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Esipuhe

Tämä on Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) vuosikatsaus tutkimusohjelman
ensimmäiseltä vuodelta 2019. Vuosikatsauksessa kuvataan lyhyesti tutkimusohjelman saavuttamia
tutkimustuloksia hanke-päälliköiden raportoimien hankekohtaisten tulosten perusteella.

Vuosikatsauksessa käsitellään rahoituskysymyksiä vain yleisellä tasolla. KYT2022-ohjelman tärkein
yksittäinen rahoittajataho on Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR). Tutkimusta tekevät organisaatiot
ovat ohjanneet hankkeisiinsa usein myös omaa rahoitustaan.

Vuosikatsaus on tutkimusohjelman johtajan kokoama, mutta siten, että Liitteen 1 hankekohtaiset
vuosiyhteenvedot ovat yksittäisten tutkimushankkeiden vastuuhenkilöiden laatimia. Liitteessä 2 esitetty
luettelo tutkimusohjelman piirissä tuotetuista julkaisuista ja opinnäytteistä on tutkimusohjelman johtajan
kokoama hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta.
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1 Johdanto

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että ydinjätehuoltovelvolliset vastaavat tuottamiensa jätteiden huollon
suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannuksista mukaan lukien tutkimus- ja kehitystyö. Teollisuuden
Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n yhdessä omistamalla Posiva Oy:llä on Suomen laajin
ydinjätehuollon tutkimus- ja kehitystyön ohjelma.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT), jonka
pitkän aikavälin tarkoituksena on varmistaa alan osaaminen ydinenergialain 53 b §:n tavoitteiden
mukaisesti sekä edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.
Osaamisen ylläpidossa keskeinen asia on uusien asiantuntijoiden kouluttaminen alalle.

Kotimainen toimintaympäristö

Tutkimusohjelmakauteen, v. 2019 - 2022, ajoittuu Suomessa useita ydinjätehuoltoon suoraan ja
välillisesti liittyviä päätöksiä ja valintoja. Ydinjätehuollon ratkaisut ovat hyvin pitkävaikutteisia ja siten
päätöstentekoon valmistautuminen, jonka osana on tutkimustyön tekeminen, täytyy aloittaa hyvissä
ajoin.

Merkittävin asia ydinjätehuollossa ohjelmakaudella on Posivan loppusijoituslaitoksen rakennustyöt ja
valmistautuminen käyttölupahakemuksen jättämiseen. Posivalle myönnettiin rakentamislupa käytetyn
polttoaineen kapselointi- ja loppusijoitus-laitoksesta muodostuvan laitoskokonaisuuden rakentamiseksi
Eurajoen Olkiluotoon vuoden 2015 syksyllä. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen aloitettiin joulukuussa
2016 ja käyttölupaa haetaan tutkimusohjelmakauden aikana.

Ohjelmakauden aikana suunnitellaan myös ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3:n käyttöönottoa ja
jatketaan töitä Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen edistämiseksi. Fennovoima käynnisti kesällä 2016
YVA-menettelyn käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaa varten. Vuoden 2018
alussa yhtiö toimitti TEM:iin ydinjätehuoltoa koskevan lisäselvityksen, jonka mukaan Fennovoiman
ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin päästä yhteistyöhön Posivan ja sen omistajien kanssa siten että
Hanhikivi 1:n käytetty polttoaine voitaisiin loppusijoittaa Posivan loppusijoituslaitokseen Olkiluotoon.

Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat ovat voimassa 2020-luvun loppupuolelle.
Käytöstäpoiston ja purkujätteen loppusijoituksen luvitus alkaa nykyisten suunnitelmien mukaan 2020-
luvun alussa Loviisan voimalaitoksen osalta; voimalaitoksen käyttöiän jatkaminen on myöskin
mahdollista. Mahdollisesti jo tutkimusohjelmakauden aikana edessä on Otaniemessä sijaitsevan FiR1 -
tutkimusreaktorin käytöstäpoisto, jonka suunnittelu- ja valmistelutyö on jo menossa.

Tutkimusohjelmakaudella viimeistellään myös VTT:n Ydinturvallisuustalon käyttöönotto. Rakennus
otettiin suurimmalta osaltaan käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä, kuumakammioiden tekninen
käyttöönotto on toteutettu vuonna 2017 ja tilojen luvitus valmistunut toukokuussa 2018. Taloon on
rakennettu ajanmukaisesti varustetut laboratoriotilat myös ydinjätetutkimukselle.
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Kansainvälinen toimintaympäristö

KYT-ohjelmalla on linkkejä myös kansainväliseen tutkimukseen ja alan yleiseen kehitykseen.
Konkreettisimmin nämä totetutuvat yhteis- tai sisarhankkeina yhteisen EURAD -projektin osaprojektien
kanssa (esim. KÄRÄHDE-hanke). EURAD-projekti käynnistyi vuonna 2019 ja ensimmäiset osaprojektit
ovat jo ehtineet mm. järjestää koulutuksia, tutkijoiden vaihtoja ja raportoida tuloksia. EURATOM-
tasolla nykyinen Horizon2020 -ohjelma on lopuillaan ja seuraavan toimintakauden tutkimusrahoitusta ja
-tavoitteita valmistellaan.

Ulkomainen kehitys on vilkasta ydinjätehuollon alalla. Monet eurooppalaiset ydinjätehuollon toimijat
ovat kehittämässä voimalaitosten käyttöjätteen loppusijoituksen ratkaisuja, koska jätteen
kertymisnopeuden vuoksi paine loppusijoituksen aloittamiseen kasvaa. Suomessa ja Ruotsissa
voimalaitosjätteen loppusijoitus on jo luvitetussa toteutusvaiheessa.

Vuonna 2009 perustettiin teknologiafoorumi IGD-TP (Implementing Geological Disposal - Technology
Platform), jonka tehtävänä on koordinoida Euratomin piirissä tehtävää ydinjätehuollon tutkimusta.
Suomesta IGD-TP:hen osallistuu aktiivisimmin Posiva. Posivan lisäksi ohjelmassa on mukana myös
eräitä muita suomalaisia ydinjätealalla toimivia organisaatioita ja voimayhtiöitä. SNE TP- NUGENIA
tutkimusohjelmassa on mukana laitosten purkamiseen ja laitosjätteen käsittelyyn liittyvää
tutkimustoimintaa, mikä täydentää IGD-TP:n tavoitteita jätehuollon tutkimustarpeiden osalta.

Lisäksi Euroopassa toimii SITEX.Network (Sustainable network for Independent Technical EXpertise
on radioactive waste management), joka on riippumattomien asiantuntijaorganisaatioiden järjestö
tutkimuksen ja toiminnan suunnitteluun. Suomesta SITEX:in toimintaan osallistuu VTT.

OECD:n ydinenergiajärjestön (Nuclear Energy Agency, NEA) jätekomitea (Radioactive Waste
Management Committee, RWMC) käsittelee työryhmissään erityisesti pitkäikäisen jätteen ja käytetyn
ydinpolttoaineen huoltoa, loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta sekä ydinlaitosten käytöstäpoistoa.
RWMC:llä on kolme työryhmää. Forum on Stakeholder Confidence (FSC) keskittyy ydinjätehuollon
yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Integration Group for the Safety Case (IGSC) keskittyy
loppusijoituksen turvallisuuteen eri näkökulmista ja loppusijoituksen turvallisuusperustelujen
kehittämiseen. Working Party on Decommissioning and Dismantling (WPDD) keskittyy käytöstäpoiston
strategioihin ja purkutekniikoihin, sääntelyyn, käytöstäpoistojätteisiin, rahoitukseen ja kustannuksiin.
Jätekomitea kokoontuu kerran vuodessa. Työryhmät järjestävät vuosittain seminaareja, työpajoja ja
vuosikokouksia sekä julkaisevat selvityksiä ja esitteitä. Jätekomiteassa ja sen työryhmissä on edustus
Suomesta; jätekomiteassa on edustus myös KYT-ohjelmasta.

Suomalaiset ydinjätehuollon toimijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten suositusten ja
eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten valmisteluun. STUK vaikuttaa IAEA:n (International Atomic
Energy Agency) ydinjätehuoltoa koskeviin vaatimuksiin erityisesti IAEA:n ydinjäteasioita käsittelevän
komitean (Waste Safety Standards Committee, WASSC) kautta osallistumalla vaatimus- ja ohje-
luonnosten valmisteluun ja toimimalla IAEA:n projekteissa (esim. International Intercomparison and
Harmonisation Project On Demonstrating the Safety of Geological Disposal, GEOSAF). Ohjetyön
lisäksi STUK toimii Suomen yhteysorganisaationa IAEA:n ylläpitämissä ydinenergia-alan
tiedonvaihto¬järjestelmissä (mm. ydinjätetietokanta IAEA Online Information Resource for Radioactive
Waste Management, NEWMDB). STUK:n asiantuntijat osallistuvat myös muiden jäsenvaltioiden
vertaisarviointeihin IAEA:n arviointiryhmien jäsenenä. IAEA-yhteistyö antaa kokonaiskuvaa
ydinjäteasioihin, vaikka ne eivät suoraan koskisikaan tutkimusta. STUK osallistuu myös WENRA:n
(Western European Nuclear Regulators Association) ydinjäte- ja käytöstäpoistotyöryhmän (Working
Group on Waste and Decommissioning, WGWD) työhön. WGWD:n tavoitteena on harmonisoida
ydinjätteeseen ja käytöstäpoistoon liittyviä viranomaisvaatimuksia. Luvanhaltijat Fortum ja TVO
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osallistuvat puolestaan Foratomin alla toimivan ENISS-ryhmän kautta WENRA:n, IAEA:n ja Euroopan
komission ohjeisto- ja säännöstötyön seurantaan ja kommentointiin.

NKS (Nordic Nuclear Safety Research) on pohjoismainen ministeriöiden ja voimayhtiöiden rahoittama
yhteistyöverkosto, joka tukee ydinturvallisuuteen, säteilysuojeluun ja valmiustoimintaan liittyvää
tutkimusta sekä alan seminaarien järjestämistä. Ydinjätehuollon alueella NKS:n puitteissa on viime
vuosina selvitetty mm. vaikeasti havaittavien nuklidien mittausta purkujätteestä sekä järjestetty kolme
käytöstäpoistoseminaaria.

2. Tutkimusohjelman tavoitteet

KYT2022-tutkimusohjelman lähtökohdat perustuvat ydinenergialakiin (990/1987, 53 b §), jonka mukaan
tutkimustoiminnan tavoitteena on ”varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti
sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten
toteutustapojen ja menetelmien arviointiin”.

Tutkimusohjelman sisältö muodostuu kansallisen osaamisen kannalta keskeisistä tutkimuskohteista.
Keskeisimmiksi katsottuihin aihepiireihin tavoitellaan koko ohjelmakauden kattavia koordinoituja
hankkeita.

