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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT) 
Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...4/2005 
 
1. Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi 

VTT Prosessit, Kari Rasilainen 
2. Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus 

VTT Prosessit, Markku Anttila  
3. Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE) 

VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen 
4. DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu 

Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta 
5. Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen 

TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila 
6. Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio 

VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari 
7. Kuparikapselin korroosioanalyysi 

VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario 
8. Rakoilun aikariippuvuus ja ydinjätteen loppusijoitustilaa ympäröivän kallion rikkoutumisvyöhykkeen 

mallintaminen (CREEP) 
Fracom Oy, Mikael Rinne 

9. Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia 
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen 

10. Kivi-vesi-vuorovaikutus kallioperän evoluution kuvaajana - jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden ko-
keellinen tutkiminen (KIVES-REDOX) 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi 

11. Kivi-vesi-vuorovaikutus kiteisen kallioperän evoluution kuvaajana. Osaprojekti 2: KIVES-REE 
TKK Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Geoympäristötekniikan laboratorio, 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 tutkimukset 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi 

15. Kiven huokostilavuuden kuvaus tomografiamenetelmällä 
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen 
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Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi 
VTT Prosessit, Kari Rasilainen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunni-
telma vuodelle 2005. 

Tutkimussuunnitelma vuodelle 2005 on laadittu ja 
laitettu KYT verkkosivulle. 

2. Laaditaan raportti vuoden 2004 
tutkimushankkeiden toteutumisesta. 

Vuosikatsaus 2004:n luonnos on laadittu ja siihen 
on pyydetty kommentteja johtoryhmältä. 

3. Laaditaan vuoden 2005 tutkimushankkeiden 
etenemisestä kolme osavuosikatsausta. 

Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun 
loppuun mennessä saavutetuista tuloksista. 

4. Laaditaan yhteistyössä tutkimuslaitosten 
kanssa koko tutkimuskauden 2002-2005 kat-
tava tutkimusohjelman englanninkielinen lop-
puraportti. Raportti julkaistaan KYTin verk-
kosivulla ja paperiversiona KTM:n julkaisu-
sarjassa. 

Työ käynnistetään ennen kesälomia.  

5. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa 
varten temaattisia workshoppeja. 

TKK:lla järjestettiin 29.4. GEOCHEM-hankkeen 
esittelytilaisuus. Myöhemmin järjestetään KYTin 
loppuseminaari, jonka pitoajankohta rytmitetään 
loppuraportin kirjoitustyön etenemiseen. Laadittu 
yksi KYT tiedote vuoden 2005 tutkimusten 
käynnistymisestä. 

6. Ylläpidetään tutkimusohjelman suomen- ja 
englanninkieliset verkkosivut. 

Sivuille on mm. lisätty tarkennettu linkistö 
tutkimushankkeiden julkaisuihin. 

7. Valmistellaan neljä johtoryhmän kokousta ja 
toimitaan kokousten sihteerinä. 

Johtoryhmä on kokoontunut 21.3.; 
kokouspöytäkirja on laadittu. Seuraava kokous 2.5. 

8. Toimitaan Euratomin 6:nnen puiteohjelman 
kansallisen tukiryhmän sihteerinä. 

Tukiryhmän seuraava kokous on 31.5.  

9. Valmistellaan KYTiä seuraavaa 
tutkimusohjelmaa yhteistyössä johtoryhmän 
kanssa. 

Tarkoitusta varten perustetun työryhmän 
ensimmäinen kokous on 13.6. 
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Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus 
VTT Prosessit, Markku Anttila; HYRL 
 
Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen 
laskentakyvyn kehittäminen. 

Raportin PRO1/P1007/05 viimeistely mukaan 
lukien lopulliset laskut; jatkotyön suunnittelu 
yhteistyössä KTH:n kanssa. 

2. Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n 
kehityskomitean tutkimusprojektiin 
kehittyneiden polttoainekiertojen vaikutuksesta 
ydinjätehuoltoon. 

Markku Anttila osallistui ryhmän seitsemänteen 
kokoukseen 14.-15.4.2005, loppuraportin 1. 
luonnoksen määräaika kesäkuun loppu 2005. 

3. Yhteenvetoraportti kehittyneiden polttoaine-
kiertojen mahdollisuuksista vähentää loppusi-
joitettavien ydinjätteiden määrää ja vaaralli-
suutta. 

