteita varten. Mikrorakenteet on
karakterisoitu sylinterivaipan, päätykappaleen ja
FSW-liitoksen lähtötilan materiaaleille. 

2. Suunnitella ja ottaa käyttöön mallikoekappale
ja testauslaite yhdistetyn virumisen ja
korroosion vaikutusten määrittämiseen
(paineistettu koekappale)

Mallikoekappaleet on valmistettu ja koelaitteiston
rakentaminen on jatkunut, mutta osatoimitusten
(väliaineen kaasunpoisto) viivästyttyä
mallikokeen odotetaan käynnistyvän 02-2005. 

3. Käynnistää friction stir-hitsausliitosten viru-
mislujuuden kokeellinen arviointi ja verrata
tuloksia kapselikuparin perusainelujuuteen 

Hitsatun koemateriaalin (FSW) virumiskokeet
ovat käynnissä. Liitoksen mikrorakenteessa
esiintyy odotettua raekokovaihtelua, mutta
liitoksesta ei ole todettu varsinaisia vikoja.
Moniaksiaalikokeissa hyödynnetään liitoksen
luonnollisia muotoja. 

4. Raportoida vuoden 2004 tulokset Yhteenvetoraportti valmistuu vuodenvaihteessa
2004/2005 suunnitelman mukaan (englanniksi). 

5. Päivittää tutkimussuunnitelma vuodelle 2005 Suunnitelma on päivitetty (KYT 2005).



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Rakoilun aikariippuvuus ja sen mallintaminen loppusijoitustilaa ympäröivässä kalliossa
Fracom Oy, Mikael Rinne

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. State-of-the-art kirjallisuusselvitys Kirjallisuushakuja on suoritettu ja kirjallisuutta
hankittu. Kirjallisuusselvitys keskittyy rakoilun
aikariippuvuudesta laadittuihin malleihin.
Kemiallisten tekijöiden merkitystä kalliotilojen
pysyvyyteen selvitetään yhteistyössä
DECOVALEX- ryhmän kanssa. 

2. Analyysi hiipuman kriittisistä tekijöistä kitei-
sessä kallioperässä

Kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa kallion
rikkoutumisen mallintamiseksi on selvitetty:
Lujuusparametrien (koheesion ja kitkakulman)
muuttuminen ajan funktiona 2) Alikriittisen raon
kasvunopeus jännitysintensiteetin funktiona.
Alustava raportti on laadittu.

3. Konseptuaalisen mallin kehittäminen numee-
rista analyysiä varten

Alustavia malleja on esitetty. Jatkotyö perustuu
rakomekaniikkaan ja alikriittisen raonkasvun
teoriaa hyödyntävään lähestymistapaan.
Numeerisessa sovelluksessa tullaan huomioimaan
myös kuormituksen muuttuminen ajan funktiona
(esim. bentoniitti saven paisuntapaine,
lämpökuormat, jääkuormat jne).

4. Suunnitelma konseptuaalisen mallin liittämi-
sestä raonmallinnusohjelmaan

Rakomekaniikkaan perustuvaa FRACOD
ohjelmaa on päivitetty siten, että kuormitusten
muuttuminen ja raonkasvun aiheuttamia kiven
jännitys /muodonmuutoshistoria voidaan tallentaa
ja tulostaa. Suunnitelma aikamallin liittämisestä
ohjelmaan on työn alla. 

5. Esitys tarvittavista laboratoriokokeista Laboratoriokokeiden suunnittelu on saatu
päätökseen ja tarvittavat kokeet on raportoitu
KYT hanke-esityksessä vuodelle 2005.
Neuvottelut näytemateriaalin valinnasta ja
kokeiden toteutuksesta on aloitettu.

6. Barton- Bandis rakomallin kehittäminen ja
liittäminen mallinnus ohjelmaan

BB- mallin liittäminen FRACOD ohjelmaan on
lykätty toistaiseksi. Lykkäämisen syynä on
rahoituksen myöhästyminen. Rako-
ominaisuuksien muutoksiin palataan, kun
kemiallisten vaikutusten mallinnuksesta päätetään
DECOVALEX selvityksen pohjalta. 