Ydinenergialain mukaan ydinjätehuoltovelvolliset vastaavat tuottamiensa jätteiden huollon käytännön
suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannuksista mukaan lukien tutkimus- ja kehitystyö. Siksi
ydinjätehuoltovelvollisten selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat hankkeet eivät ole kuuluneet KYT-
ohjelmaan. Myöskään STUK:n valvontatyötä suoraan tukevat hankkeet eivät ole kuuluneet KYT2022-
ohjelmaan. Eri toimijat voivat kuitenkin tarjota KYT-ohjelman ja tutkijoiden käyttöön esimerkiksi omia
koelaitteistoja ja kokeellisia tutkimusaineistoja, jolloin laitteet ja aineistot on mahdollista saada
laajemmin tutkimusyhteisön hyödynnettäviksi esimerkiksi opinnäytetöissä.

KYT-tutkimusohjelmaan osallistuvat korkeakoulut ja yliopistot vastaavat oman strategiansa mukaisesta
perus- ja jatko-opiskelijoiden koulutuksesta sekä tutkimustyöstä. Tutkimuspalveluita tarjoavat
organisaatiot vastaavat puolestaan oman osaamisensa kehittämisestä strategiansa ja palveluiden
kysynnän pohjalta. KYT-ohjelma täydentää omalta osaltaan näiden organisaatioiden toiminnan
rahoitusvaihtoehtoja.

KYT2022-tutkimusohjelma toimii samalla viranomaisten, ydinjätehuoltoa toteuttavien organisaatioiden
ja tutkimuslaitosten välisenä keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina. Näin luodaan edellytyksiä rajallisten
tutkimusresurssien tehokkaalle hyödyntämiselle ja varmistutaan siitä, että yksittäisiin tutkimus-
hankkeisiin saadaan riittävän monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkimusryhmä sekä asiantunteva
tukiryhmä. Tehokkaalla tiedonvaihdolla voidaan myös välttää mahdollista päällekkäistä tutkimusta sekä
koordinoida esimerkiksi kansainvälisiin hankkeisiin osallistumista.

Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa vuosittain ydinjätehuollon tutkimushankkeita työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) esityksen perusteella. TEM:n esitys perustuu KYT-johtoryhmän
rahoitussuositukseen. Vuosittain jaettava rahamäärä perustuu jätehuoltovelvollisten vastuumääriin.
Tutkimuskaudella 2019–2022 on tutkimukseen, tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja
täydennyskoulutustoimintaan osoitettavissa noin 3,3 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu kaikille avoimeen
hakuun, jonka osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa vuosittain, sekä vain VTT Oy:lle suunnattuun,
Ydinturvallisuustalon tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen tarkoitettuun osaan.

KYT2022-tutkimusohjelma tukee ja kannustaa osallistumaan ydinjätetutkimuksen kansainvälisiin
hankkeisiin. Esimerkiksi EU-hankkeita voidaan toteuttaa VYR:n ja muiden suomalaisten tai ulkomaisten
rahoittajien rinnakkaisina hankkeina. Näihin rinnakkaishankkeisiin sovelletaan KYT2022-ohjelman
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osalta VYR:n rahoitusehtoja, jotka ovat saatavana KYT-tutkimusohjelman verkkosivuilta
(http://kyt2022.vtt.fi/).

KYT2022-ohjelma pyrkii osaltaan varmistamaan olennaisen kansallisen asiantuntemuksen jatkuvan
saatavuuden, edistämään tieteellistä ja korkeatasoista osaamista sekä lisäämään yleistä tietämystä
ydinjätehuollon alalla. Tämä toteutuu mm. edistämällä uuden asiantuntijapolven kouluttamista alalle.
KYT2022-ohjelma voi tarjota osarahoitusta opinnäytetyölle, esim. väitöskirjatyölle, mikäli esitetty työ
täyttää tutkimusohjelman sisältö- ja laatukriteerit.

KYT2022-ohjelman tutkimussisältöön, raportointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät tavoitteet on esitetty
tarkemmin KYTin puiteohjelmassa (TEM 2018). Tutkimusohjelman sisäinen työnjako on kuvattu
toimintaohjeessa (http://kyt2022.vtt.fi/).

KYT2022-ohjelman tutkimukset jaetaan sisällöllisiin toistensa kanssa vuorovaikut-taviin
pääaihepiireihin joita ovat (1) ydinjätehuollon turvallisuus (2) ydinjätehuollon toteutettavuus sekä (3)
ydinjätehuollon hyväksyttävyys, kuva 1. Ydinjätteen loppusijoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
on riippuvainen sen pitkäaikaisturvallisuudesta, jota arvioidaan turvallisuusperustelulla. Turvallisuutta
arvioitaessa on puolestaan otettava huomioon hyväksyttävyyskeskustelussa esiin nousseita teemoja sekä
teknisen toteutettavuuden asettamat reunaehdot. Ydinjätehuollon toteutettavuutta arvioitaessa
lähtökohtana on turvallinen ratkaisu ja sen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Tutkimusohjelman
johtoryhmä voi täsmentää vuosittain aihepiirien keskinäistä ja sisäistä painotusta.

di

Kuva 1. KYT2022-tutkimusohjelman pääaihepiirit.

Pitkäaikaisturvallisuuden aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia suunniteltaessa on tavoitteena oltava
tutkimuksen toteutettavuus ja hyväksyttävyys loppusijoituksen turvallisuusperustelussa. Ydinjätehuollon
pitkäaikaisturvallisuustutkimukset voivat tässä tutkimusohjelmassa kohdistua käytettyyn
ydinpolttoaineeseen, voimalaitosjätteeseen tai käytöstäpoistojätteeseen. Kaikkien näiden jätehuollon
suunnittelu Suomessa perustuu geologiseen loppusijoitukseen, mutta vaihtoehtoisiakin menetelmiä
voidaan tutkia
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3. Tutkimushankkeet vuonna 2019

Vuoden 2019 hankehaku oli 3-osainen, joista yhdessä muodostuu ydinenergialain tarkoittama
hankekokonaisuus. 3-osainen hankehaku liittyy VTT:n Ydinturvallisuustalon rahoitusjärjestelyyn
Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) kautta. Ensimmäinen osa oli tutkimus- ja
infrastruktuurihankehaku, joka oli kaikille avoin. Toisena osana oli vain VTT Oy:lle suunnattu haku
Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan toimitilakustannuksista. Kolmantena osana oli vain VTT Oy:lle
suunnattu haku Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan investointikustannuksista. Kaikki tähän
hankehakuun osallistuneet infrahankkeet hakivat (ja saivat) osarahoitusta myös SAFIR2022 ohjelmasta.

Vuoden 2019 hankehakuun lähetettiin yhteensä 32 tutkimushanke-esitystä ja yhteenlaskettuna VYR-
rahoitusta haettiin 3,785 M€, joista avoimen haun osuus oli 2,276 M€. Avoimen haun hanke-esitykset
arvioitiin sisällöllisesti tukiryhmissä ja arvioinnissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin kriteereihin, jotka
myös ilmoitettiin jo hankehaun kutsukirjeessä:

· merkittävyyttä ja hyödynnettävyyttä arvioidaan tutkimustarpeiden kannalta
· verkottuminen alan toimijoiden kesken tarkoittaa, että haetaan koottuja yhteisiä hankkeita ja

ehyitä kokonaisuuksia
· koulutusvaikutus ja hanke-esityksen tieteelliset ansiot

o uusien asiantuntijoiden kouluttaminen
o uuden osaamisen luominen

· tuloksellisuus, jota on osoitettu KYT-hankkeissa tai muissa yhteyksissä
· realistisuus, erityisesti kustannukset ja työmäärä
· hankkeen uutuusarvo, jolla tarkoitetaan esim. uutta tutkimuskohdetta tai -metodia

Tutkimusohjelman johtoryhmä laati tukiryhmien hankearvioiden pohjalta rahoitussuosituksen ja kokosi
tukiryhmien työn pohjalta hanke-esityksille sisällöllisen palautteen. Hankekohtaiset palautteet saatettiin
hanke-esitysten tekijöiden tietoon.

Työ- ja elinkeinoministeriö teki johtoryhmän suosituksen pohjalta rahoitusesityksen, johon se pyysi
lausunnon STUKilta. Valtion ydinjätehuoltorahasto teki lopullisen rahoituspäätöksen 13.3.2019. Vuonna
2019 KYT2022-ohjelmalle myönnetty kokonaisrahoitus on n. 3,6 M€, josta kaikille avoimen
tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta
30 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle, joista kolme koski Ydinturvallisuustaloa. Tutkimushankkeiden
lisäksi VYR:n varoista rahoitetaan tutkimusohjelman hallintohanke, joka sisältyy edellä mainittuihin 30
rahoitettavaan hankkeeseen. VYR-rahoituksen jakautuminen avoimessa haussa eri tutkimusaihepiireihin
on esitetty kuvassa 2 ja eri tutkimuslaitoksille kuvassa 3.

Kaikille avoimien tutkimus- ja infrastruktuurihankkeiden kokonaisrahoitus, mukaan lukien
hallintohanke, on vuonna 2019 2,96 M€, josta valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa 1,95 M€.
Loppuosa rahoituksesta tulee suurimmilta osin tutkimuslaitoksilta ja infrahankkeen LABWAST osalta
SAFIR2022-ohjelmasta. Tutkimus- ja infrastruktuurihankkeiden kokonaislaajuus on 24,2
henkilötyövuotta1.

1 Oletettu, että 1 henkilötyövuosi vastaa 10,5 henkilötyökuukautta.
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Kuva 2. KYT2022: VYR-tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen jakautuminen
tutkimusaihepiireittäin vuonna 2019.

Kuva 3. KYT2022: VYR- tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen osuuden jakautuminen
tutkimuslaitoksittain vuonna 2019.

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto tutkimusohjelman vuoden 2019 tutkimustuloksista; yhteenveto
ei kuitenkaan pyri olemaan kattava, vaan siinä esitetään lähinnä poimintoja hankkeiden tuloksista.
Liitteessä 1 on esitetty yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset vuosiyhteenvedot ja koordinoitujen
hankkeiden sisällölliset vuosiyhteenvedot. Liitteessä 2 on lueteltu tutkimusohjelmassa vuonna 2019
tuotetut julkaisut ja opinnäytteet. Liitteessä 3 on kuvattu tutkimusohjelman organisaatio ja liitteessä 4
tutkimushankkeiden jakautuminen seurantaryhmittäin tukiryhmille vuonna 2019.
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3.1 Turvallisuuden perustekijät

Vuonna 2019 Turvallisuuden perustekijät – aihepiirissä oli kolme hanketta, jotka on esitetty alla.

Taulukko 1. Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Heidar Gharbieh OMT - Overall safety, multibarrier system and transient

phase
VTT

Raija Koivisto SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

VTT

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

Aalto

*SYSMET on VTT:n vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Aalto -yliopisto.