Aineiston keruuta. 

4. Tehokkaiden sekundäärijätteiden käsittely-
menetelmien suunnittelu uusia 
hydrometallurgisia erotusmenetelmiä varten.  

VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen. 

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

Seurattu alan kehitystä, mm. EU:n 6. puiteohjelman 
P&T-projektien (EUROPART, RedImpact, 
EUROTRANS) työtä/käynnistymistä. 
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Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE) 
VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Kd-sorptiomallin perusteiden ja käytön 
kriittinen arviointi. Parannetaan käsitys-
tä jakaantumiskertoimen, Kd, käytöstä 
loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueella. 

Valmisteltu tiivistelmä 13th International Clay 
Conference-kokoukseen otsikolla, Towards a fully 
consistent macro-level diffusion model. Kut-
suesitelmä. wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/13ICC. Valittu 
osaprojektiin kesäharjoittelija, joka on yhteinen 
osaprojektin 3 kanssa. 

2. Turvallisuusanalyysimetodologia. Osal-
listutaan aktiivisesti käytetyn polttoaineen 
loppusijoituksen turvallisuusanalyysime-
todiikan kehittämistä tukeviin kansainvä-
lisiin ja kansallisiin yhteistyöhankkeisiin. 

Osallistuttu OECD/NEAn kokoaman ydinenergian 
tietokannan National Fact Sheets Suomen osan 
uudelleenpäivitykseen. Osallistuttu OECD/NEAn 
RWMC-komitean Suomea koskevan maakatsauk-
sen päivitykseen.  

3. Paleohydrogeologiset tutkimukset safe-
ty casessa. Osallistutaan aktiivisesti pa-
leohydrogeologisten tutkimusten hyödyn-
tämistä safety casessa edistävään kotimai-
seen yhteistyöhön. 

Osallistuttu KIVES-REDOX-hankkeen vuoden 
2004 substanssiraportin viimeistelyyn yhdessä 
HYRLin ja TKK/GET:in kanssa. Valmisteltu ra-
portin pohjalta Abstract MRS2005-konferenssiin 
alfarekyylin vaikutusten mallintamisesta pohjave-
dessä. Abstract hyväksyttiin posteresitykseksi. 

4. Ydinpolttoainekierron yleiset säteily-
turvallisuustarkastelut. Osallistutaan ak-
tiivisesti strategisiin, erilaisten ydinpoltto-
ainekiertojen radiologisiin vaikutuksiin 
keskittyviin kansainvälisiin ja niitä tuke-
viin kansallisiin hankkeisiin. 

Laadittu luonnos katsaukseksi P&T-strategian 
vaikutuksista suomalaisen käytetyn polttoaineen 
huollon suunnitelmiin, mikäli käytetyn polttoai-
neen sijasta loppusijoitettaisiinkin P&T-jätettä. 
Katsaus on ajateltu Suomen kontribuutioksi 
OECD/NEAn aiheeseen keskittyvän asiantuntija-
ryhmän loppuraporttiin. Katsaus tehdään yhteis-
työssä KYT-hankkeen Suomalainen erotus- ja 
transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. 

5. Kustannusselvitykset. Laaditaan 
KTM:lle olemassa olevien kansainvälisten 
ja kotimaisten selvitysten pohjalta lausun-
to ydinjätehuollon varautumistarpeesta. 

Lausunto pyydetään yleensä loppuvuodesta. 

 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON 
TUTKIMUSOHJELMA (KYT) 

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä 
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2005 

  

 

  

DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu 
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Hoidetaan kansainvälisen DECOVALEX 
THMC -projektin jäsenmaksu SKI:lle. 

Jäsenmaksu maksettu SKI:lle. VYRiä ei ole vielä 
laskutettu.  
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Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen 
TKK, Matematiikan laitos, Petri Jussila 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Decovalex-THMC, osa Task A1-1 valmistuu. 
Raportin takarajaksi määrätty 30.4.2005. 

