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KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT)
Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...8/2004

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...8/2004

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 osavuosikatsaus maaliskuun
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. On laadittu tiedote KYT-
sivuille tutkimusten käynnistymisestä ja
ydinenergialain muutoksen vaikutuksista KYTin
käytäntöihin.

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.

Työ aloitetaan alkusyksystä.

8. Valmistellaan johtoryhmän kokoukset ja
toimitaan kokousten sihteerinä.

KYT-johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2004
kolmesti (6.2.2004, 4.6.2004, 3.9.2004).
Kokouspöytäkirjat 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...8/2004

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 selvitettäisiin
ranskalaista CORAIL-polttoainekiertoa (useaan
kertaan jälleenkäsitellyn Pu:n ja sivuaktinidien
poltto PWR:ssä (=EPR)). Apul.prof. Janne
Wallenius KTH:sta VTT/PRO:ssa 21.5, lopulliset
ratkaisut jätettiin syksyyn.

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.
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., loppuraportin kirjoitus
meneillään (Suomen osavastuulla suora
loppusijoitus)

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

VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen

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

P&T-seminaari pidetään 30.9. VTT/PRO:ssa,
Siinä esitellään lyhyesti projektin työtä. Lisäksi
apulaisprof. Janne Wallenius kertoo Ruotsin
osallistumisesta P&T-tutkimukseen



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)
VTT Prosessit, Kari Rasilainen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...8/2004

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
luonnonanalogiahanke (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.

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.

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. Työ
rytmitetään em. asiantuntijaryhmän aikatauluihin.. 

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)
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...8/2004

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 ja projekti siten päättynyt.



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...8/2004

1. Täydennetään ja päivitetään reaktiivista
kulkeutumisohjelmaa SONE_PTL

Ohjelman päivitystä on alettu 1.6.2004 alkaen. 

2. Laaditaan edellä mainitun ohjelman
käyttöopas esimerkkeineen kaikkineen.

Työ tehdään SONE-ohjelman päivityksen
yhteydessä.

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

Datan keräystä (olemassa olevista raporteista) ja
tarkastelu on jo aloitettu. Ensimmäiset tulokset
odotetaan syyskuun loppuun mennessä.

4. Laaditaan erillinen raportti/julkaisu uraa-
nin reaktiivisesta kulkeutumisesta kallio-
perässä. Otetaan huomioon uraanin mine-
ralogia ja kallion kivien rakennetta, jota
on tutkittu yhteistyössä HYRLin kanssa.
Raportin/julkaisun kirjoittamisen vastuu-
henkilö on David Read ja siihen osallis-
tuvat myös HYRL, STUK ja TKK (GTK
mahdollisesti). 

Mineralogista ja rakennetutkimusta on suoritettu
loppuun.
Raportin on määrä ilmestyä syksyn aikana.
Luonnoksen ilman kuvia on jo olemassa.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen
TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...8/2004

1. THM-mallin muodostaminen paisuvalle
osittain saturoituneelle huokoiselle ai-
neelle eli olemassa olevan TH-mallin
laajentaminen käsittämään täydellisesti
kytketty THM-käyttäytyminen.

Paisumiskäyttäytyminen saatu malliin mukaan.
Mittaussovituksen mahdollistavat yhtälöt
muodostettu.

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

Ensimmäiset mittaussovitukset Febex-
bentoniitille ovat lupaavia. Malli toteuttaa paisu-
miskäyttäytymisen oleelliset piirteet.

Tavoitteen 4 (D-THMC-projekti) aikataulu ei
vaadi toimivaa bentoniittimallia vuoden 2004
aikana. Malli sovitetaan ensin alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti Febex-bentoniitille.

3. Mallin soveltaminen Febex in situ -testin
THM-simulointiin 2-dimensioisessa ja
tarvittaessa 3-dimensioisessa geometrias-
sa.

Suunnitellun aikataulun mukaisesti simulointi
suoritetaan mallin validoinnin jälkeen.
Tavoitteen 4 (D-THMC-projekti) aikataulu
edellyttää raportointia 11/2004 mennessä.
Tavoitteen 3 suorittaminen siirtyy tämän
jälkeiseen vaiheeseen.

4. Decovalexin jatkoprojekti alkoi nimellä
Decovalex-THMC. Projektin osassa Task
A - Influence of near field coupled THM
phenomena on performance assessment
mallinnuskohde on kanadalainen loppu-
sijoituskonsepti. Erityispiirteenä on
THM-mallintajien yhteistyö Performance
Assessment –analyytikoiden kanssa.