7. MUUTA Hanke on osa kansainvälistä DECOVALEX-
HTMC tutkimusohjelmaa, jonka kokouksia on
pidetty Avignon:ssa maaliskuussa ja kesäkuussa
Utrechtissa. Kokousten muistiot on toimitettu
KYT johtoryhmälle. Tämän hankkeen
laboratoriotutkimusten osalta pidettiin
projektikokous kansainvälisen symposiumin
(EURO-Conference 2004 Rock Physics and
Geomechanics 20-23.9, Potsdam) yhteydessä. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Yleiskatsaus rikkonaisuusrakenteista: Pyri-
tään määrittelemään ja luokittelemaan kal-
liossa esiintyvä hydrogeologisesti merkitsevä
rikkonaisuus tavalla, joka on hyödynnettävis-
sä kalliopohjaveden esiintymisen ja liikkeen
kuvaamisessa ja tulkinnassa.

Olemassa olevista rakenteiden
luokittelumenetelmistä ja niiden perusteista on
tehty selvitys, joka tulee osaksi vuosiraporttia. 

2. Selvitys olemassa olevasta paikkakohtaisesta
aineistosta: niissä tehdyistä rakenne- ja hyd-
rogeologisista tutkimuksista ja käytössä ole-
vista tuloksista.

Aikaisempi tutkimusaineisto Kopparnäsin,
Palmotun ja Hyrkkölän ja Outokummun osalta on
käyty läpi ja arvioitu. Pasmajärven
tutkimusaineiston analysointi on kesken.

3. Tutkimus- ja havainnointimenetelmät: Kartta-
ym. tulkinnasta (geologia, geofysiikka) saata-
vat indikaatiot, maastohavainnot. Yleisselvi-
tys metodiikasta ja niiden antamasta infor-
maatiosta. 

Tehty Kopparnäsin alueen rakennetulkinta
käyttäen hyväksi ilmakuvia ja aerogeofysiikan
aineistoa, topografisia ja geologisia karttoja.  

4. Kalliopohjaveden virtausmallinnuksen ja sen
vaatiman geologisen informaation rajapinta.
Kiteisen kallion pohjavesivirtauksen mallin-
nuskonseptit ja esimerkkitapauksia.  

GMS-mallinnusohjelmistoon syötetty
Kopparnäsin rakennetietoa. Revidoitu Palmotussa
tehdyt hydrogeologiset testit alueen
rakennemallin valossa.

5. Paikkakohtainen maastotutkimus: Tarkoituk-
senmukaisen tutkimuspaikan valinta ja ku-
vaus. Kairaus tulkittuun rikkonaisuusvyöhyk-
keeseen ja kairareiän tutkimus eri menetel-
min. 

Kairaus on käynnissä Kopparnäsissa.
Rakosydämen geologista raportointia tehdään sitä
mukaa kun kairausnäytettä saadaan.  

6. Tutkimuksen tilanteen raportointi (”state of
art”), tutkimuksen etenemisen mukaisesti päi-
vittyen.

Vuosiraportin kirjoittamista on jatkettu.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kivi-vesi-vuorovaikutustutkimus – jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden kokeellinen tutkiminen
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Osallistuminen Palmotun tuloksia esittelevään
KYT-seminaariin 

Esitelmä Palmottu-seminaarissa: “Past
hydrogeochemical changes interpreted from rock
data”

2. Englannin-kielinen yhteenvetoraportti uraa-
nin, raudan, mangaanin ja harvinaisten maa-
metallien (REE) käytöstä kallioperän redox-
indikaattoreina

Jatkettiin tutkimuksia (i) hapettuneen raudan ja
mangaanin kvantifioimiseksi ja (ii) uraanin
hapetustilan (U[IV]/U[VI]) määrittämiseksi
kivinäytteissä (Palmottu R384/34 m). 