Ensimmäinen versio loppuraportista lähetetty 
30.11.2004. Versio sisältää kytkemättömän 3D-
lämpöoptimoinnin, kytketyn 2D-kalliolaskennan 
ennen loppusijoitusta 0…30 v, sekä alustavan 
parametrisovituksen MX-80-bentoniitille. 
Toinen versio lähetetty 30.4.2005. Versio sisältää 
edellisten tulosten jatkoksi koko alueen (kallio, 
bentoniittipuskuri ja kapseli) kytketyn 3D-
simuloinnin loppusijoituksen jälkeen 30…1000 v. 
Malli ja laskenta on edelleen kehitteillä ja tuloksiin 
tulee jatkossa muutoksia. 

2. Decovalex-THMC, osa Task A1-2 alkaa. 
Alustavat tulokset esitettävä Task-Force-
kokouksessa, Berkeley, USA, 7/2005. 

–  

3. Vuoden 2004 tärkeimpien tulosten raportointi 
lähettämällä jatkoartikkeli lehteen Transport 
in Porous Media. Artikkeli esittelee paisuvan 
aineen mallin ja sen sovittamisen 
laboratoriomittauksiin sekä pienen 
mittakaavan THM-laboratoriokokeen 
simuloinnin.                                        
1.2.2005 

Artikkeli lähetetty 30.3.2005. Kirjoittajat ovat Petri 
Jussila ja Juha Ruokolainen (CSC). 
Syitä aikataulusta jäämiseen:  
a) mallin toiminnan varmistamiseksi simuloitiin 

useampia kokeita, kuin oltiin aiottu ja luvattu,  
b) artikkelin kirjoittamisen yhteydessä löydettiin 

teoreettinen virhe, jonka korjaamiseksi mallia 
piti muuttaa ja laskut suorittaa uudelleen,  

c) artikkelista päätettiin tehdä yhteisjulkaisu, 
jossa J. Ruokolainen esittelee työn numeerista 
puolta. 

4. Febex mock-up – 1D-simulaatio valmis. 
1.3.2005. 

Aikataulun kiinni saamiseksi siirrytty suoraan 
mock-up 2D-simulointiin (Tavoite 5). 

5. Febex mock-up – 2D-simulaatio valmis. 
1.4.2005. 

Febex mock-up-kokeen 2D-simulointituloksia las-
kettu ja tuloksia verrattu havaintoihin. Tulosten 
perusteella kaasun kulkeutuminen vaatii yksityis-
kohtaisemman analyysin, kuin mitä aiemmin on 
tullut esiin. Työ jatkuu. 

6. Febex in-situ – 1D-simulaatio valmis. 
1.5.2005. 

Aloitetaan tavoitteen 5 valmistuttua. 
Todennäköisesti tehdään kuten mock-up-testin 
tapauksessa, eli jätetään 1D-simulointi väliin ja 
siirrytään suoraan 2D-laskentaan (Tavoite 7). 

7. Febex in-situ – 2D-simulaatio valmis. 
1.6.2005. 

Aloitetaan tavoitteiden 5 ja 6 valmistuttua. 

8. Väitöskirjan käsikirjoitus valmis. 31.12.2005. – 
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Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio  
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari  
 

Tavoitteet 2005  Tulokset 1…4/2005 

1. Määrittää kapselikuparin virumiselinikää ku-
vaava materiaalimalli hyödyntäen yksi- ja 
moniaksiaalikokeita, materiaalin ja koekappa-
leiden FE-jännitysvenymä-mallinnusta sekä 
mikrorakennetarkasteluja. 

Virumiskoetulosten perusteella päivitettyä materi-
aalimallia on sovellettu moniaksiaali- ja hitsikokeita 
varten, hyödyntäen myös tarkoitukseen kehitettyä 
FE-mallia (jännitys/venymätarkastelua).  

2. Toteuttaa testatun materiaalin mikrorakenne-
tarkastelut ja verrata tuloksia perusaineen vas-
taaviin rakenteisiin.  

Mikrorakenteita on karakterisoitu ensimmäisille 
virumiskokeista saaduille materiaaleille (lyhimmät 
kokeet, FSW-liitokset). Testatuista FSW-liitoksista 
on todettu mahdollisia alentunutta lujuutta selittäviä 
mikrorakennepiirteitä.  

3. Arvioida FSW-hitsausliitosten virumislujuus 
kokeellisesti ja verrata tuloksia kapselikuparin 
perusainelujuuteen.  

Ensimmäisten hitsatun koemateriaalin (FSW) koe-
tulosten perusteella hitsien virumislujuus on 
huomattavasti alempi kuin perusmateriaalin lujuus. 
Kokeet jatkuvat myös moniaksiaalisina (CT).  