Toinen kokous järjestetään 15-17.6 Ut-
rechtissä, jolloin osoitetaan laskenta-
valmius annetussa vaakasijoitus-
geometriassa ja alustavan termisen ana-
lyysin tulokset. Kolmas kokous on Kiinan
Kungminissä 2/2005.

Kesällä 2004 valmistuneen aikataulun
mukaisesti ensimmäisen osan TaskA-1
raportoinnin takaraja on marraskuun
2004 loppu, jolloin tavoitteet ovat

1. alustava T-analyysi => optimaalinen
loppusijoitustilan koko,

2. stationaarinen HM-analyysi => alku-
tila ennen louhintaa,

3. 3)ajasta riippuva HM-analyysi 0…30
vuotta => alkutila ennen kapseleiden
sijoittamista.

Tavoitteeseen 4 eli Decovalex-THMC-projektiin
osallistuminen viivästää yllä mainittuja alkuperäi-
siä tavoitteita 1-3.
Osallistuttiin projektin aloituskokoukseen Rans-
kan Avignonissa 2-3.3 yhdessä Esko Elorannan
(Stuk) ja Mikael Rinteen (Fracom) kanssa.

Päätettiin, että PJ osallistuu projektin osaan Task
A.

Osallistuttiin kokoukseen Utrechtissä 15-16.6,
jossa PJ esitteli alustavan termisen analyysin
tuloksia.



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...8/2004

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

Kuparimateriaalin yksiaksiaalinen virumistestaus
on käynnissä ja jatkuu ainakin vuoden 2004
loppuun. Kuumavetokokein mitattu murtolujuus
riippuu tarkastelualueella lähes lineaarisesti
koelämpötilasta. Myös mikrorakennetarkastelu on
tehty lähtötilan materiaalille. Saatu täydentävä
koemateriaalierä (SKI, vaippaosan perusaine)
vastaa koostumukseltaan ja ainakin lyhyen
aikavälin mekaanisilta ominaisuuksiltaan aiempaa
materiaalierää. Moniaksiaalitestaus alkaa 09-
2004.

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

Mallikoekappaleiden ja koejärjestelyn
rakentaminen on käynnissä. Saatu täydentävä
koemateriaalierä (SKI) on tarkoitukseen riittävä.
Koe käynnistetään suunnitelman mukaan 10-
2004. 

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

Hitsatun koemateriaalin (SKI, sektoripala
vaipasta ja kannesta hitseineen) lähtötilan mikro-
rakennetarkastelu on tehty. Raekokovaihtelua on
liitoksessa hieman vajaan kertaluvun verran,
pienin raekoko lähellä hitsin juurta. Raekoot eivät
kuitenkaan asetu aiemmin testattuihin tapauksiin
nähden ääriarvojen ulkopuolelle. Liitoksen
poikkileikkauksessa ei esiinny selviä vikoja tai
muita poikkeamia. Koekappaleet ovat
valmistettavana ja hitsien virumiskokeet alkavat
09-2004. 

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...8/2004

1. State-of-the-art kirjallisuusselvitys Kirjallisuushakuja on suoritettu ja kirjallisuutta
hankittu. Aineistoon perehtyminen jatkuu.
Kirjallisuusselvitys keskittyy rakoilun
aikariippuvuudesta laadittuihin malleihin. Myös
kemiallisten vaikutusten osuutta alikriittiseen
rakoiluun selvitetään.

2. Analyysi hiipuman kriittisistä tekijöistä kitei-
sessä kallioperässä

Analysointi käynnissä; Mitkä ympäristötekijät ja
mitkä materiaaliparametrit mallin tulee
huomioida? Kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa
on työn alla. 1) Ehjän kiven lujuusparametrien
(koheesion ja kitkakulman) aikariippuvuus 2)
Raon kärjen jännitysintensiteetin muutos ajan
funktiona. 

3. Konseptuaalisen mallin kehittäminen numee-
rista analyysiä varten

Alustavia malleja on laadittu ja mallinnuksessa on
ehdotettu huomioitavaksi kolme vaihetta. Raon
synnyn aikariippuvuus, raon kasvun
aikariippuvuus, sekä reunaehtojen (kuormitusten)
muuttuminen ajan funktiona. Tällä hetkellä
päähuomio on rakomekaniikassa.