3. Englannin kielinen yhteenvetoraportti kallio-
perän redox-häiriöiden (< 300 000 v) merki-
tyksestä U-pitoisuuden ja 234U/238U-
aktiivisuussuhteen kehittymisessä   

Kerättiin aineistoa redox-häiriön esiintymisen ja
vaimenemisen kuvaamista ja raportointia varten.
Tutkittiin kivi-vesi-rajapinnalla tapahtuvan suoran
�-rekyylin roolia pohjaveden 234U/238U-suhteen
muodostumisessa (suhde keskeisellä sijalla redox-
häiriön vaimenemisen kuvaamisessa). Alustavien
tulosten mukaan suoran rekyylin vaikutus voi
näkyä vain, jos vesi on pysynyt paikallaan
riittävän pitkän ajan. Laskettiin uusia
skenaarioita. 
234U/238U-suhteen muodostumiseen vaikuttavien
tekijöiden tarkasteluja jatkettiin. Pohjavesien
laajan uraaniaineiston analyysin perusteella
aktiivisuus-suhteen vaihteluun vaikuttavista
tekijöistä ollaan saamassa selkeämpi käsitys.
Aktiivisuussuhteen nousu näyttäisi liittyvän
pohjaveden virtaukseen ja kemiallisiin
olosuhteisiin. Saatu aineisto tarjoaa materiaalia �-
rekyylin laskennallisten vaikutusten vertailuun.       

REE-aineiston tarkastelussa ja raportointia varten
tutkittiin kokeellisia epävarmuuksia. Tehtiin
yhteenvetoa raudan ja mangaanin hapettuneiden
muotojen määrittämisen teoriasta ja kokeellisista
menetelmistä.    



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kivi-vesi-vuorovaikutustutkimus – virtauskanavien käyttäytymistä ja redox-häiriöiden tutkimista glasiaalis-
kenariossa
TKK Kalliotekniikka, Nuria Marcos

Tavoitteet 2004 Tulokset 1…11/2004

1. Osallistuminen Palmotun tuloksia esittelevään
KYT-seminaariin 

Esitelmä Palmottu-seminaarissa: “REE studies at
Palmottu”

2. Englanninkielinen yhteenvetoraportti uraanin,
raudan, mangaanin ja harvinaisten
maametallien (REE) käytöstä kallioperän
redox-indikaattoreina

On jatkettu tutkimuksia ja datan tarkastelua
harvinaisten maametallien käyttäytymisestä U:n
nähden. Vertailu muihin alkuaineisiin ja
mineralogiaan on myös menneillään. Erityisesti
europiumin käyttöä redox indikaattorina matalassa
lämpötilassa arvioidaan vertailemalla kentältä ja
laboratoriosta saatujen tulosten perustella.

3. Englanninkielinen yhteenvetoraportti kallio-
perän redox-häiriöiden (< 300 000 v) ajoitta-
misesta. 

Työt ja raportointi koskien osatavoite 3 on aloitettu
marraskuun alusta alkaen.

4. Arvioidaan myös menetelmien soveltuvuus
kallioperän fysikaalista käyttäytymistä (ruh-
jeiden ja rakojen avoimuudesta ja vesien vir-
tauksista) kuvaamisessa.

Artikkeli koskien osatavoite 4 valmistui syyskuun
lopussa ja käymässä review prosessia. Aiheesta
pidettiin esitelmä kesäkuussa IAH:n (International
Association of Hydrogeology) kokouksessa
SYKE:n tiloissa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaalissa ja kallioperässä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin
Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon se-
lektiivisyyskertoimia.

Kokeet selektiivisyyskertoimien määrittämiseksi on
suoritettu kivimurskeilla ja biotiitilla 1mM-0.1M Na-,
K-, Mg- ja Ca-kloridiliuoksissa. Kaliumin havaittiin
olevan ainoa cesiumin kanssa kilpaileva kationi
sorptiossa biotiittiin.

Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon ki-
netiikkaa.

Pitkäkestoinen kinetiikkakoe on tehty biotiitilla.
Sorption havaittiin olevan erittäin nopea ensimmäisen
vuorokauden aikana, ja muutokset neljän vuorokauden
jälkeen ovat vähäisiä sekä suolaisissa että makeissa
liuoksissa. Desorptiokoe on käynnissä.

Arvioidaan tuloksia geokemiallisia virtausmal-
leja käyttämällä.

Batch- ja virtauskokeisiin on kehitetty kemialliset
sorptiomallit phreeqc-ohjelmalla. Mallien parametri-
valinta on käynnissä.