4. Tuottaa elinikäennuste yhdistetylle viru-
miselle ja korroosiolle hyödyntäen mal-
likokeita, koekappaleen korroosio-tarkastelua, 
FE-analyysiä sekä mikrorakenteellista vaurio-
tarkastelua. 

Koeohjelma on käynnissä. Elinikäennuste toteu-
tetaan vuoden 2005 jälkipuoliskolla.  

5. Raportoida vuoden 2005 ja koko projektin 
tulokset.  

Raportointi toteutetaan suunnitelman mukaan (eng-
lanniksi).  
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Kuparikapselin korroosioanalyysi 
VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Korrosionopeuden on-line anturin modifiointi. Anturirakenne modifioitu 50 MPa bentoniitin 
kompaktointipaineelle. 

2. Pitkäaikaiset korroosiokokeet: bentoniitin 
kompaktoinnin vaikutus kuparin korroosioon. 

Kaksi 30 vrk koetta tehty. 

3. Painohäviömittaukset. Painohäviöt mitattu molemmissa 30 vrk kokeissa 
olleista kuponkinäytteistä. 

4. AgCl/Ag –referenssielektrodin testaaminen 
kompaktoidussa bentoniitissa. 

Kuparin ja Pt-elektrodin potentiaalit mitattu 
molemmissa 30 vrk kokeissa. 

5. Impedanssimittaukset bentoniitissa. Tehdään elo-syyskuussa. 

6. Tulosten analysointi ja raportointi. Tehdään loka-marraskuussa. 
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Rakoilun aikariippuvuus ja ydinjätteen loppusijoitustilaa ympäröivän kallion rikkoutumisvyöhykkeen mallin-
taminen (CREEP) 
Fracom Oy, Mikael Rinne 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1...4/2005 

1. Alikriittisen raonkasvumallin kehittäminen. Vaiheen I alustavan mallin kehittäminen jatkuu. 
Alikriittisen raonkasvun malli esitetty Decovalex 
ryhmälle. 

2. Vaiheen 1 teoreettisen aika-mallin liittäminen 
FRACOD ohjelmaan. 

Ohjelmointi on aloitettu. Alustavia testiajoja 
suoritettu vetoraon kasvun analysointiin 
soveltuvalla versiolla. 

3. Laboratoriotyöt TKK:lla: 
• näytteiden valmistelu  
• kokeiden suoritus 
• tuloskäsittely/raportointi. 

Laboratorionäytteet on yksilöity, yhteensä 19 
kappaletta. Näytteiden preparointi on aloitettu.  

4. Laboratoriotyöt GeoFrames:lla 
• näytteiden valmistelu  
• kokeiden suoritus 
• tuloskäsittely/raportointi. 

Laboratorionäytteet on yksilöity, yhteensä 84 
kappaletta. Näytteiden preparointi on aloitettu. 

5. Decovalex mallinnus: 
• Task B/2  raportointi 
• Task B/3 mallinnus. 

Task B/2 (puristusmurtokokeen) mallinnus valmis 
ja raportointi aloitettu. Task B/3 
(rikkoutumisvyöhykkeen, EDZ) mallinnus-
ohjelman laadintaan osallistuttu ja  mallinnus 
aloitettu. 

6. MUUTA. Työryhmä on raportointikaudella osallistunut 
seuraaviin kokouksiin. 

• Decovalex Workshop Kunming, Kiina 
(Rinne). Matka raportoitu kansalliselle 
Decovalex ryhmälle. 

• Laboratoriotöiden koordinointi Decovalex 
tutkimusohjelman kanssa (Tukholma, 
18.3.2005, Rinne/Fracom, Hudson, Chris-
tiansson, Bäckström/ SKB) 

• Laboratorionäytteiden valinta (Äspö 
laboratorio 5-6.4 2005, Rinne, 
Antikainen/TKK, Backers/GeoFrames). 
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Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia 
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Kopparnäsin tutkimukset. Reikägeofysiikan tutkimusmenetelmiä ja niiden 
antamaa informaatiota selvitetty, mittaukset kesällä. 
Hydraulisten mittausten metodeja ja valmiuksia 
testattu. Kairareiän (R307) videokuvauksesta 
sovittu alustavasti. 