4. Suunnitelma konseptuaalisen mallin liittämi-
sestä raonmallinnusohjelmaan

Alustavia suunnitelmia mallin liittämisestä runko-
ohjelmaan on tehty. Aika-mallinnusta varten on
laskenta pysäytettävä aikariippuvien parametrien
muuttamista varten. Ohjelman uudelleen
käynnistyessä sen on muistettava edellisen
vaiheen laskentatila, mm jännitykset ja
deformaatiot sekä rakogeometriat (iterointi-
prosessi).

5. Esitys tarvittavista laboratoriokokeista Laboratoriokokeiden suunnittelu on aloitettu
Elokuussa 2004. Suunnittelukokouksia on pidetty
sekä TKK:n että GFZ (Berlin) edustajien kanssa.

6. Barton- Bandis rakomallin kehittäminen ja
liittäminen mallinnus ohjelmaan

Rahoitus toistaiseksi avoin BB- mallin
liittämisestä. 

7. MUUTA Hanke on hyväksytty osaksi kansainvälistä
DECOVALEX-HTMC tutkimusohjelmaa, jonka
aloituskokous pidettiin Ranskan Avignon:ssa
Maaliskuussa 2004. D-HTMC ryhmän toinen
kokous pidettiin Utrechtissa 15-16.6 2004.
Kokousten muistiot on toimitettu KYT
johtoryhmälle.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...8/2004

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.

Perehdytty käytettyihin luokittelumenetelmiin.
Yleiskatsaus-raporttia on kirjoitettu. 

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

Aikaisempi tutkimusaineisto Kopparnäsin,
Palmotun ja Hyrkkölän osalta on käyty läpi ja
arvioitu. Outokummun ja Pasmajärven
tutkimusaineisto työn alla. Eri alueilla käytetyistä
menetelmistä kootaan kuvaukset ja
taulukkomuotoinen yhteenveto. Alueita
käsitteleviä julkaisuja ja muita raportteja kootaan
luettelomuotoon.

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. 

Kairauslupa Kopparnäsiin on saatu,
tarjouspyyntöjä kairausyrittäjille valmistellaan. 

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 2004 Tulokset 1...8/2004

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) ajoitta-
misesta

Kerättiin aineistoa redox-häiriön esiintymisen ja
vaimenemisen kuvaamista ja raportointia varten.
Tutkittiin kivi-vesi-rajapinnalla tapahtuvan suoran
�-rekyylin roolia pohjaveden U-234/U-238-
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.
Tutkimusta jatketaan parhaillaan.  
REE-aineston tarkastelussa ja raportointia varten
käytiin läpi kokeellisia epävarmuuksia. 



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...8/2004

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

Työt koskien osatavoite 3, 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.

Artikkeli koskien osatavoite 4 on työn alla.
Valmistuu syyskuun lopussa. 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...8/2004

1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin
Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon
selektiivisyyskertoimia.

Kokeet selektiivisyyskertoimien määrittämiseksi
on aloitettu kivimurskeilla ja biotiitilla.

Määritetään Cs:n sorption kationinvaihdon
kinetiikkaa.

Kokeet suunnitteluvaiheessa, työ aloitetaan
myöhemmin.

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.

Koejärjestelyjä on parannettu ja testattu veden
virtausnopeuden alentamiseksi aiempaa hitaam-
maksi ja kiven saturoitumisen parantamiseksi.
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.

Yksinkertaisia dynaamisia diffuusio- ja sorptio-
kokeita varten on kehitetty koejärjestelyt rakenta-
malla virtauskolonnit blokkien reikien
kairauksesta saaduista kairansydämistä. Tehty
merkkiainekokeita pidättymättömillä uraniinilla,
tritiumilla ja antimonilla sekä pidättyvillä
natriumilla ja strontiumilla.

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

Laadittu projektin työsuunnitelma ja osavuosi-
katsaukset.



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2004

Kulkeutuminen kallion raoissa
VTT Prosessit, Antti Poteri

Tavoitteet 2004 Tulokset 1...8/2004

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

Aiempien merkkiainekokeiden tuloksiin ja
kalliolohkojen instrumentointiin on tutustuttu
alustavasti keväällä.

2. Selvitetään mahdolliset koejärjestelyt ja
helposti kontrolloitavat virtausgeometriat.

Tehdään loppuvuodesta HYRL:n kanssa
yhteistyössä. Kalliolohkoilla tehtävät kokeet
alkavat HYRL:ssä syksyn kuluessa.

