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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT)
Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...4/2004

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...3/2004

1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunni-
telma vuodelle 2004.

Tutkimussuunnitelman luonnos vuodelle 2004 on
laadittu ja siihen on saatu kommentteja
johtoryhmältä.

2. Laaditaan raportti vuoden 2003
tutkimushankkeiden toteutumisesta.

Vuosikatsaus 2003:n luonnos on laadittu ja siihen
on saatu kommentteja johtoryhmältä.

3. Laaditaan vuoden 2004 tutkimushankkeiden
etenemisestä kolme osavuosikatsausta.

Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan
maaliskuun loppuun mennessä saavutetuista
tuloksista.

4. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa
varten temaattisia workshoppeja.

On suunniteltu 2 workshoppia vuonna 2004.
Ensimmäinen pidettiin 26.3.2004 Palmotun
luonnonanalogiatutkimuksista (koordinaattorina
L. Ahonen, GTK). On laadittu tiedote KYT-
sivuille tutkimusten käynnistymisestä ja
ydinenergialain muutoksen vaikutuksista KYTin
käytäntöihin.

5. Ylläpidetään tutkimusohjelman verkkosivut. Verkkosivuja päivitetään parhaillaan
ydinenergialain muutoksen aiheuttaman
rahoituskuvion muuttumisen takia; myös suomen-
ja englanninkielisestä puiteohjelmasta tehdään
päivitetyt versiot. Muuten sivujen ylläpito
toteutetaan jatkuvana, se tukeutuu teknisesti VTT
Prosessien viestintäsihteerin asiantuntemukseen.

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

Valmistelu on aloitettu. STUKista on saatu
verkko-osoite IAEA:n kokoamaan maakohtaisten
katsausten tietokantaan. Tämäkin linkki laitetaan
kehitettävälle KYT-sivulle.

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

Työ aloitetaan loppukeväästä.

8. Valmistellaan johtoryhmän kokoukset ja
toimitaan kokousten sihteerinä.

KYT-johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2004
kerran 6.2.2004). Kokouspöytäkirja on laadittu. 

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

Työ alkaa syksyllä.



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...3/2004

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 alustavaa kirjeenvaihtoa
yhteistutkimuksesta, jossa selvittettäisiin
ranskalaista CORAIL-polttoainekiertoa (useaan
kertaan jälleenkäsitellyn Pu:n ja sivuaktinidien
poltto PWR:ssä (=EPR)).

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

Työryhmän seuraava kokous 8.6.2004, jolloin
päätetään tulevasta työohjelmasta

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

Markku Anttila osallistui ryhmän toiseen
kokoukseen 19.-20.2.2004; loppuraportin kirjoitus
meneillään (Suomen osavastuulla suora
loppusijoitus)

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

VTT tilannut HYRL:ltä ao. kirjallisuusselvityksen

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

P&T-seminaari suunnitteilla, alustavasti sovittu
KTH:n apulaisprof. Janne Walleniuksen kanssa,
että puolen päivän tilaisuus pidetään 30.9.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...4/2004

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

Ilmoittauduttu luonnonanalogiatutkimusten
hyödyntämistä turvallisuusanalyyseissa pohtivaan
NANET-workshoppiin, joka pidetään
toukokuussa Cadarachessa Ranskassa. NANET
on EU:n 5. puiteohjelman luonnonanalogiahanke
(thematic network), johon Suomessa osallistuu
GTK.

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.

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 Cycles Options on Waste
Management Policies –ryhmän työ on tarkoitus
saattaa päätökseen vuonna 2004. Osallistutaan
työryhmän loppuraportointiin yhteistyössä KYT-
hankkeen Suomalainen erotus- ja
transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa.. 