2. Outokummun tutkimus. Työn aloittaminen sovittu DI-työntekijän kanssa. 

3. Geologia ja mineralogia. Kopparnäsin kairasydäntutkimus tehty valmiiksi. 
Tulos julkaistaan yhdessä kairareiän 
videokuvaustuloksen kanssa.  

4. Konseptualisointi ja mallinnus. Ei toimintaa. 

5. Yhteenveto ja raportointi. Paula Jääskeläisen DI-työ ja tutkinto valmistuivat. 
Työn alla Kopparnäsin tutkimuksista YST-raportti 
(Jääskeläinen & Korhonen). Tekeillä myös ”state of 
art” raportti kallion rikkonaisuuden 
hydrogeologisesta ilmenemisestä, mutta viivästyy 
muiden työtehtävien takia. 
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Kivi-vesi-vuorovaikutus kallioperän evoluution kuvaajana - jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden kokeellinen 
tutkiminen (KIVES-REDOX) 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi  
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…3/2005 

1. Hankkeessa selvitetään glasiaalisperäisten 
sulavesien kemiallista (happi) vaikutusalaa 
kallioperässä uraanin ja REE-alkuaineiden 
avulla.   

Vuoden 2004 töiden raportointi. 
Konferenssiabstraktit: Migration’05, MRS2005 ja 
UMH IV.  

2. Tavoitteena on tarkentaa käsitystä uraanin 
isotooppien ja harvinaisten maametallien 
vapautumisesta hapellisessa ja hapettomassa 
kivi-vesivuorovaikutuksessa laboratorio-
kokeiden avulla. Osatavoitteita ovat: 

• Näytteiden inventaario ja uusien näyttei-
den valinta 

• Näytteiden geokemiallinen karakterisoin-
tia ja analyysit 

• Simulaatiosysteemin suunnittelu ja raken-
taminen ja testaus 

• Simulaatiokoe ja siihen liittyvät analyysit. 

 
 
 
 
 
Näytteiden valinta käynnissä. 
 
 
 
Simulaatiosysteemin suunnittelu käynnissä. 
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Kivi-vesi-vuorovaikutus kiteisen kallioperän evoluution kuvaajana. Osaprojekti 2: KIVES-REE 
TKK Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Geoympäristötekniikan laboratorio, Nuria Marcos 

 
Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Uraanin ja harvinaisten maametallien (REE) 
kemiallista vapautumista hapellisessa kivi-
vesivuorovaikutuksessa. Mineraloginen tar-
kastelu. Vertaillaan liuosten ja pohjaveden 
koostumusta.  

Vuoden 2004 töiden raportointi.  
Tämän vuoden työt aloitetaan varsinaisesti 1.6.2005 
alkaen. 
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Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaaleissa ja kallioperässä  
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1–4/2005 

1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin.  

Määritetään eriasteisesti muuttuneille biotii-
teille luonnon vesien pääkationien (Na, Ca, K, 
Mg) sekä cesiumin sorption selektiivisyyste-
kijöitä, tasapainovakioita sekä sorption ja de-
sorption kinetiikkaa erilaisissa liuos-
olosuhteissa. 

Tehty käsittelemättömien biotiittien analyysitarkas-
telua, valmistellaan kokeita yksinkertaisempaan 
suolamuotoon muutetuilla biotiiteilla mallintamisen 
helpottamiseksi. Kinetiikkakokeet on suoritettu, 
kokeita tehty ensimmäisen vuorokauden käyttäyty-
misen selvittämiseksi ja kationinvaihtokapasiteetin 
aikariippuvuuden selvittämiseksi. 
Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen. 

Verrataan eräkokein määritettyjä parametreja 
samojen kiinteiden aineiden pidätyskykyyn 
virtausolosuhteissa. Tarkastellaan kulkeutu-
mista reaktiivisen mallituksen avulla geoke-
miallisella yksinkertaistetulla sorptio-
diffuusio- kulkeutumismallilla. 

Murskekolonnikokeet suunniteltu, käynnistetään 
kesällä. Mallin kehittely on käynnissä. 

Sovelletaan biotiiteille määritettyjä sorptio-
parametreja kiville tehtyjen sorptiokokeiden 
tulosten tarkasteluun.  

Käynnistetään, kun biotiitin parametrit ovat 
hallinnassa. 