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

Tehdään loppuvuodesta. 

4. Selvitetään merkkiaineiden kulkeutumiseen
vaikuttaneet prosessit.

Tehdään loppuvuodesta.

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

Tehdään loppuvuodesta.

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

Tehdään loppuvuodesta.



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...8/2004

1. In-situ impregnointikokeet Grimselin
vuorilaboratoriossa. Tavoitteena on kivi-
matriisin huokoisuuden ja huokosgeomet-
rian selvittäminen in situ-olosuhteissa
varsinkin kalliossa olevan  tyhjäntilan vi-
sualisointi on tavoitteemme.

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 impregnointi-
tekniikalla ja MMA polymeroitiin kiven sisään
lämmittämällä. Kiven sisään impregnoitiin noin
50 ml MMA:ta, jolloin laskelmien mukaan
matriisiin on tunkeutunut MMA:ta noin 10 cm
syvyyteen. Heinäkuussa kairattiin 30 cm
halkaisijainen ja 50 cm pitkä kairansydän, joka
lähetetään syyskuun alussa HYRL:iin analysointia
varten. Kivinäytteet analysoidaan uutta ns.
digitaalista autoradiografiaa käyttäen (Fuji, FLA
5100 scanner) ja laitteen käyttöönotto ja kuvien
anlysoinnin kehitystyö on loppuvuoden työ.

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 metyyli-
metakrylaattia, johon on liuotettu fluoresoivaa
väriainetta. Kiven lämmittäminen MMA:n
polymerisoimiseksi on saatu optimoitua. Kivi-
blokit olivat osittain vesisaturoitu kokeen ajan ja
selkeänä tuloksena voidaan todeta, että MMA ei
syrjäytä kiven huokosvettä vaan MMA tunkeutuu
kapillaarivoimin kuivaan osaan kiviblokkia.

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 diffuusio-
kertoimet; raoissa partikkelien diffuusio on
lähellä vapaan veden vastaavaa ja huokoisessa
mineraalissa noin kolme kertaluokkaa hitaampaa.
Yhteistyö mallinnuksen puitteissa jatkuu
luultavasti Grimsel Phase VI puiteohjelmassa. 

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 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON
TUTKIMUSOHJELMA (KYT)

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...8/2004

1. Mikrotomografialaitteen hankinta ja käyttöön-
otto sekä testimittaukset (JYFL)

Laitevalmistaja (SkyScan) lanseerasi keväällä uuden
sukupolven laitteen (malli 2011), jonka paras resoluutio
on n. 0,2 mikrometriä. Olemme verranneet
perusteellisesti tämän uuden mallin ja vanhan laitteen
parannetun version (malli 1172, paras resoluutio 0,9
mikrometriä) toimivuutta SkyScanillä Belgiassa
käyttäen erilaisia näytteitä, mm. Grimselin graniittia, ja
analysoineet molempien mallien ominaisuuksia.
Kyseessä on mittava investointi (250 000 – 450 000
euroa ilman VAT). Hankintapäätös ja tilaus tehdään
syyskuussa. Testinäytteistä otettujen tomografiakuvien
analysointi on aloitettu.

2. Näytteiden käsittelylaitteiden hankinta (JYFL) Hankinnat tehdään sen jälkeen, kun päätös hankittavan
tomografialaitteen mallista on tehty, koska näytteiden
valmistukselle tulee jonkun verran mallista riippuvia
vaatimuksia

3. Kuvankäsittelyohjelmistojen tuottaminen.
(JYFL).

Perusohjelmistot huokoisuuden ja
huokoskokojakauman määrittämiseksi
tomografiakuvista on tehty. Ohjelmisto näiden kuvien
kolmiulotteista visualisointia varten on juuri
valmistumassa.

4. Testinäytteiden analysointi Työ on aloitettu kesällä ja joitakin alustavia tuloksia on
jo saatu

5. Impregnoinnilla täydennetyn konfokaalimik-
roskopian 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 ja
tulosten analysointi jatkuu.

Muutoksia henkilökunnassa. Jani Maaranen (JYFL) siirtyi kesällä yksityisen
yrityksen palvelukseen. Tomografiakuvien tekemisestä
vastaa FT Markko Myllys (rahoitus JYFL) ja
kuvankäsittelyryhmää vahvistetaan 1.9.2004 alkaen FM
Tuomas Turpeisella (tutkinto tietotekniikassa
kuvankäsittelystä). FM Ari Jäsberg jatkaa.