OMT - Overall safety, multibarrier system and transient phase

Ydinjätteen kokonaisturvallisuus muodostaa laajan ja poikkitieteellisen tutkimuskokonaisuuden, johon
kuuluu myös yhteistyö tutkimuslaitosten, viranomaisten ja ydinjätehuollon toimijoiden välillä. Tällä
hetkellä ei ole olemassa yleistä toimintatapaa pitkäaikaisturvallisuuden, laadun ja käyttöturvallisuuden ja
organisaatioiden toimintojen arvioimiseksi kokonaisturvallisuuden kannalta. OMT- hankkeen tavoite on
alustaa sellaiset puitteet kokonaisturvallisuuden arvioinnille, lähtien state-of-the art
turvallisuusperustelun konseptista, josta hyötyvät kaikki ydinjätehuollon piirissä toimivat osapuolet.
Hankkeen ensimmäisenä vuonna pääpaino on kokonaisturvallisuuskäsitteen ymmärtämisessä ja eri
alojen asiantuntijoiden näkökulmien kommunikoinnissa. Hankkeessa järjestetään haastatteluja ja
seminaari syvällisempien tutkimustarpeiden identifioimiseksi. OMT-hanke tekee yhteistyötä SYSMET-
hankkeen kanssa.

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät kokonaisturvallisuuden arvioinnissa
Tutkimus (i) edistää kokonaisturvallisuuden arviointia tuottamalla näkemyksellistä tietoa siitä, miten
skenaariomenetelmiä on eri aloilla sovellettu epävarmuustekijöiden tunnistamisessa ja analysoinnissa, (ii)
konseptoi ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuuden arvioinnin tueksi systemaattisia viitekehyksiä ja
toimintatapoja (ml. asiantuntijatyöpajat), (iii) kehittää päätösanalyyttisiä skenaariomenetelmiä
kokonaisturvallisuuden arvioinnin kannalta tärkeimpien skenaarioyhdistelmien valitsemiseksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Aalto-yliopiston Matematiikan
ja systeemianalyysin laitoksen kesken. VTT:n vastuulla on hankkeen laadullisiin menetelmiin keskittyvä
osaprojekti (liittyy tavoitteisiin i-ii).
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3.2 Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta

Vuonna 2019 Käytetyn polttoaineen huolto – puskuri/kallio –aihepiirissä oli yksi koordinoitu hanke
sisältäen kolme osahanketta, jotka on esitetty alla.

Taulukko 2. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Veli-Matti
Pulkkanen BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus* VTT

Markku Kataja BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus* JYU

Jukka Kuva BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus* GTK

*BROCTIO on VTT:n vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Jyväskylän yliopisto ja
Geologian tutkimuskeskus. BROCTIO on Excellence –hanke, jonka rahoitus jatkuu koko
tutkimusohjelman nelivuotisen kauden yli.

BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus

Hankkeessa tutkitaan kokeellisesti KBS-3 menetelmän mukaisen käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitusjärjestelmän savikomponenttien (bentoniittipuskuri ja tunnelitäyttö) ja niitä ympäröivän
kallioperän ilmiöitä. Erityistä huomiota kiinnitetään bentoniitin ja kallioperän rajapintaan. Valitut
tutkimuskohteet ovat 1) bentoniitti-kallio -rajapinnan kulkeutumisilmiöt, 2) peruskallion vaikutus
bentoniitin mekaaniseen ja termiseen käyttäytymiseen ja 3) kalliorakojen sekä materiaalien
karakterisointi. Tutkimuksen tuloksena saadaan ilmiöistä yksityiskohtaista ja kattavaa kokeellista
tietoa ja aineistoa, joka lisää ilmiöiden ymmärtämistä ja jota voidaan käyttää ilmiöihin liittyvien
mallien kehittämisessä ja parametrisoinnissa. Tulokset mahdollistavat erityisesti savikomponenttien
ja kallioperän vuorovaikutuksen analysoinnin ja näille osille käytettyjen erillisten mallien
yhdistämisen.

Tutkittavat ilmiöt vaikuttavat suoraan tutkittavien loppusijoitusjärjestelmän osien keskeisten
turvallisuustoimintojen toteutumiseen, mutta liittyvät myös loppusijoitustilan sulkemisen jälkeisen
muutosvaiheeseen ja loppusijoituksen toteutettavuuteen. Lisäksi tutkimalla loppusijoitusjärjestelmän
osien vuorovaikutusta voidaan arvioida osien toimintakyvyn alenemisen vaikutusta toisten osien
toimintaan.
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3.3 Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli

Vuonna 2019 Käytetyn polttoaineen huolto – puskuri/kallio –aihepiirissä oli yksi koordinoitu hanke
sisältäen neljä osahanketta, jotka on esitetty alla.

Taulukko 3. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Juhani Rantala KAPSELI/BECOLT - Behaviour of Copper under Load
Transients*

VTT

Sven Bossuyt KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen
sisäosan mekaaninen lujuus*

Aalto

Tom Andersson
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and
prediction of long term deformation and damage of
copper*

VTT

Jari Aromaa KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper
corrosion in repository conditions*

Aalto

*KAPSELI - Canister performance assessment - on VTT:n vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on
myös Jyväskylän yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus. Yksi KAPSELI:n osahankkeista, CRYCO, on
Excellence –hanke, jonka rahoitus jatkuu koko tutkimusohjelman nelivuotisen kauden yli.

KAPSELI - Canister performance assessment

KAPSELI –hanke pyrkii tutkimaan kapselin suorituskykyä erilaisten mekanismien ja vuorovaikutusten
kautta. Alla on kuvattu lyhyesti tutkimushankkeen eri osahankkeita.

BECOLT - Behaviour of Copper under Load Transients

Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa,
jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen
kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation vaikutuksesta. Myös raekoon vaikutusta virumiseen
selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään
kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä.

Tietämys ja kokeellisen näytön määrä ovat kaikilla mainituilla tutkimuksen alueilla vielä puutteelliset.
Tulokset ja mallit kuormitushistoriariippuvuudesta, relaksaatiosta ja raekoon vaikutuksesta yhdistetään
kapselin FE-laskennassa, jolloin saadaan luotettavampi arvio kapselin kokemista rasituksista ja
muodonmuutoksesta. Tulosaineisto antaa myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden
turvallisuusperusteita.

MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuparikapselin eri osien (perusmateriaalit ja hitsit) mekaanisiet
ominaisuudet sekä ymmärtää makroskooppinen ja mikroskooppinen plastinen deformaatio sen
epähomogeenisissä rakenteissa. Näin voidaan ennustaa kapselin deformaatio ja mahdollinen murtuminen
pitkäaikaisessa käytössä ja mallintaa sen käyttäytyminen luotettavasti. Tutkimuksessa selvitetään myös
vedyn absorptio ja sen vaikutus kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin sekä kuparin jännityskorroosion
mekanismi sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa.

Valurautaisen sisäosan ominaisuuksien tutkimusta jatketaan ja valuraudan ominaisuuksiin liittyvät
haurastumismekanismit selvitetään. Tuloksena saadaan kapselin epäjatkuvuuskohtien (viat ja
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geometriset epäjatkuvuudet) ja epähomogeenisen mikrorakenteen vaikutukset deformaation
paikallistumiseen ja murtumiseen. Tutkimus on erittäin tärkeä kapselin valmistuksessa sen laadulle
asetettavien vaatimusten määrittelyssä, epäjatkuvuuskohtien kriittisyyden arvioinnissa (sallitut
poikkeamat ja vikakoot sekä niiden hyväksymiskriteerit), ja erityisesti kapselin ja koko loppusijoituksen
turvallisuusanalyysissä.

CRYCO - Validated advanced modelling and prediction of long term deformation and damage of
copper

Hankkeen tavoitteena on luoda tarkka, luotettava, fysikaalisesti perusteltu ja validoitu menetelmä
loppusijoituskapselin rakenteellisen eheyden ja kuparimateriaalin käyttäytymisen arviointiin. Tuloksena
saadaan tarkka, luotettava, fysikaalisesti perusteltu ja validoitu kideplastiseen mallinnukseen perustuva
menetelmä loppusijoituskapselin rakenteellisesta käyttäytymisestä, tutkimustuloksia kuparimateriaalin
mekaanisesta käyttäytymisestä, sekä edistyneitä koneoppimista hyödyntäviä materiaalin
karakterisointimenetelmiä. Tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi viranomaistoiminnassa arvioitaessa
kapselin käyttäytymistä loppusijoitusolosuhteissa tai Posivan toimesta loppusijoituskapselin suunnittelun
arvioinnissa. Tuloksia voidaan myös hyödyntää viranomaistahojen ja Posivan (sekä mahdollisten
muiden loppusijoitustoimijoiden) taholta myöhemmin skenaariossa, jossa tulevaisuudessa
loppusijoituskapselin rakennetta tai materiaalia muutettaisiin nykyisestä.

OXCOR - The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions

Tutkimuksen tavoite on selvittää kuparin pinnalle muodostuvien oksidikerrosten vaikutus
korroosionopeuteen synteettisessä bentoniitin huokosvedessä ja pohjavedessä. Oksidikerros
muodostuu kun kapseli on välivarastoinnissa polttoaineen latauksen jälkeen ja kapselin pinta
kuumenee. Oksidikerros voi kiihdyttää yleistä korroosiota ja saada aikaan paikallista korroosiota.
Tutkimus on jatkoa KYT 2018 -ohjelman REPCOR-hankkeelle. Esitetyssä hankkeessa tehdään
pitkäaikaisia kokeita, joilla pyritään varmistamaan REPCOR-hankkeessa saadut tulokset.

3.4 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia

Vuonna 2019 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia -
aihepiirissä oli yksi koordinoitu hanke sisältäen viisi osahanketta, jotka on esitetty alla.

Taulukko 4. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT

Leena Carpén MoToPro/KUKO -  Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon*

VTT

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT

Riika Kietäväinen MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot* GTK

Malin Bomberg
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset*
aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä*

VTT

*MoToPro - Moniestejärjestelmän toimintakyky - Mikrobiologiset ja kemialliset prosessit - on VTT:n
vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Geologian tutkimuskeskus.



KYT2022 Vuosikatsaus 2019
30.3.2020

14

MoToPro - Moniestejärjestelmän toimintakyky - Mikrobiologiset ja kemialliset prosessit
Koordinoidun MoToPro-hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa mikrobien vaikutuksesta
moniestejärjestelmän toimintakykyyn korkea-aktiivisen ydinjätteen geologisessa loppusijoituksessa
Suomen olosuhteissa. Alla on kuvattu lyhyesti tutkimushankkeen eri osahankkeita.

VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
VaVu – osahankkeen tavoitteena on käynnistää pitkäaikainen koe liittyen moniestejärjestelmään ja sen
osien välisiin vuorovaikutuksiin yhteistyössä muiden osahankkeiden asiantuntijoiden kanssa.
Osahankkeeseen sisältyy myös koko MoToPro –hankkeen koordinointi.

KUKO -  Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon
KUKO projektin tavoitteena on arvioida vapautumisesteissä tapahtuvien muutosten vaikutusta kuparin
korroosioon ja kuparin korroosion mahdollista vaikutusta muiden vapautumisesteiden toimintakykyyn.
Kuparin korroosiota tutkitaan loppusijoitusolosuhteissa ottaen huomioon koko loppusijoitusajanjakso.
Altistuskokeita tehdään relevanteissa lämpötiloissa ja erilaisten mikrobiryhmien läsnä ollessa sekä
samoissa olosuhteissa ilman mikrobeja.