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

Lausunto pyydetään yleensä loppuvuodesta.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

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

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...3/2004

1. DECOVALEX-THMC-projektin jäsenmak-
sun maksaminen

Ei vielä tullut SKI:ltä maksettavaksi



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

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

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...4/2004

1. Täydennetään ja päivitetään reaktiivista kul-
keutumisohjelmaa SONE_PTL

Pidettiin palaveria SONE_PTL ohjelman
laatijoiden kanssa (S. &V. Oziabkins) ja sovittiin,
että ohjelman päivitystä aletaan tekemään
1.6.2004 alkaen. 

2. Laaditaan edellä mainitun ohjelman käyttö-
opas esimerkkeineen kaikkineen.

Työ tehdään SONE-ohjelman päivityksen
yhteydessä.

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

Työ vaati Olkiluodon datan keräystä ja
tarkastelua.
Datan keräystä (olemassa olevista raporteista) on
jo aloitettu. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen
TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...3/2004

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

THM-mallin muodostaminen on aloitettu.
Hankkeen suunnitellun aikataulun mukaan
teoreettinen malli valmistuisi 1.6 mennessä.
Tavoitteen 4 eli Decovalexin jatkoprojektiin
osallistumisen varmistuttua suunniteltu aikataulu
muuttuu. THM-malli on saatava ensi tilassa
valmiiksi, mutta jatkotavoitteiden 2 ja 3
toteutuminen riippuu tavoitteen 4 asettamista
vaatimuksista. Mallin ensisijainen sovelluskohde
vaihtuu Febex in situ –testistä (tavoitteet 2 ja 3)
Decovalex-THMC-projektin Task A:n kohteeseen
(tavoite 4).

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

Suunnitellun aikataulun mukaisesti mallin
mittaussovitus suoritetaan teoreettisen mallin
valmistuttua.
Tavoite 4 eli Decovalexin jatkoprojektiin
osallistuminen edellyttää, että malli sovitetaan
MX-80-bentoniitille.

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

Suunnitellun aikataulun mukaisesti simulointi
suoritetaan mallin validoinnin jälkeen.
Tavoite 4 eli Decovalexin jatkoprojektiin
osallistuminen edellyttää, että malli sovelletaan
kanadalaiseen loppusijoituskonseptiin, joka
muistuttaa KBS-3H-suunnitelmaa.

4. Decovalexin jatkoprojekti alkoi vuoden alusta
nimellä Decovalex-THMC. Projektin osassa
Task A, jonka otsikko on Influence of near
field coupled THM phenomena on perfor-
mance assessment mallinnuskohde on kana-
dalainen loppusijoituskonsepti. Erityispiirtee-
nä on yhteistyö Performance Assessment –
analyytikoiden kanssa. Tarkoitus on arvioida,
miten kytketyn mallinnuksen tulokset vaikut-
tavat PA-analyysin tuloksiin.

Task A:n koordinaattori ei ole vielä asettanut
projektin osatavoitteiden aikarajoja. Seuraava
kokous järjestetään 15-17.6 Utrechtissä, jol-
loin osanottajat osoittavat laskentavalmiutensa
annetussa vaakasijoitusgeometriassa ja alusta-
van termisen analyysin tulokset.

Osallistuttiin projektin aloituskokoukseen
Ranskan Avignonissa 2-3.3 yhdessä Esko
Elorannan (Stuk) ja Mikael Rinteen (Fracom)
kanssa.
Päätettiin osallistua projektin osaan Task A.



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...4/2004

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

Kapselikuparimateriaali on vastaanotettu
Ruotsista (SKI). Koemateriaalin analyysi on työn
alla edustavuuden varmentamiseksi. Koesauva-
aihiot on työstetty ja mekaaninen testaus
(kuumavetokokeet) aloitettu. 

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

Mallikoekappaleen ja testauslaitteen suunnittelu
on käynnissä. Koejärjestelyn rakentaminen alkaa
06-2004.

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

Hitsattu koemateriaali on vastaanotettu Ruotsista
(SKI/Oskarshamn). Koekappalesuunnittelu on
käynnistetty. 