2. Radionuklidien (RN) kulkeutuminen
Perehdytään aiemmin tehtyyn blokin karakteri-
sointiin ja alustavien merkkiainekokeiden tulok-
siin

Koejärjestelyistä, hydraulisesta karakterisoinnista ja
alustavista merkkiainekokeista on tehty paperi, joka on
julkaistu Radiochimica Actassa

Kehitetään ja testataan edelleen Kurun harmaasta
graniitista tehdyn blokin koejärjestelyjä ja karak-
terisoidaan luonnonraon (0.9 m x 0.9 m) geomet-
riaa ja virtauskenttää.

Koejärjestelyjä on parannettu ja testattu veden virtaus-
nopeuden alentamiseksi aiempaa hitaammaksi ja kiven
saturoitumisen parantamiseksi. Virtauskentän karakteri-
sointia varten on tehty kokeita veden virtausnopeuksilla
80 - 5 �l/min merkkiaineena fluoresoiva väriaine
uraniini. 

Optimoidaan raon virtausgeometria ja arvioidaan
koeparametrit pidättymättömillä merkkiaineilla
tehtäviä kokeita varten.

Arvioitu alustavasti etukäteen merkkiainekokeissa
käytettäviä parametreja, joilla halutut ilmiöt kuten
matriisidiffuusio saadaan kokeellisesti näkymään.

Selvitetään pidättymistä aiheuttavien ilmiöiden,
erityisesti matriisidiffuusion vaikutus ja kytkentä
rakovirtaukseen ja rakokulkeutumiseen.

Analysointi tehdään yhteistyössä VTT PRO:n kanssa
vuoden vaihteessa kun kaikki koetulokset saadaan
käsiteltyä. 

Arvioidaan raon virtauskentän pysyvyyttä ja
merkkiainekokeiden toistettavuutta sekä kulkeu-
tumisprosessien selvittämiseen liittyviä epävar-
muuksia. Arvioidaan sopiva virtauskenttä ja koe-
parametrit pidättyvillä merkkiaineilla vuonna
2005 tehtäviin kulkeutumiskokeisiin.

Hydraulisia kokeita on analysoitu. Useiden toisto-
kokeiden perusteella stabiilin virtauskentän aikaan-
saaminen varsinaisiin kulkeutumiskokeeseen on
mahdollista.

Täydennetään blokkikokeita määrittämällä Ku-
run harmaan graniitin diffuusio- ja sorptio-
ominaisuuksia virtausolosuhteissa.

Yksinkertaisia dynaamisia kokeita varten on rakennettu
virtauskolonnit blokkien reikien kairauksesta saaduista
kairansydämistä. Merkkiainekokeita on tehty
pidättymättömillä uraniinilla, tritiumilla ja antimonilla
sekä pidättyvillä natriumilla ja strontiumilla. Tulosten
analysointi on aloitettu.

3. KYT-ohjelma
Osallistutaan tutkimusohjelman suunnitelmien
laatimiseen ja laaditaan selvitykset  tutkimus-
hankkeen toteutumisesta. Osallistutaan järjestet-
täviin temaattisiin workshoppeihin.

On laadittu projektin työsuunnitelma, osavuosi-
katsaukset ja alustava toimintakertomus.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kulkeutuminen kallion raoissa
VTT Prosessit, Antti Poteri

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Perehdytään kalliolohkojen geometriaan,
instrumentointiin ja aiemmin suoritettujen
alustavien merkkiainekokeiden tuloksiin.

Aiempien merkkiainekokeiden tuloksiin ja
kalliolohkojen instrumentointiin on tutustuttu
alustavasti jo keväällä.

2. Selvitetään mahdolliset koejärjestelyt ja
helposti kontrolloitavat virtausgeometriat.

Tehdään vuodenvaihteen tietämissä HYRL:n
kanssa yhteistyössä. Kalliolohkoilla tehtyjen
kokeiden tulokset valmistuvat  HYRL:ssä
vuodenvaihteen tienoilla.