Suunnitellaan ja valmistetaan sorptiokokeiden 
tulosten pohjalta rakokolonneja tasapainottu-
maan 2006 aloitettavia kulkeutumiskokeita 
varten. 

Sopivien rakokolonnimateriaalien etsintä on 
käynnissä. 

2. Radionuklidien (RN) kulkeutuminen.  

Tehdään Kurun harmaa graniitti blokilla rin-
nakkaisia merkkiainekokeita usealla eri vir-
tauskentällä, jotka perustuvat 2004 tehtyihin 
kokeisiin ja mallinnustyöhön käyttäen sekä 
pidättymättömiä että eri voimakkuudella pi-
dättyviä merkkiaineita. 

Aloitettu merkkiainekokeet fluoresoivalla väriaine 
uraniinilla ja heikosti pidättyvällä natriumilla veden 
virtausnopeuksilla 50 - 5 µl/min. 
Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen. 
 

Tehdään dynaamisia diffuusio- ja sorptioko-
keita kairansydänputkikolonneilla blokkiko-
keiden tulosten arvioimiseksi etukäteen ja tul-
kinnan tueksi käyttäen samoja merkkiaineita, 
jotka injektoidaan blokkiin. 

Merkkiainekokeita on tehty uraniinilla ja tritiumilla 
sekä natriumilla veden virtausnopeuksilla 20- 
1µl/min. Kokeet strontiumilla aloitettu.  
Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen. 

Tulkitaan merkkiainekokeiden tuloksia selvit-
täen pidättymistä aiheuttavien ilmiöiden, eri-
tyisesti matriisidiffuusion vaikutus ja kytkentä 
rakovirtaukseen ja rakokulkeutumiseen tiiviis-
sä yhteistyössä VTT/PRO:n kanssa. 

Hydrauliset kokeet on analysoitu ja arvioitu etu-
käteen merkkiainekokeissa käytettäviä parametreja, 
joilla halutut ilmiöt kuten matriisidiffuusio saadaan 
kokeellisesti näkymään.  
 

3. KYT-ohjelma.   

Osallistutaan tutkimusohjelman suunnitelmien 
laatimiseen ja laaditaan selvitykset tutkimus-
hankkeen toteutumisesta. Osallistutaan järjes-
tettäviin temaattisiin workshoppeihin. 

Osallistuttu KYT:n Geochem hankkeen esittelyyn. 
Esitelty kulkeutumiskokeita KYT:n johtoryhmälle. 
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Kulkeutuminen kallion raoissa 
VTT Prosessit, Antti Poteri 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…4/2005 

1. Virtausparametrien valinta pidättyvillä merk-
kiaineilla tehtävien kokeiden suorittamiseen. 

Soveliaita virtausparametreja on selvitetty ja 
raportoitu raportissa PRO/1008/05. 

2. Uusien putkikolonnikokeiden läpikäynti 
kalliomatriisin ominaisuuksien arvioimiseksi. 

Aloitetaan kesän jälkeen. 

3. Rakokokeiden mallinnus ja merkkiaineiden 
kulkeutumiseen vaikuttaneiden prosessien 
selvittäminen. 

Aloitetaan kesän jälkeen. 

4. Epävarmuustarkastelut. Aloitetaan syksyllä. 

5. Raportointi. Aloitetaan loppuvuodesta. 
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Kallion in situ tutkimukset 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1-4/2005 

1. In situ kulkeutumiskoe. Kulkeutumiskokeen paikan valinta GTS:ssä on 
käynnissä. Paikaksi valitaan häiriötön kivimatriisi. 
Multielementti koktailin valinta diffuusiokokeeseen 
on käynnissä kuin myös elementtien analysoinnin 
suunnittelu kokeen aikana. 

2. In situ impregnointikokeet rakoavaumien 
visualisoimiseksi. 

Pore Space Characterisation (edellinen KYT-
projekti 2002-2004) kokeen tähänastiset tulokset 
esiteltiin LTD ryhmälle (ks kokoukset). Näytteiden 
analysointi jatkuu. Uusien in situ 
impregnointikokeiden paikkojen valinta käynnissä. 
Kokeet tullaan tekemään paralleelisti sekä PMMA 
tekniikalla että sveitsiläisten ja japanlaisten 
kehittämällä impregnointitekniikalla. 