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

5. Päivittää tutkimussuunnitelma vuodelle 2005 Päivitys alkaa syksyllä 2004.



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...3/2004

1. State-of-the-art kirjallisuusselvitys Kirjallisuushakuja suoritettu ja kirjallisuutta
hankittu. Aineistoon perehtyminen käynnissä.
Selvitys keskittyy rakoilun aikariippuvuudesta
laadittuihin malleihin. 

2. Analyysi hiipuman kriittisistä tekijöistä kitei-
sessä kallioperässä

Analysointi käynnissä. Mitkä ympäristötekijät ja
mitkä materiaaliparametrit mallin tulee
huomioida.

3. Konseptuaalisen mallin kehittäminen numee-
rista analyysiä varten

Alustavia malleja on laadittu. Aikariippuvuuden
mallinnuksessa ehdotettu huomioitavaksi kolme
vaihetta. Raon synnyn aikariippuvuus, raon
kasvun aikariippuvuus, sekä reunaehtojen
(kuormitusten) muuttuminen eri aikajaksoilla. 

4. Suunnitelma konseptuaalisen mallin liittämi-
sestä raonmallinnusohjelmaan

Aloitetaan elokuussa 2004.

5. Esitys tarvittavista laboratoriokokeista Laboratoriokokeiden suunnittelu aloitetaan
elokuussa 2004. Suunnittelukokouksia pidetty
sekä TKK:ssa että GFZ (Berlin) edustajien
kanssa.

6. Barton- Bandis rakomallin kehittäminen ja
liittäminen mallinnus ohjelmaan

Rahoitus toistaiseksi avoin BB- mallin
liittämisestä. 

7. MUUTA Hanke on esitetty kansainväliseen
DECOVALEX-HTMC tutkimusohjelmaan, jonka
aloituskokous pidettiin Ranskan Avignon:ssa 2-
3.maaliskuuta 2004. Kokouksesta on laadittu
muistio, joka on toimitettu KYT johtoryhmälle.
Hanke on esitelty Petri Jussilan (TKK/MAT)
bentoniitti-tutkimusryhmälle, joka kuluu KYT
rahoituksen piiriin. Myös tämä hanke on esitetty
D-HTCM tutkimusohjelmaan.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...3/2004

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.

Alkaa toukokuussa

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

Tutkimusaineistoa on käyty läpi ja arvioitu:
Palmottu, Hyrkkölä, Kopparnäs, Outokumpu

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

Yhteydenpito ja tiedonvaihtoa aihepiiriä lähellä
olevien hankkeiden kanssa: Kallioinfo, Helsingin
seudun taajamakartoitus, Pohjavesitutkimuksen
kehittäminen ja laatu.  

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

Perehtymistä GMS-mallinnusohjelmistoon
(Groundwater modelling system)

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

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



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 2003 Tulokset 1...3/2003

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) ajoitta-
misesta



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...4/2004

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. 

3. Englanninkielinen yhteenvetoraportti
kallioperän redox-häiriöiden (< 300 000 v)
ajoittamisesta.

Työt koskien osatavoitteita 3 ja 4 aloitetaan, kun
osatavoite 2 on suurelta osin saavutettu.

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



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...3/2004

1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin

Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon
selektiivisyyskertoimia.

Materiaalihankinta on käynnistetty, työ alkaa
kesällä.

Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon
kinetiikkaa.

Materiaalihankinta on käynnistetty, työ alkaa
kesällä.

Arvioidaan tuloksia geokemiallisia virtaus-
malleja käyttämällä.

Mallien kehittäminen on aloitettu, työ käynnissä.

2. Radionuklidien (RN) kulkeutuminen

Perehdytään aiemmin tehtyyn blokin karakte-
risointiin ja alustavien merkkiainekokeiden
tuloksiin

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

Kehitetään ja testataan edelleen Kurun har-
maasta graniitista tehdyn blokin koejärjeste-
lyjä ja karakterisoidaan luonnonraon (0.9 m x
0.9 m) geometriaa ja virtauskenttää.