3. Arvioidaan sopivat parametrit merkkiaineko-
keisiin ja analysoidaan virtauskentän veri-
fiointi merkkiainekokeilla.

HYRL on toimittanut blokin kairansydämillä
tehtyjen kolonnikokeiden tuloksia. Tulosten
analysointi on aloitettu kulkeutumisparametrien
selvittämiseksi. Loput kokeelliset tulokset
HYRL:stä ovat luvassa vuodenvaihteen tienoilla.

4. Selvitetään merkkiaineiden kulkeutumiseen
vaikuttaneet prosessit.

Analysointi tehdään joulukuussa.

5. Arvioidaan merkkiainekokeiden toistetta-
vuutta, virtauskentän pysyvyyttä ja kulkeutu-
misprosessien selvittämiseen liittyviä epä-
varmuuksia.

Blokilla tehdyt hydrauliset kokeet on analysoitu.
Kokeiden joukosta löytyy useita toistokokeita,
joiden perusteella stabiilin virtauskentän
aikaansaaminen varsinaisiin
kulkeutumiskokeeseen ei pitäisi olla ongelma.

6. Saadun tiedon perusteella arvioidaan sopiva
virtauskenttä ja parametrit pidättyvillä merk-
kiaineilla vuonna 2005 tehtäviin kulkeutu-
miskokeisiin.

Kulkeutumiskokeeseen sopivien parametrien
selvittäminen on aloitettu. Samalla on aloitettu
myös blokin karakterisointiraportin
kirjoittaminen. Tätä raporttia tullaan käyttämään
vuoden 2005 merkkiainekokeiden suunnittelun
pohjana.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kallion in situ tutkimus: Huokostilan luonnehtiminen C-14-PMMA –menetelmällä
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. In-situ impregnointikokeet Grimselin vuorila-
boratoriossa. Tavoitteena on kivimatriisin
huokoisuuden ja huokosgeometrian selvittä-
minen in situ-olosuhteissa varsinkin kalliossa
olevan tyhjäntilan visualisointi.

In-situ koe 14C leimatulla metyylimetakrylaatilla
Grimselin vuorilaboratoriossa on tehty. Maarit
Kelokaski työskenteli 3,5 kuukautta GTS:ssä kesäkuun
loppuun. Tuona aikana Nagran toimesta kairattuun 1.2
m syvään reikään impregnoitiin metyylimetakrylaattia
(14C- +fluoresoiva väriaine) sveitsiläisten käyttämällä
in-situ impregnointitekniikalla ja MMA polymeroitiin
kiven sisään lämmittämällä. Kiven sisään meni noin 50
ml MMA:ta. Heinäkuussa kalliosta porattu 30 cm
halkaisijainen ja 50 cm pitkä kairansydän on sahattu
VTT:n betonilaboratoriossa noin 5 cm:n siivuiksi
injektointi pituudelta. Leikkeiden sahauspinnat on
analysoitu. Maksimissaan metyylimetakrylaattia on
löydetty 5 cm:n etäisyydeltä injektiopinnalta. Tulosten
analysointi ja raportointi on käynnissä.

2. Laboratorioskaalan blokkikokeet 14C-PMMA
menetelmän kehittämiseksi in situ-
olosuhteisiin

Vuonna 2004 on tehty kaksi impregnointikoetta
30cmx30cmx30cm kiviblokeilla, jotka ovat Kurun
harmaata graniittia. Impregnoitavana merkkiaineena on
käytetty 14C leimattua metyylimetakrylaattia, johon on
liuotettu fluoresoivaa väriainetta. Kiven lämmittäminen
MMA:n polymerisoimiseksi on saatu optimoitua.
Kiviblokit olivat osittain vesisaturoitu kokeen ajan ja
selkeänä tuloksena voidaan todeta, että MMA ei
syrjäytä kiven huokosvettä vaan MMA tunkeutuu
kapillaarivoimin kuivaan osaan kiviblokkia. Metyyli-
metakrylaatti on tunkeutunut useiden senttimetrien
etäisyydelle blokissa ja PMMA huokoisuus on Kurun
harmaassa graniitissa 0.3%, kuten senttimetrin skaalan
näytteellekin. 