Tulosten perusteella voidaan analysoida kuparin korroosiomekanismeja ja korroosionopeutta Suomen
loppusijoitusolosuhteissa. Saadaan myös tietoja eri olosuhteissa muodostuvien korroosiotuotekerrosten
ominaisuuksista ja koostumuksista. Yhteisen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen tulosten
perusteella saadaan arvokasta tietoa vapautumisesteiden vuorovaikutuksista ja niiden merkityksestä
loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. Tuloksia voivat hyödyntää loppusijoituksesta huolehtivat
yritykset sekä viranomaiset. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä mikrobiologisen toiminnan ja
korroosion monitoroimiseksi.

MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa
Hankkeen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko mikrobit aktiivisuudellaan bentoniitin rakenteelle ja
toimintakyvylle "worst case" -olosuhteissa, kuten bentoniitin, pohjaveden ja kallion rajapinnoissa riskin.
Aiemmin on havaittu, että bentoniitissa on mikrobiaktiisuutta ja aktiivisuudella on vaikutuksia
bentoniittiin, mutta vaikutusten merkittävyys jäi epäselväksi ja tätä kysymystä hankkeessa selvitetään
tarkemmin.

MiBe osahanke keskittyy moniestejärjestelmän bentoniitin mikrobiologisiin ja kemiallisiin muutoksiin.
MiBe-hankkeen tuloksena saadaan tietoa siitä, voivatko mikrobit aiheuttaa bentoniitin toimintakyvylle
sellaisia riskejä, joita pitäisi tutkia tarkemmin huomioiden ydinjätteen pitkä säilytysaika ja bentoniitin
toimintakyvyn pysyvyys. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ydinjätteen loppusijoituksen
turvallisuuden arvioinnissa.

BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot
Hankkeen tavoitteena on kuvata kalliopohjavedessä tapahtuvat merkittävät aineiden kulkeutumiseen ja
pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit kolmen keskeisen skenaarion avulla, joita
ovat sulfaattiskenaario, vetyskenaario ja suolaisuusskenaario. Lisäksi tavoitteena on tarkastella
biogeokemiallisten reaktioiden termodynamiikkaa luonnonanalogiakohteissa ja laboratoriokokeessa sekä
verrata tuloksia mikrobiologisin menetelmin saatuihin tuloksiin.

Tutkimushankkeessa tehdään biogeokemiallista näytteenottoa syvistä kairarei'istä, termodynaamista
mallinnusta sekä mineralogista- ja isotooppitutkimusta. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää
arvioitaessa biogeokemiallisten prosessien hyötyjä ja haittoja ydinjätteiden loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri menetelmien (mikrobiologiset, geokemialliset, termodynaamiset)
käytettävyyttä turvallisuusperustelun tarvitsemien parametrien määrittelyyn.
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MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä
Osahankkeen tavoitteena on selvittää paikkakohtaiset erot Suomen syväbiosfäärin
aineenvaihduntastrategioissa, aineenvaihdunnan aktiivisuudessa ja tyypissä ääriolosuhteissa (esim.
korkea suola- ja sulfaattipitoisuus, pH, in situ paine). Hankkeessa kehitetään laitteistoa paineellista
näytteenottoa ja näytteen paineen säilyttämiseksi näytteenoton yhteydessä, sekä korkean paineen
kasvatusmenetelmää. Pyritään tutkimaan syväbiosfäärimikrobien aineenvaihduntaa in situ paineessa,
koska monet korkeaan paineeseen sopeutuneiden mikrobien aineenvaihdunnalliset reaktiot ovat
mahdollisia vain korkeassa paineessa.

Hankkeessa käytetään uusimpia tehosekvensointimenetelmiä. Painelaitteistoa kehitetään yhdessä
JAMSTEKin, SCELSEn ja NTUn kanssa, suunnitellun tutkimusvierailun yhteydessä. Tuloksena saadaan
tietoa ääriolosuhteiden mikrobiyhteisöjen aineenvaihduntaprosesseista ja uusia tutkimusmenetelmiä
paineellisten näytteenottojen ja mikrobikasvatusten toteuttamiseksi, jolloin voidaan myös
yksityiskohtaisemmin tarkistaa tiettyjen olosuhteiden (esim. ravinteiden) vaikutus mikrobien
aineenvaihduntaprosesseihi n ja siten myös mikrobien vaikutuksia ydinjätteen loppusijoituksen
turvallisuuteen.

3.5 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset

Vuonna 2019 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirissä oli kolme hanketta,
jotka on esitetty alla.

Taulukko 5. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Pietari Skyttä MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus TuY

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto

MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D –mallinnus
MIRA-3D -hankkeen tavoitteena on rakosysteemien tunnistaminen ja karakterisointi cm-skaalassa.
Hankkeessa hyödynnetään uutta Turun yliopistossa kehitettyä ”3D-grinder” –laitteistoa (automatisoidun
hiekoneen lisälaite), jossa maksimissaan 50x60 mm kokoisista näytteistä saadaan laadittua tarkkoja 3D-
malleja. Menetelmän avulla on mahdollista laajentaa mittakaavariippuvaista tarkastelua mikrotasolle ja
tuottaa vertailuaineistoa suhteessa KARIKKO-hankkeen muihin mittakaavoihin.

Hankkeessa tuotetaan tietoa rakoilun 3D-geometriasta ja ominaisuuksista mikrotasolla sekä arvioidaan
siirrosten ja näihin liittyvän sekundäärisen rakoilun suhdetta sekä siirrosten kinematiikkaa, arvioidaan
litologian ominaisuuksia mikrotasolla sekä kiven suuntautuneisuutta ja suuntautuneisuuden suhdetta
rakoilun synnyttäneeseen jännityskenttään. Havaintoja pyritään vertaamaan KARIKKO-projektissa
tuotettuihin aineistoihin mahdollisen skaalautuvuuden arvioimisessa. Menetelmää voidaan myös
potentiaalisesti hyödyntää näytteiden pienen mittakaavan kulkeutumisominaisuuksien mallinnuksessa.

KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus
Hankkeen tavoitteena on arvioida kallioperän rakoilun ominaisuuksia ja laatua eri mittakaavoissa Etelä-
Suomen alueella hyödyntäen geofysikaalisten ja topografisten aineistojen perusteella tehtyjä suuren
mittakaavan lineamenttitulkintoja, drooni-fotogrammetrialla tuotettuja ortokuvia ja 3D-malleja sekä
näiden perusteella tuotettuja rakokarttoja, sekä paljastumamittakaavassa tehtyjä rakohavaintoja.
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Mahdollistaakseen suuren datamäärän kerääminen digitaalisista aineistoista, hankeessa selvitetään ja
kehitetään puoli-automaattisia/automaattisia menetelmiä rakoilu tai lineamentti-datan keräämiseen ja
analysointiin joko koneoppimisen tai algoritmien avulla. Rakodatan lisäämisen ja analysoinnin avulla
pystytään vähentämään epävarmuustekijöitä mitkä tällä hetkellä liittyy hauraiden rakenteiden 3D
mallinnukseen ja rakoverkkomallinnukseen. Hankkeessa arvioidaan lisäksi muun geologisen tiedon ja
tulkinnan hyödyntämistä sekä jännitystilamallinnuksen käyttöä rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa.

KARIKKO tuottaa rakoilun osalta aineistoa, jonka pohjalta Olkiluodon rakoilua ja luotuja
rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun kuvaan ja
ominaisuuksiin. Hankkeen tulokset ovat osittain laajempia kuin KYT2022-ohjelman tavoitteet ja
vastaavat myös yhteiskunnan tarpeisiin esim. muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen
tai geotermiseen energian tuotannon mallinnukseen.

RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
RAKKA-tutkimushankkeen ensisijaisena tavoitteena on määrittää rakojen virtausominaisuudet
fotogrammetrian, mekaanisen numeerisen mallinnuksen sekä kytketyn hydromekaanisen
numeerisen mallinnuksen keinoin. Yksittäisten rakojen virtausominaisuudet voidaan syöttää rakopinnan
ominaisuuksina kytkettyä mallinnusta varten. Hankkeen tulokset validoidaan suuren mittakaavan
laboratoriokokeiden avulla. Virtausmallinnuksen tarvitsemat rakoparametrit voidaan ilmaista
taulukkomuodossa tutkimushankkeittain. Tutkimuksen toisena tavoitteena on vastata
ydinjätehuollon koulutustarpeeseen.

3.6 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset

Vuonna 2019 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirissä oli kolme
hanketta, jotka on esitetty alla.

Taulukko 6. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Marja Siitari-
Kauppi

RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien
kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla

HY

Jarkko Akkanen RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen

UEF

Silja Häkkinen KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi

VTT

RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla
Hankkeen tavoitteena on määrittää radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista sementtiä sisältävissä
materiaaleissa, kiteisessä kivessä ja etenkin näiden kahden rajapinnalla in situ -kokein. Tähän päästään
tutkimalla alkalisen sementtiveden aiheuttamaa rakenteellista ja mineralogista muutosta kyseisiin
materiaaleihin. Työssä tutkitaan myös radium käyttäytymistä moniestejärjestelmässä. Tavoitteena on
tuottaa pitkäaikaisturvallisuusanalyysille konkreettisia lähtötietoja.

RABIO - Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen
Hankkeen yleisenä tavoitteena on tarkentaa suomalaisiin (ja muihin boreaalisiin) vesiekosysteemeihin
soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä ydinjätehuollon mahdollisten riskien arviointiin.
Tämä biosfääritutkimuksen hanke on kansallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin uusia näkökulmia
avaava, ja sen lisäarvo KYT2022-ohjelman tavoitteiden kannalta on siksi huomattava. Se tuottaa
pitkäaikaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeää luvanhaltijasta ja viranomaisesta riippumatonta
korkeatasoista asiantuntemusta (Puiteohjelma, 3.1), ja siinä testataan eräitä turvallisuusperustelussa (sen
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biosfääriosassa) käytettyjä perusoletuksia (Puiteohjelma, 3.1.2). Tutkimuksen odotetaan tuottavan entistä
kehittyneempää, empiirisen tiedon avulla tarkennettua biosfäärimallinnusta käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituksen ja muiden radioaktiivisten jätteiden riskien arviointiin. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan
hyödyntää uraanimalmin etsinnän ja Suomeen mahdollisesti perustettavien uraani- tai uraanipitoista
malmia louhivien kaivosten ympäristövaikutusten arvioinnissa, yleisesti radioekologisten mallien
kehittämisessä sekä muiden ympäristöön joutuneiden haitta-aineiden (esim. raskasmetallien) riskien
arvioinnissa.

KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, miten tässä projektissa tutkitut käytetyn ydinpolttoaineen
laskennalliseen karakterisaatioon vaikuttavat epävarmuuskomponentit vaikuttavat käytetyn polttoaineen
lähdetermiin (lämmöntuotto, nuklidi-inventaari ym. oleelliset ominaisuudet) ja kirjoittaa ohjeet siitä,
miten käytetyn polttoaineen lähdetermi tulisi määrittää VTT:llä kehitetyllä ja maailmalla laajasti
käytetyllä laskentaohjelmalla Serpent nämä epävarmuustekijät huomioiden.
Tavoitteena on myös tutkia ja ymmärtää Suomen kannalta oleellisten erilaisten polttoaineiden
ominaisuuksien sekä eri poistopalamien vaikutusta lähdetermiin. Mahdollisia tutkittavia erilaisia
polttoainetyyppejä ovat ainakin BWR, EPR, VVER-440, VVER-1200 ja SMR -polttoaine.