Parannettu ja testattu koejärjestelyjä veden
virtausnopeuden alentamiseksi aiempaa hitaam-
maksi. Virtauskentän karakterisointia varten on
tehty kokeita käyttäen veden virtausnopeuksia 80
- 5 �l/min merkkiaineena fluoresoiva väriaine
uraniini.

Optimoidaan raon virtausgeometria ja arvioi-
daan koeparametrit pidättymättömillä merkki-
aineilla tehtäviä kokeita varten.

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

Selvitetään pidättymistä aiheuttavien ilmiöi-
den, erityisesti matriisidiffuusion vaikutus ja
kytkentä rakovirtaukseen ja rakokulkeutumi-
seen.

Arvioidaan raon virtauskentän pysyvyyttä ja
merkkiainekokeiden toistettavuutta sekä kul-
keutumisprosessien selvittämiseen liittyviä
epävarmuuksia. Arvioidaan sopiva virtaus-
kenttä ja koeparametrit pidättyvillä merkkiai-
neilla vuonna 2005 tehtäviin kulkeutumisko-
keisiin.

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

Kehitetty koejärjestelyt yksinkertaisia dynaamisia
diffuusio- ja sorptiokokeita varten rakentamalla
virtauskolonnit blokkien reikien kairauksesta
saaduista kairansydämistä.

3. KYT-ohjelma

Osallistutaan tutkimusohjelman suunnitelmien
laatimiseen ja laaditaan selvitykset  tutkimus-
hankkeen toteutumisesta. Osallistutaan jär-
jestettäviin temaattisiin workshoppeihin.

Laadittu projektin työsuunnitelma ja ensimmäinen
osavuosikatsaus.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kulkeutuminen kallion raoissa
VTT Prosessit, Antti Poteri

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...4/2004

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

Kalliolohkojen geometriaan ja instrumentointiin
on tutustuttu. Aiempien merkkiainekokeiden
tulokset on käyty alustavasti läpi.

2. Selvitetään mahdolliset koejärjestelyt ja
helposti kontrolloitavat virtausgeometriat.

Aloitetaan kesällä.

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

Aloitetaan kesällä.

4. Selvitetään merkkiaineiden kulkeutumiseen
vaikuttaneet prosessit.

Aloitetaan loppukesällä.

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

Aloitetaan syksyllä.

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

Aloitetaan syksyllä.



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...4/2004

1. In-situ kokeet C-14-PMMA menetelmän ke-
hittämiseksi  

In-situ kokeet Grimselin vuorilaboratoriossa on
aloitettu. MMA merkataan sekä 14C- että
fluoresoivalla väriaineella. In-situ olosuhteissa
kehitetään kivimatriisin kuivausta ilmastamalla ja
lämmityspolymerointi-tekniikkaa. Maarit
Kelokaski työskentelee ajanjaksolla 15.4.-
30.6.2004 Grimselin vuorilaboratoriossa.

2. Yhteistyökuvion ylläpito

STUK+HYRL+NAGRA/GEOTECHNISCHES
INSTITUT+HYDRASA,Poitiers

Yhteistyökuvion jatkamiseksi on osallistuttu
Prahassa ”Long term Diffusion experiment”
projektin suunnittelukokoukseen. 

3. Heterogeenisen kivimatriisin vaikutuksen
ymmärtäminen kulkeutumisilmiöissä.

Heterogeenisen matriisidiffusiomallinnuksen
kehitystyö jatkuu suunnitellulla tavalla ja työssä
on edistytty; analyyttinen ratkaisu inversio-
tekniikalla laskettavien mineraalispesifisten diff.
kertoimien aikaansaamiseksi jatkuu. 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

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

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...4/2004

1. Tutkimuksia ei ole vielä aloitettu