3. Heterogeenisen kivimatriisin vaikutuksen
ymmärtäminen kulkeutumisilmiöissä.

Heterogeenisen matriisidiffusiomallinnuksesta on
kirjoitettu artikkeli: ”Direct simulation of
heterogeneous diffusion and inversion procedure
applied to an out-diffusion experiment. Test case of
Palmottu granite.” Huokoisille mineraaleille ja
mineraalikiteiden raoille saatiin eri diffuusiokertoimet;
raoissa partikkelien diffuusio on lähellä vapaan veden
vastaavaa ja huokoisessa mineraalissa noin kolme
kertaluokkaa hitaampaa. 

4. Kokoukset Työkokous: 19.-21.4.04 Grimselin vuorilaboratorio –In
situ-kokeen aloitus
Grimsel Phase VI: 28.-29.4.04 Praha - Long Term
Diffusion test  II Planning meeting
ISCO (2nd International Steering Committee Meeting)
Grimsel Phase VI: 26.-27.5.04 Nottwil- GTS projektien
esittely ja seurantakokous
Työkokous:13.-14.6.04 Grimselin vuorilaboratorio – In
situ-kokeen lopetus
Grimsel Phase VI: 13.-15.9.04 Meiringen, Switzerland
- Long Term Diffusion test  III Planning meeting.
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Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kiven huokostilan kuvaus tomografiamenetelmällä
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen
Yhteistyö: Helsingin yliopisto, radiokemian laboratorio

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...11/2004

1. Mikrotomografialaitteen hankinta ja käyttöönotto
sekä testimittaukset (JYFL)

Perusteellisten testien jälkeen olemme tilanneet 
SkyScan:in mikrotomografialaitteiston (malli 1172),
jonka resoluutio on 0,9 mikrometriä. Laitteisto saadaan
käyttöön keväällä 2005. 

2. Näytteiden käsittelylaitteiden hankinta (JYFL) Näytteiden valmistusta ja käsittelyä sekä tuotettujen
tomografiakuvien analysointia varten on laboratorio
varustettu jo osittain. Loput laitteet ja tarvikkeet
hankitaan vuoden loppuun mennessä. Kuvatiedostojen
suuren koon takia kuvankäsittelyyn ja tiedostojen
tallennukseen joudutaan myös hankkimaan
asianmukaiset laitteet. Luettelo pääasiallisista
hankinnoista tullaan tekemään v. 2004 loppuraportissa. 

3. Kuvankäsittelyohjelmistojen tuottaminen. (JYFL). Perusohjelmistot huokoisuuden ja huokoskoko-
jakauman määrittämiseksi tomografiakuvista on tehty.
Lisäksi voimme analysoida massajakaumia erilaisista
leikekuvista. Ohjelmisto tomografiakuvien
kolmiulotteista visualisointia varten on valmis ja sitä
testataan parhaillaan. Rajapintojen tunnistukseen on
kehitetty erilaisia menetelmiä, mutta sitä työtä
joudutaan jatkamaan ainakin ensi vuosi, samoin
tomografiakuvissa esiintyvän kohinan poistoon
sopivien menetelmien kehittämistä.

4. Testinäytteiden analysointi Testinäytteinä käytettyjen Grimselin näytteiden
mikrometriä suuremmat huokoset on määritetty.
Analyysin viimeistely on käynnissä.

5. Impregnoinnilla täydennetyn konfokaalimikrosko-
pian testaus ja käyttöönotto (HYRL)

Impregnointi MMA:lla ja siihen liuenneella
fluorisoivalla väriaineella onnistui hyvin. Kolme
näytettä kuvattu Oviedossa sekä Helsingissä 250
mikrometrin syvyyteen asti. PMMA-huokoisuudet ja
cm-skaalan rakenteet autoradiogrammeista on tehty.
Konfokaalikuvien analysointi ja raportointi meneillään.
Osa tässä työssä tutkittavista näytteistä on impregnoitu
epoksihartsilla ja punaväriä emittoivalla fluoresoivalla
aineella. Näiden näytteiden 2D-kuvantaminen
radiokemian laboratorioon hankitulla skannerilla (Fuji,
FLA 5100) on aloitettu. Etuna radioaktiiviseen leimaan
nähden on resoluution paraneminen muutamaan
mikrometriin kuva-alueen ollessa senttimetrien
luokkaa. 