3.7 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto

Vuonna 2019 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirissä oli kolme hanketta, jotka on esitetty
alla.

Taulukko 7. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Paula Keto SURFACE - Near Surface Repositories VTT

Leena Carpén TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten
jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa

VTT

Antti Räty DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

VTT

Susanna
Salminen-
Paatero

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

HY

*DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies - on VTT:n vetämä
koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Helsingin yliopisto.
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SURFACE - Near Surface Repositories
Hankkeen tavoitteena on selvittää maaperä/maanpintasijoituksen soveltuvuus, edellytykset ja
vaatimukset Suomen olosuhteisiin. Työssä käydään läpi suunnitteluperusteet, maaperäsijoitukseen
soveltuvat jätetyypit, loppusijoituskonseptit, ympäristöolosuhteet Suomessa, tekniset päästöesteet,
monitorointi sekä turvallisuusanalyysin periaatteet. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kouluttaa uusia
asiantuntijoita alalle.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aiheesta laaditaan VTT:n tutkimusraportti ja järjestetään seminaari,
johon kutsutaan alan keskeiset toimijat. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella laaditaan
tutkimussuunnitelma hankkeen toiselle vaiheelle. Tämä vaihe painottuu laboratoriossa tehtäviin
tutkimuksiin koskien jätettä ja päästöesteitä. Tuloksena sadaan uusia osaajia ja uutta osaamista alalle ja
laaditaan VTT:n tutkimusraportti aiheesta. Lisäksi seminaarin esitelmät julkaistaan KYTin/hankkeen
nettisivuilla. Tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää sekä maaperäsijoituksen suunnittelussa että
valvonnassa.

TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ
olosuhteissa
Hankkeen tavoitteena on arvioida paineastiaterästen sekä muun voimalaitos- ja purkujäteterästen
korroosiota luonnollisissa tai simuloiduissa pohjavesiolosuhteissa ottaen huomioon myös
mikrobiologisen korroosion mahdollisuus sekä selvittää, onko aktivoitumisella korroosiota kiihdyttävä
vaikutus. Tavoitteena on laajentaa ja verrata jo olemassa olevaa korroosiomittausdataa (esim. KYT-2014
REMIC, KYT-2018 CORLINE) aktivoituneilla näytteillä tehtyisin koetuloksiin sekä useampien
loppusijoituspaikkojen pohjavesiympäristöihin.

Korroosiokokeita varten kerätään pohjavettä eri loppusijoituspaikkakunnilta. Aktivoituneille ja ei-
aktiivisille näytteille suoritetaan rinnakkaiskokeet. Sähkökemiallisia korroosiomittauksia tehdään eri
pituisina altistusaikoina loppusijoitusta simuloivissa olosuhteissa. Tutkimuksessa käytetään hyvin
tarkkoja karakterisointimenetelmiä altistettujen näytteiden, biofilmin ja prosessissa emittoituvien
kaasujen tunnistamiseksi.

Projektin tuloksena voidaan arvioida aktiivisuuden vaikutusta purkujätteen ja sen säilyttämiseen
käytettävien rakenteiden korroosioon. Uusien pohjavesiympäristöjen tutkimus laajentaa aiempien
projektien tulosten sovellettavuutta maantieteellisesti eri ympäristöissä tehtävän loppusijoituksen
turvallisuuden arvioimiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä käytönaikaisen jätteen että purkujätteen
loppusijoituksen suunnittelussa ja turvallisuusarvioinnissa.

DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies
Tavoitteena on kehittää sujuvia aktiivisuuden mittausmenetelmiä, tutkia betonin rakenteelliseen
lujuuteen vaikuttavia ilmiöitä ikääntyvissä reaktoreissa ja varmentaa käytöstäpoistojätteiden
pitkäaikaisturvallisuutta loppusijoitusolosuhteissa arvioivia malleja.

Projekti jakautuu neljään osatehtävään:
1) Käytöstäpoistojätteiden vaikeasti mitattavien beta-aktiivisten nuklidien mittausmenetelmien

kehitys ja validointi.
2) Säteilytyksen vaikutus betonin mekaanisiin ominaisuuksiin
3) Betonin radionuklidien liukoisuus loppusijoitusluolaa simuloivissa olosuhteissa
4) Teräksen radionuklidien liukoisuus loppusijoitusluolaa simuloivissa olosuhteissa

Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston radiokemian osaston kanssa suorittaen mittauksia sekä
VTT:n että yliopiston laboratoriotiloissa. Tulokset raportoidaan tieteellisissä artikkeleissa, teknisissä
raporteissa ja kahdessa pro gradu työssä. Tuloksia verrataan myös kansainvälisissä verkostoissa
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saatuihin tietoihin ja osiossa yksi toteutetaan myös yhteispohjoismainen interkalibrointimittaus VTT:n
toimittamista näytteistä.

Tehtävät kokeet suunnitellaan verrannollisiksi muissa projekteissa tehtävien inaktiivisten
näytemateriaalien tutkimusten kanssa, jotta voidaan verrata aktivoitumisen vaikutusta materiaalien
kemialliseen käyttäytymiseen.

Projektissa tutkittavat näytteet ovat todellisia ydinlaitosmateriaaleja ja sikäli yleensä vaikeasti saatavilla
julkiseen tutkimukseen. Kokeissa tutkittavat ilmiöt ovat kuitenkin yleisiä, sovellettavissa kaikkiin
reaktorityyppeihin ja valmentavat tulevaisuuden käytöstäpoistohankkeisiin.

3.8 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat

Vuonna 2019 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä oli kaksi hanketta, jotka on
esitetty alla.

Taulukko 8. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Risto Koivula ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit HY

Wade Karlsen LABWAST - Pre-emptive reduction of radiological
laboratory legacy waste

VTT

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit
Hankkeessa on tavoitteena kehittää materiaali ja menetelmä aktinidien/lantanidien
ryhmäerotukseen käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on kehittyneiden
polttoainekiertojen kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusia
erotustekniikoita. Hankkeessa syntetisoidaan Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn omaava hybridimateriaali ja
pyritään ymmärtämään Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn syitä. Tavoitteena on myös hybridin epäorgaanisen ja
orgaanisen osuuden ymmärtäminen sorption selektiivisyydessä sekä sorptiomekanismin ymmärtäminen.
Hankkeessa pyritään säätämään hybridimateriaalin Ac/Ln ryhmäeluutio niin että ydinjätteen
radiotoksisuus alenee ja aktinidien käytännöllinen transmutatointi on mahdollista – yli 99,5%
erotusprosentti Ac/Ln ryhmille.

LABWAST - Pre-emptive reduction of radiological laboratory legacy waste
LABWAST –hanke keskittyy VTT:n Ydinturvallisuustalon infrastruktuurinuudistustyöhön. Aiempiiin
hankkeisiiin verrattuna uutena aihealueena LABWAST projekti keskittyy erityisesti uuden
infrastruktuurin pitkäaikaiseen vastuulliseen käyttöön, luomalla menetelmät ja työkalut radioaktiivisen
jätteen kertymisen minimointiin, mahdollistaen osallistumisen radioaktiivisten materiaalien
kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimushankkeisiin.
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3.9 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys
Vuonna 2019 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä oli yksi hanke.

Taulukko 9. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Matti Kojo SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and
acceptance

TY

SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance
SOLID –hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä luottamuksen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden
rakentumisesta ydinjätehuollossa. Tavoitteena on vertailla loppusijoitusta koskevan päätöksenteon
turvallisuusargumentaatiota Suomessa ja Ranskassa luottamuksen ja sosiaalisen hyväksynnän
näkökulmasta. Hanke tarjoaa tietoa turvallisuusargumentaation eroista, mikä auttaa arvioimaan
mm. monitorointia koskevaan keskusteluun liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on myös viestittää
SOLID- ja SAFER-hankkeiden tuloksista osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin
ja viimeistellä em. hankkeiden artikkelikäsikirjoitukset julkaisuiksi. Periaatteena on suosia
vertaisarvioituja ja avoimia julkaisuja. Hankkeessa järjestetään myös luottamusta ja sosiaalista
toimilupaa käsittelevä seminaari, johon kutsutaan puhujaksi ulkomainen tutkija.

3.10 Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri

Vuonna 2019 ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiiri koostui kahdesta hankkeesta (Taulukko 10).
Hankkeet toteutetaan yhteistyössä SAFIR2022-tutkimusohjelman kanssa, missä on organisoitu oma
tukiryhmänsä infrahankkeita varten. Kustannukset on jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken.

Sisällöllisesti hankkeet edistävät VTT:n vuonna 2017 käyttöön otetun ja vuonna 2018 lopullisesti
turvallisuusluvitetun Ydinturvallisuustalon kokeellisia tutkimusvalmiuksia.

Taulukko 9. Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiirin hankkeet vuonna 2019.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Wade Karlsen RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the
Centre for Nuclear Safety 2019

VTT

Wade Karlsen RADINFRA - Radiological laboratory equipment
infrastructure investments 2019

VTT

RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety)

KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan
toimitilakustannuksia vuonna 2019. Kustannukset sisältävät vuokran lisäksi myös sähkön ja tilojen
huollon. Kustannukset on jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken. Kustannusten suuruus on
korkeintaan 2,7 milj. euroa vuosina 2016 - 2025. Vuoden 2019 kustannus on KYT-tutkimusohjelman
osalta arviolta 650 k€.
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RADINFRA (Radiological laboratory equipment infrastructure investments)

KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laiteinvestointeja. Kustannukset on
jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken suhteessa. Kustannusten suuruus on yhteensä enintään 18 milj.
euroa ja se jakautuu vuosille 2016—2020. Vuoden 2019 kustannus on arviolta 860 k€.
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3.6 Yhteenveto

Vuonna 2019 tutkimusohjelmassa myönnettiin valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoitusta
n. 3,6 M€, josta kaikille avoimen tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan
tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta 30 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle, joista kolme
koski Ydinturvallisuustaloa.

Tutkimusohjelmassa valmistui vuonna 2019 yhteensä 15 arvojulkaisua, 52 konferenssijulkaisua ja
työraporttia sekä 6 opinnäytetyötä. Opinnäytetöistä 2 oli väitöskirjoja. Julkaisujen jakautuminen
tutkimusaiheisiin on esitetty Taulukossa 10. Julkaisut on lueteltu liitteessä 2. Julkaisujen ja
opinnäytetöiden vuotuisia määriä arvioitaessa täytyy muistaa, että ne perustuvat aiempien vuosien
tutkimuksiin.

Taulukko 10. KYT2022-ohjelman julkaisujen lukumääräinen jakautuminen eri tutkimusaiheisiin vuonna
2019.