3. Kiven huokosveden koostumuksen tutkimus. Näytteenottopaikka huokosveden tutkimuksia 
varten kairataan touko-kesäkuussa GTS:ssä 
vähintään 5 m syvyteen tunnelin seinämästä. 
Vedestä määritetään heliumin ja kloorin profiilit 
tunnelin seinästä kivimatriisiin.  

4. Kesiumin kulkeutumisreittitutkimus. Kesium diffuusionäytteiden gammamittaukset on 
suoritettu. Kesium on kulkeutunut vettäjohtavan 
ruhjevyöhykkeen seinämistä muutamia millimetrejä 
matriisiin. Kesiumin kulkeutumisreitit on 
todennettu Fujin BAS scannerilla digitaalisen 
autoradiografian avulla. Jatkossa suoritetaan lisää 
aktiivisuus mittauksia PSI:ssä ja Bernin yliopistossa 
tehdään elektronimikroskopiaa. Tutkimuksen 
tuloksia julkaistaan Migration 05 kokouksessa 
syyskuussa. 

5. Kokoukset. 

 

Työkokous “Grimsel Test Site Phase VI 
The Long Term Diffusion (LTD) project” 
5.-6.2005 Nagra Offices, Wettingen, Switzerland. 
Osallistujat: Colin Biggin, Ingo 
Blechschmidt,Wolfgang Kickmaier Nagra 
Res Möri, Bernin Yliopisto, Ales Laciok 
NRI/RAWRA, Czech Republic 
Marja Siitari-Kauppi HYRL, Finland 
Kunio Ota JNC-Mizunami Geoscience Centre, Ja-
pan. 
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 Kiven huokostilan kuvaus tomografiamenetelmällä 
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1...4/2005 

1. Mikrotomografialaitteisto ja sillä tehtävät 
mittaukset (JYFL). 

Fysiikan laitos on tilannut 
mikrotomografialaitteiston SkyScan 1172, jonka 
paras resoluutio on 0,9 mikrometriä. Laitteiston 
toimitus on valmistajan ilmoituksen mukaan noin 
kuukauden myöhässä ja toteutuu kesäkuussa 
2005. Tomografialla tutkittava näyte on valittu 
muskoviittigraniitista, jonka keskimääräinen 
huokoskoko on sopiva resoluution kannalta. 
Mittaukset aloitetaan välittömästi laitteiston 
asennuksen jälkeen. Kevään aikana on 
viimeistelty laboratoriota, johon laite sijoittuu. 

2. Kuvankäsittelyohjelmistojen tuottami-
nen/kohinan poisto (JYFL). 

Huokoisuuden ja huokoskokojakauman 
määrittämiseksi tehtyjä ohjelmistoja on 
parannettu/monipuolistettu. Rengasmaisen 
kohinan poistamiseksi on edelleen testattu 
muunnosta napakoordinaatistoon ja sen jälkeen 
tapahtuvaa viivakohinan tunnistusta ja poistoa. 
Satunnaiskohinan poistamiseksi on kehitetty 
epälineaarisia mediaanisuodattimia. 

3. Impregnoinnilla täydennetyllä 
konfokaalimikroskopialla ja PMMA-
menetelmällä tehtävät mittaukset (HYRL). 

Impregnointeja MMA:lla ja siihen liuotettavalla 
fluorisoivalla väriaineella on jatkettu. Näytteiden 
2D-kuvantamista radiokemian laboratorion 
skannerilla Fuji FLA 5100 on testattu menetelmän 
rajojen selvittämiseksi. Laitteella pystytään 
mittaamaan sekä suoraan näytteestä punaväriä 
emittoivaa aallonpituutta että 
fluorohalidikompleksin pinnoittaman filmin 
avulla pienienergistä betaa. Testaukseen on nyt 
valittu muskoviittigraniitti, jonka keskimääräinen 
huokosavaumajakauma on 1-5 µm. 
Avaumajakaumatarkastelu on tehty elektroni-
mikroskooppisesti. 
Elohopeaporosimetrimäärityksiä tullaan tekemään 
ko. näytteelle Berliinissä. Näytteiden konfokaali-
mittaukset tehdään kesän 2005 aikana Oviedossa 
Espanjassa. Samat näytteet mitataan 
röntgentomografialla Jyväskylässä. 

 
 