Aihepiiri Arvojulkaisut Konferenssijulkaisut
ja työraportit

Opinnäytteet

Turvallisuuden perustekijät 1 2 1
Puskuri/kallio-rajapinta 1 1
Kapselin toimintakyky 3 2 2
Vapautumisesteiden
vuorovaikutukset/mikrobiologia

1 8 -

Kallioperätutkimukset 8 1
Muut turvallisuustutkimukset 4 11
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen
huolto

2 8

Vaihtoehtoiset teknologiat 8 1
Hyväksyttävyys 4 5

4. Viitteet

TEM 2018, Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma, KYT2022. Puiteohjelma tutkimuskaudelle
2019–2022. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia 24/2018, 59 s.
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Liite 1 KYT2022 hankekohtaiset hakuyhteenvedot 2019

Turvallisuuden perustekijät - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
OMT - Overall safety, multibarrier system and transient phase Heidar Gharbieh, VTT
SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa

Raija Koivisto, VTT

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa

Ahti Salo, Aalto

Aalto=Aalto Yliopisto; VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta - aihepiirin hankkeet. Koordinoidun hankkeen
BROCTIO hankekoordinaattori lihavoituna.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus Veli-Matti Pulkkanen,

VTT
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus Markku Kataja, JY,
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus Jukka Kuva, GTK

JY=Jyväskylän Yliopisto, GTK=Geologian TutkimusKeskus

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli - aihepiirin hankkeet. Koordinoidun hankkeen KAPSELI
hankekoordinaattori lihavoituna.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
KAPSELI/BECOLT - Behaviour of Copper under Load Transients Juhani Rantala, VTT
KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen sisäosan
mekaaninen lujuus*

Sven Bossuyt, Aalto

KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and prediction of
long term deformation and damage of copper

Tom Andersson, VTT

KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper corrosion in
repository conditions

Jari Aromaa, Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia - aihepiirin
hankkeet. Koordinoidun hankkeen MoToPro hankekoordinaattori lihavoituna.

Tutkimushanke Hankepäällikkö
MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset Minna Vikman, VTT
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden
merkitys kuparikapselin korroosioon

Leena Carpén, VTT

MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa Hanna Miettinen, VTT
MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot Riikka Kietäväinen,

GTK
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen
monimuotoiset*aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä

Malin Bomberg, VTT
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Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus Pietari Skyttä, TuY
KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus Nicklas Nordbäck, GTK
RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Mikael Rinne, Aalto

TuY=Turun Yliopisto

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien kulkeutuminen sementin
ja kallioperän rajapinnalla

Marja Siitari-Kauppi,
HY

RABIO - Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen Jarkko Akkanen, UEF
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi Silja Häkkinen, VTT

HY=Helsingin yliopisto, UEF=Itä-Suomen yliopisto
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
SURFACE - Near Surface Repositories Paula Keto, VTT
TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio
loppusijoituksen in-situ olosuhteissa

Leena Carpén, VTT

DEMONI - Decommisioning Material characterization and final
disposal studies

Antti Räty, VTT

DEMONI - Decommisioning Material characterization and final
disposal studies

Susanna Salminen-
Paatero, HY

Vaihtoehtoiset teknologiat - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit Risto Koivula, HY
LABWAST - Pre-emptive reduction of radiological laboratory legacy
waste

Wade Karlsen, VTT

Hyväksyttävyys - aihepiirin hanke.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance Matti Kojo, TY

TY=Tampereen yliopisto

Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke Hankepäällikkö
RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the Centre for
Nuclear Safety 2019

Wade Karlsen, VTT

RADINFRA - Radiological laboratory equipment infrastructure
investments 2019

Wade Karlsen, VTT

VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT
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Muut tutkimusohjelman infrahankkeet

Tutkimushanke Hankepäällikkö
RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for
Nuclear Safety)

Wade Karlsen, VTT

RADINFRA (Radiological laboratory equipment infrastructure
investments)

Wade Karlsen, VTT

VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Overall Safety, Multibarrier System and Transient Phase (OMT) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

- 

Tutkimuslaitos 

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd 

Vastuuhenkilö 

Heidar Gharbieh  

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Safety 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

This was the first project on overall safety of nuclear waste disposal. Continuation is planned for 

2021-2022 

Yhteistyökumppanit - 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto University’s participation in 

OMT seminar  

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

SAFIR2022 (OSAFE project) 

KYT2022 (SYSMET project) 

Tutkimuksen tavoite 

The main goal of this project is to initiate the development of a general framework for the 

assessment of overall safety of nuclear waste disposal, starting from the safety culture perspective 

on the one and from the state-of-the-art safety case concept on the other hand. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Methodology for overall safety 

assessment  

Julkaisujen lukumäärä 

1 research report 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

The results can be used in discussions concerning the possible need to extend the scope of the 

safety case methodology  

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

A literature study on safety culture and the safety case concept has been carried out and aspects deemed 
relevant for overall safety of nuclear waste disposal have been discussed. Overlaps between safety cultural 
aspects and the safety case methodology have been identified. In this regard, the importance and usefulness of 
management systems and, in particular, knowledge management systems has been discussed. The discussions 

about the applicability of existing holistic approaches on evaluating the safety of nuclear waste disposal have 
been deepened, particularly with regard to the defence-in-depth (DiD) philosophy. 

After outlining the concept of overall safety based on the literature review, structured interviews with experts of 
several different topics relevant for nuclear waste disposal have been conducted in order to build a basic 
understanding of overall safety and its different facets in the Finnish context. To this end, a questionnaire 
covering the themes overall safety, safety culture, collaboration and information flow, integrity as well as 
assumption and uncertainty management has been developed. Main findings concern the organisation of 

research in Finland related to nuclear waste disposal, the compartmentalization of knowledge, competence 
management and knowledge transfer as well as commercial considerations. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Gharbieh, H., Rasilainen, K., Ylönen, M. &Olin, M. 2020. KYT2022 OMT – Overall Safety of Nuclear 

Waste Disposal. VTT Research Report VTT-R-00153-20. 

 

OMT seminar 25 October 2019, presentations are available online 



(http://kyt2022.vtt.fi/kyt2022_omt_seminar_2019.htm). 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Rasilainen, K., Gharbieh, H., Olin, M., & Ylönen, M. (2019). Safety case methodology for nuclear 

waste disposal - possible update considerations for Finnish usage. VTT Technical Research Centre of 

Finland. VTT Technology, No. 364 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T364 

 

LUT Kokonaisturvallisuus-seminaari 11.9.2019 in Lappeenranta, “Safety case in nuclear waste 

management”, seminar organised as part of SAFIR2022 programme  

 

Steering meeting with STUK representatives 23.4.19 at STUK 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Costs and workload as planned in the revised research proposal  

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

One person travelled to LUT Kokonaisturvallisuus-seminaari 11.9.2019, Lappeenranta  

 

 

https://doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T364


Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät kokonaisturvallisuuden arvioinnissa 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

SYSMET - Systematic scenario methods for the assessment of overall safety 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy / Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Raija Koivisto /Ahti Salo 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätelaitoksen turvallisuus (erityisesti kokonaisturvallisuus) 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Vuoden hanke on ensimmäinen osa kaksivuotista KYT2022 Excellence -hanketta. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

STUK, voimayhtiöt 

Ulkomaiset organisaatiot 

Politecnico di Milano 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on 

(i) edistää kokonaisturvallisuuden arviointia tuottamalla näkemyksellistä tietoa siitä, miten 

skenaariomenetelmiä on eri aloilla sovellettu epävarmuustekijöiden tunnistamisessa ja 

analysoinnissa, 

(ii) konseptoida ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuuden arvioinnin tueksi systemaattisia 

viitekehyksiä ja toimintatapoja (ml. asiantuntijatyöpajat), 

(iii) kehittää päätösanalyyttisiä skenaariomenetelmiä kokonaisturvallisuuden arvioinnin kannalta 

tärkeimpien skenaarioyhdistelmien valitsemiseksi. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

- Skenaariokäsitteen tulkinta 

tarkoitusta varten & 

skenaariomenetelmä 

- Skenaariotarkastelun 

kattavuutta tukevan 

menetelmän kehittäminen, 

soveltaminen ja raportointi 

- Riskitärkeysmittojen 

yleistäminen Bayes-verkkojen 

avulla tehtyihin 

epävarmuustarkasteluihin 

- Todennäköisyypohjaisten 

ristivaikutusmenetelmien 

kehittäminen riskianalyysin 

tueksi 

Julkaisujen lukumäärä 

Kvalitatiivinen osaprojekti: 

- Julkaisukäsikirjoitus 

Kvantitatiivinen osaprojekti: 

- Kolme tieteellistä artikkelia 

referoituihin kansainvälisiin 

sarjajulkaisuihin 

- Yksi työstettävänä oleva 

käsikirjoitus 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 väitöskirja valmistumassa 

(Edoardo Tosoni, rahoitettu 

myös aiemmasta KYT-

ohjelmasta) 

1 valmis kandidaatintyö 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Osallistuvien tutkimusryhmien vahvaan osaamiseen pohjautuen hanke tuottaa jo lyhyellä tähtäimellä 

yhteistyökumppaneita hyödyttävää tietoa systemaattisten skenaariomenetelmien perusteista, 

rajoitteista ja mahdollisuuksista kokonaisturvallisuuden arvioinnissa. 

Hankkeessa tehtävä menetelmäkehitys antaa pitkällä tähtäimellä edellytykset kokonaisturvallisuuden 

arviointia tukevien systemaattisten viitekehysten rakentamiselle ja soveltamiselle siten, 

että STUK ja muut yhteistyökumppanit (sekä kotimaiset että kansainväliset) pystyvät hyödyntämään 



niitä itsenäisesti.  

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Kvalitatiivisessa osaprojektissa on tehty laaja kirjallisuusselvitys skenaarioista, niiden 

määritelmistä, skenaarion muodostamismenetelmistä sekä skenaarioiden käytöstä. Skenaariokäsite 

on hyvin moninainen ja yksi hankkeen tulos on käsitteen selkeyttäminen.  

Kehitettävää skenaariomenetelmän kehystä varten on myös tehty konseptikuvaus ydinjätteen 

loppusijoitusjärjestelmästä - systemaattinen skenaarioiden tunnistaminen koostuu skenaarioiden 

tunnistamissystematiikasta ja kohteen kuvauksesta. Tuloksista on tekeillä julkaisu, joka perustuu 

kirjallisuusselvitykseen ja sen tavoite on rakentaa tietoteoreettista viitekehystä 

skenaariomenetelmän käyttöön eri konteksteissa. Analyysi palvelee ydinjätehuollon skenaariotyön 

kehittämistä luomalla käsitteistöä skenaariotyön ymmärtämiseen.  

Työ aloitettiin aktiivisesti vasta syyskuussa yhden avainhenkilön opintovapaan vuoksi, mutta on 

sittemmin jatkunut aktiivisena eikä viivytyksiä tai keskeytyksiä ole näköpiirissä toisena 

projektivuotena. 

Kvantitatiivisessa osaprojektissa on kehitetty yhtäältä skenaariotarkastelujen kattavuutta 

(comprehensivness) tukeva iteratiivinen menetelmä (ks. Tosoni et al., 2019), joka tukee 

laskennallisten mallien lähtöparametrien valintaa siten, että ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuu-

desta voidaan tuottaa perusteltuja arvioita tehokkaasti. Menetelmää on sovellettu tuottamalla 

numeerisia tarkasteluja Belgian Desseliin suunnitellusta laitoksesta.  

 

Toiseksi osaprojektissa on yleistetty todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin tärkeysmittoja niin, että 

turvallisuusmerkitykseltään tärkeimmät skenaariot voidaan tunnistaa kuvaamalla 

epävarmuustekijöiden (esim. FEP) eri tulemat sekä näiden seuraamukset Bayes-verkkona. Mittojen 

avulla voidaan arvioida epävarmuustekijöiden välisten syy-seurausten vaikutusta turvallisuuteen.  

 

Kolmanneksi osaprojektissa on kehitetty todennäköisyyspohjainen ristivaikutusmenetelmä, jossa 

joko tilastollisin menetelmin tai asiantuntija-arvioiden avulla määritetyt konsistenssi- ja 

kausaliteettiarviot voidaan yhdistellä laskennallisesti niitä, että joko todennäköisimmät tai 

turvallisuusmerkitykseltään tärkeimmät skenaariot voidaan määrittää. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

• Käsikirjoitus tekeillä Technological Forecasting and Social Change -julkaisuun työnimellä 

“Epistemological study of scenarios in different use contexts”.  

• Referoitu artikkeli kansainvälissä sarjajulkaisussa: Tosoni, E., A. Salo, J. Govaerts and E. Zio: 

Comprehensiveness of Scenarios in the Safety Assessment of Nuclear Waste Repositories, 

Reliability Engineering and System Safety 188 (2019) 561-573. [Impact Factor 4.039] 

• Arvioitavana oleva käsikirjoitus: Tosoni, E., A. Salo, J. Govaerts and E. Zio, 

Comprehensiveness of Scenarios in the Safety Assessment of Nuclear Waste Repositories: 

Data on Near-Surface Disposal, Data in Brief. 

• Arvioitavana oleva käsikirjoitus: A. Salo, E. Tosoni, E. Zio: Risk Importance Measures for 

Probabilistic Risk Assessment with Bayesian Networks, European Journal of Operational 

Research.  

• Käsikirjoitus tekeillä A. Salo, E.Tosoni, J. Roponen, D.Bunn: Cross-Impact Analysis for 

Probabilistic Risk Assessment.  

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

• Formulation of systematic framework for scenario development in the context of 

nuclear repository systems - Esitys hyväksytty SRA-E -konferenssiin 14.-17.6.2020. 

• Uncertainty, transparency and dependencies in scenario analysis for risk assessments: 

applications to nuclear waste management – E. Tosoni, A. Salo, E. Zio; esitys hyväksyttty 

SRA-Europe –konferenssiin 14.-17.6.2020. 

• Probabilistic cross-impact analysis for risk assessment – A. Salo, E. Tosoni, J. Roponen, D. 

Bunn, esitys hyväksyttty SRA-Europe –konferenssiin 14.-17.6.2020. 

• Generalized measures of risk importance for Bayesian networks – E. Tosoni, A. Salo, E.Zio, 

Advances in Decision Analysis, 19.-21.6.2019 



• Using portfolio decision analysis to build improved strategies for safety and reliability –  

A. Salo, kutsuttu keynote-esitys konferenssiin ESREL2020-PSAM15, 22.-2.6.6.2020. 

Opinnäytteet 

• Peter Nybergh: Identifiering av de viktigaste scenarierna i kärnavfallshantering med hjälp av 

Bayesiska nätverk, kandidaatintyö, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, 2019. 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

• KYT2022 Multibarrier and safety seminar - collaboration needs and opportunities. KYT -

projektien esittely- ja keskustelutilaisuus 1.4.2019 Kivimiehentie 3, Espoo. 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

1. Kvalitatiivinen osaprojekti, VTT: toteutui suunnitellusti vaikkakin projekti käynnistyi 

aktiivisesti vasta syyskuussa yhden avainresurssin opintovapaan vuoksi. 

2. Kvantitatiivinen osaprojekti, Aalto -yliopisto: Projektissa päätutkijana toiminut Edoardo Tosoni 

siirtyi syyskuussa osapäiväisesti toisen työantajan palvelukseen, minkä takia palkkakustan-

nukset jäivät jonkin verran suunniteltua alhaisemmiksi.  

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

• Projektin ohjausryhmän kokoukset Otaniemessä (2 kokousta); matkat Tampere-Otaniemi-

Tampere -välillä. 

• Projektiryhmän kokoukset Tampereella (1) ja Otaniemessä (2); matkat Tampere-Helsinki 

• Projektin tulosten esittely konferensseissa Advances in Decision Analysis, Milano, 19.-

21.6.2019 (ei matkakuluja).  

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus, Broctio (Osaprojekti 2: VTT) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Bentonite-rock interaction 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Veli-Matti Pulkkanen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus, ydinjätehuollon toteutettavuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

THEBES (KYT2018), BOA (KYT2014), hanke on KYT2022 Excellence-hanke eli kesto on 4 vuotta 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Jyväskylän yliopisto, GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

H2020 Beacon, EURAD WP 

HITEC 

Tutkimuksen tavoite 

Hankkeessa tutkitaan kokeellisesti KBS-3 menetelmän mukaisen käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoitusjärjestelmän savikomponenttien (bentoniittipuskuri ja tunnelitäyttö) ja niitä ympäröivän 

kallioperän ilmiöitä. Erityistä huomiota kiinnitetään bentoniitin ja kallioperän rajapintaan. Valitut 

tutkimuskohteet ovat 1) bentoniitti-kallio -rajapinnan kulkeutumisilmiöt, 2) peruskallion vaikutus 

bentoniitin mekaaniseen käyttäytymiseen ja 3) kalliorakojen sekä materiaalien karakterisointi. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan ilmiöistä yksityiskohtaista ja kattavaa kokeellista tietoa ja aineistoa, 

joka lisää ilmiöiden ymmärtämistä ja jota voidaan käyttää ilmiöihin liittyvien mallien kehittämisessä 

ja parametrisoinnissa. Tulokset mahdollistavat erityisesti savikomponenttien ja kallioperän 

vuorovaikutuksen analysoinnin ja näille osille käytettyjen erillisten mallien yhdistämisen. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Kokeellinen menetelmä, 

konstitutiivinen malli 

Julkaisujen lukumäärä 

- 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tutkittavat ilmiöt vaikuttavat suoraan tutkittavien loppusijoitusjärjestelmän osien keskeisten 

turvallisuustoimintojen toteutumiseen, mutta liittyvät myös loppusijoitustilan sulkemisen jälkeisen 

muutosvaiheeseen ja loppusijoituksen toteutettavuuteen. Lisäksi tutkimalla loppusijoitusjärjestelmän 

osien vuorovaikutusta voidaan arvioida osien toimintakyvyn alenemisen vaikutusta toisten osien 

toimintaan. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Osaprojekti 2. Peruskallion vaikutus bentoniitin mekaaniseen (ja termiseen) käyttäytymiseen. VTT. 

 Tehtävä 1. Koordinointi 

o Projektin aloituskokous 18.6.2019 ja projektikokous 17.1. (mukana VTT, Jyväskylän 

yliopisto ja GTK) 

o Prof. Dragan Grgic:n (GeoRessources laboratory, Ranska) vierailun isännöinti 4.-12.4. 

o VTT:n sisäisen KYT2022 Multibarrier seminaarin järjestäminen 

 Tehtävä 2. Bentoniitin mekaaninen käyttäytyminen kallioliikunnoissa 

o Olli-Pekka Rauhala rekrytoitu tutkijaksi projektia varten (aloittanut elokuussa 2019) 

 työhön perehtyminen, teoreettisen taustan läpikäynti ja laboratoriotöiden 

aloitus 

 näytteenvalmistusmenetelmien kehitys 



o Sami Naumer rekrytoitu tutkimusharjoittelijaksi 

 aikaisempien Olkiluodon lämmönsiirto-simulaatioiden toistaminen ja 

lämpölaajenemisen vaikutus loppusijoitustilan kallion eheyteen 

     VTT-R-00211-20 

 kallioliikuntosimuloinnit olemassa olevilla bentoniittimalleilla 

 Tehtävä 3. Bentoniitin mekaaninen käyttäytyminen kallion geokemian muutoksissa 

o Ks. tehtävä 2 

o Yhteistyö MoToPro-hankkeen kanssa 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 (Aikaisempiin KYT-hankkeisiin liittyen: väitöskirja: “A large deformation model for 

chemoelastic porous media – Bentonite clay in spent nuclear fuel disposal”, Veli-Matti 

Pulkkanen, 4/2020)   

 ”Thermal evolution and thermally induced stress simulations of spent nuclear fuel repository”, 

VTT-R-00211-20, Sami Naumer 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Prof. Dragan Grgic:n (GeoRessources laboratory, Ranska) vierailun isännöinti 4.-12.4.2019 

KYT2022 Multibarrier  seminaarin(VTT:n sisäinen) järjestäminen 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanos ja kustannukset ovat esitetty kustannustilitys-raportissa ja ne ovat hanke-esityksen 

mukaiset. 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Projektikokous, Jyväskylän yliopisto 17.1.2020 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 
Tutkimushankkeen nimi 

Bentoniitti-kallio - vuorovaikutus, Osaprojekti 1 (Broctio_Op1) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
 
Tutkimuslaitos 

Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos 

Vastuuhenkilö 

Markku Kataja 
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus. Käytetyn ydinpolttoaineen huolto 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Hanke on osittain jatkoa THEBES-projektille (KYT2018) 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 

Jyväskylän yliopisto 
VTT (koordinaattori), GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 

Hankeella on kytkentä EU -
rahoitteisiin Beacon ja EURAD  
-projekteihin 

Tutkimuksen tavoite 
Hankkeen päätavoitteena on selvittää bentoniittipuskurin ja kallion rajapintaan liittyviä ilmiöitä ja samalla kytkeä ne laajemmin 
moniestejärjestelmän, erityisesti puskurin alueen ja sitä ympäröivän kallioperän toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa sekä 
termisen vaiheen aikana että sen jälkeen. 
Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 

Kokeellinen menetelmä ja 
tulokset. 

Julkaisujen lukumäärä 

 
1-3 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 
1-2 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia käytetään lähinnä bentoniittipuskurin toimintaa ja kalliokulkeutumista kuvaavien mallien yhdistämiseksi puskuria, sitä 
ympäröivää kallioperää ja niiden rajapinta-aluetta kuvaavaksi kokonaismalliksi, sekä tällaisten mallien validoimiseksi.  
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  

Puskurin ja kallion rajapinnassa tapahtuvien kuljetusilmiöiden tutkimiseksi suunniteltiin tarkoitukseen sopivat 
näytekammiot, joissa sylinterinmuotoisia bentoniittinäytteitä (d = 42 mm, h = 21 – 42 mm) kastellaan 
paineistetulla vedellä (0 - 4 MPa) sen kanssa kontaktissa olevien kivinäytteiden rakojen kautta. Ensimmäisen 
kammion avulla testattiin paineistusta onnistuneesti 4 MPa saakka, hankittiin ja kalibroitiin voima-anturit ja 
suoritettiin testinäytteiden lyhytkestoisia kastelukokeita. Kammioissa käytettäviä kiviosia valmistettiin 
kairasydännäytteistä leikkaamalla ja halkaisemalla. Identtisiä kammioita valmistetaan seuraavaksi yhteensä 
kolme kappaletta, minkä jälkeen varsinaiset kokeet voidaan aloittaa projektisuunnitelman mukaisesti. 

Kulkeutumisilmiöitä mitataan kuvaamalla sopivin väliajoin näytteiden rajapintaa röntgenmikrotomografialla ja 
käyttämällä kuiva-aineen ja vesipitoisuuden määrittämiseen Jyväskylän yliopistossa (JY) kehitettyjä kuva-
analyysimenetelmiä. Kuvaukset suoritetaan JY:n tomografialaboratorioon vuoden 2019 aikana, komponenteista 
rakennetulla uudella röntgenmikrotomografialaitteella. Tämä laite mahdollistaa aikaisempaa suurempien 
näytteiden kuvaamisen lyhyemmässä ajassa, ja on itserakennettuna kaupallisia laitteita paremmin 
räätälöitävissä projektissa käytettäviä kehittyneitä kuvaus- ja kalibrointimenetelmiä varten. Laitteella 
bentoniittinäytteestä otettujen ensimmäisten röntgentomografiakuvien laatu osoittautui varsin hyväksi projektin 
tarpeita silmällä pitäen. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
 
Opinnäytteet 



 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

KYT-ohjelmaseminaarit. Aihepiirin EU-projektien seminaarit ja workshopit 
 
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 
toteutuminen) 

Työpanos toteutui suunnitelman mukaisesti: Tero Harjupatana: 10,5 htkk, Markku Kataja: 1 htkk ja 
Joni Parkkonen: 2,5 htkk. 

Palkkakustannukset olivat 58 898 € (suunnitelma 59 000 €) 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

-BROCTIO -suunnittelukokous 20.8.2019. Espoo. 

-BROCTIO -seurantakokous 5.11.2019. Espoo. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2019 
 

Tutkimushankkeen nimi 

Bentoniitti-kallio vuorovaikutus (BROCTIO) / Osaprojekti 3 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Bentonite-rock interaction (BROCTIO) / Subproject 3 

Tutkimuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus 

Vastuuhenkilö 

Jukka Kuva 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Ei suoraa jatkoa aiemmalle tutkimukselle, jatkuu ainakin tämän KYT-kauden loppun. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, Jyväskylän yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

FinTomo 

Tutkimuksen tavoite 

BROCTIO pyrkii selvittämään bentoniittipuskurin ja kallioperän rajapinnalla tapahtuvien ilmiöiden 

luonnetta ja niiden vaikutusta kokonaisuuden kannalta. Osaprojektissa 3 karakterisoidaan muiden 

osaprojektien näytteitä ennen ja jälkeen kokeiden, sekä karakterisoidaan luonnon savirakonäytteitä, 

joista saadaan lisää tietoa savi-kallio rajapinnoista luonnossa. 

 

Tuloskategoria  

Mittaus- ja analyysitulokset, 

johtopäätökset ja mallit 

Julkaisujen lukumäärä 

0 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tutkimustulosten hyödyntäjiä ovat loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja alan 

tutkijat. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa bentoniittipuskurin ja kallioperän 

rajapinnan ilmiöiden vaikutusta ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri 

menetelmien käytettävyyttä turvallisuusperustelun tarvitsemien parametrien määrittelyyn. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  

Osatehtävä 1-2 ja linkittyvät VTT:n tehtäviin jotka eivät ole käynnistyneet, joten niistä ei vielä 

tuloksia. 

Osatehtävä 3: 20 näytettä kuvattu tomografialla, 15 SEM:llä, 20 hyperspektraalikuvauksella 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Julkaisu tekeillä, ei vielä julkaistuja 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Projektin sisäiset kokoukset, abstrakti ja kokousesitelmä Japanissa (Natural Analogue Working Group 

WS, 15-18.10.2019) 

 

Työpanos ja kustannukset  

Jukka Kuva 0,5 htkk 

Heini Reijonen 0,75 htkk 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Ei matkoja vuonna 2019 (Japanin esitelmä videoitse) 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

BECOLT 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Behaviour of Copper under Load Transients 

Tutkimuslaitos 

VTT 

Vastuuhenkilö 

Juhani Rantala 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto, Kapseli 

Tutkimusjatkumo  

Jatkoa PRECO-hankkeelle 2015-18. Osa koordinoitua hanketta KAPSELI. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto, Posiva, VTT (CRYCO-

projekti) 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa, 

jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen 

kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation kautta.  Myös raekoon vaikutusta virumiseen 

selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään 

kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä. 

 

Tuloskategoria  

Kokeellinen tulosaineisto, 

raportit, julkaisut 

 

Julkaisujen lukumäärä 

suunniteltu 5 (2019-2022), 

pidetty yksi konferenssiesitelmä 

2019 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 diplomityö 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  

Tietämys ja kokeellisen näytön määrä ovat kaikilla mainituilla tutkimuksen alueilla vielä vähintäänkin 

osittain puutteelliset. Tulokset ja mallit kuormitushistoriariippuvuudesta, relaksaatiosta ja raekoon 

vaikutuksesta yhdistetään kapselin FE-laskennassa, jolloin saadaan luotettavampi arvio kapselin 

kokemista rasituksista ja muodonmuutoksen keskittymisestä kapselin kriittisissä kohdissa. 

Tulosaineisto antaa myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden turvallisuusperusteita. 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  

1. Koeohjelma kuormitushistorian vaikutuksesta 175°C:ssa on valmis ja uusi pitkäaikainen 

koeohjelma 90°C:ssa on käynnissä. Kaksi hyvin pitkäaikaista virumiskoetta on käynnissä.  

2. Eri raekokoja sisältävää koemateriaalia ei saatu Posivalta, joten koeohjelma jäi aloittamatta ja 

myönnettyä rahoitusta jäi käyttämättä.  

3. Relaksaatiokoeohjelma 90°C:ssa on päättynyt ja mallinnuksen kehittäminen on käynnissä.  

4. Ensimmäinen 1000h koe kiilakuormitetulla CT-sauvalla 90°C suolavedessä on päättynyt, 

koelaitteisto on osoittautnut onnistuneeksi. Metallografiatarkastuksen perusteella ei ole havaittu 

korroosion ja virumisen yhteisvaikutusta. Koeohjelma jatkuu 5000h kokeella.  

5. Yhteistyössä CRYCO-projektin kanssa kuparisauvoja on kuormitettu eri elinikäosuuksiin aikaisen 

vaiheen virumisvaurion tuottamiseksi. Näytteille on tehty SEM and EBSD mikroskopiaa. Kuparin 

kiderakenne on mallinnettu kideplastisuusmalliin, jonka avulla materiaalin vauriokäyttäytymistä 

voidaan mallintaa CRYCO-projektissa. 

6. Valmistelussa on KYT-seminaari kuparikapselin eheydestä ja virumiskäyttäytymisestä 24.3.2020 

7. Projektin tuloksista pidettiin esitelmä BALTICA XI konferenssissa kesäkuussa 2019. 

 



Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Konferenssiesitelmä: 

Rantala J.H, Experimentally verified model based predictions for integrity of Cu overpack, Baltica XI, 

11-13.6.2019. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Valmistelussa KYT-seminaari kuparikapselin eheydestä ja virumiskäyttäytymisestä 24.3.2020. 

 

Työpanos ja kustannukset  

Kaikkien työntekijöiden työtunnit yhteensä 636h. 

Toteutuneet kustannukset 80038€, rahaa jäi käyttämättä 19962€, josta KYTin osuus 11977€. 

 

Matkat  

Ei matkoja 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Kuparikapselin mekaaninen lujuus 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Mechanical strength of copper canister (MECAN) 

Tutkimuslaitos 

Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Sven Bossuyt 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimushankkeelle ”Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset 

ominaisuudet” 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 

Kärnavfallsrådet, SSM, Studsvik 

Ab, KTH ja SKB, Ruotsi; Kyushu 

University, Japani; MEPhI, 

Venäjä 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

IGD-TP platform, EU 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuparikapselin eri osien (perusmateriaalit ja hitsit) mekaaniset 

ominaisuudet sekä ymmärtää makroskooppinen ja mikroskooppinen plastinen deformaatio sen 

epähomogeenisissä rakenteissa. Näin voidaan ennustaa kapselin deformaatio ja mahdollinen 

murtuminen pitkäaikaisessa käytössä, ja mallintaa sen käyttäytyminen luotettavasti. Tutkimuksessa 

selvitetään myös vedyn absorptio ja sen vaikutus kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin sekä kuparin 

jännityskorroosiomekanismi sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa. Valurautaisen 

sisäosan ominaisuuksien tutkimus suoritetaan loppuun Patrik Sahiluoman DI-työn osalta, jossa 

vedyn aiheuttamia haurastumismekanismeja selvitetään. Tuloksena saadaan kuparikapselin 

epäjatkuvuuskohtien (viat ja geometriset epäjatkuvuudet) ja epähomogeenisen mikrorakenteen 

vaikutukset deformaation paikallistumiseen ja murtumiseen. Tutkimus on erittäin tärkeä kapselin 

valmistuksessa sen laadulle asetettavien vaatimusten määrittelyssä, epäjatkuvuuskohtien 

kriittisyyden arvioinnissa (sallitut poikkeamat ja vikakoot sekä niiden hyväksymiskriteerit), ja 

erityisesti kapselin ja koko loppusijoituksen turvallisuusanalyysissä. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Julkaisujen lukumäärä 

4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Kuparikapselin mekaaniset ominaisuudet, sallittavan plastisen deformaation määrä sekä vikojen 

suuruus ja laatu ovat kapselin mekaanisen kestävyyden kannalta erittäin tärkeitä. Myös 

loppusijoitusympäristössä (mukaan lukien säteilyn vaikutus) tapahtuvassa korroosiossa 

(hapettuminen/sulfidoituminen) absorboituvan vedyn ja vakanssien vaikutus mekaanisiin 

ominaisuuksiin, virumiseen, jännityskorroosioon ja vetyhaurauteen täytyy tuntea. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Venymän paikallistuminen kuparikapseleissa 

Antti Forsströmin väitöskirja aiheesta ‘Localized deformation in spent nuclear fuel disposal canisters’ 

valmistui. Väitöskirjaan liittyen julkaistiin artikkelit kuparin optisen venymämittauksen erotuskyvyn 

parantamisesta ja datan kvantifioinnista huhtikuussa. Lisäksi venymän paikallistumisesta uudessa ja 

vanhassa kapselihitsissä ja vedyn vaikutuksesta hitsien mekaanisiin ominaisuuksiin tehtiin toinen 

artikkeli.  

 

 



Vedyn vaikutus kupariin 

Artikkeli kuparikapselin FSW-hitsien muodonmuutoksesta ja venymän paikallistumisesta julkaistiin 

kesäkuussa. Samassa yhteydessä tutkittiin vedyn absorptiota oksidipartikkeleita sisältävään FSW-

hitsiin ja suojakaasussa hitsattuun hitsiin. Oksidipartikkelit lisäävät vedyn absorptiota huomattavasti, 

mutta sillä ollut näissä kokeissa vaikutusta hitsin makroskooppiseen sitkeyteen. Suojakaasussa 

hitsattuun hitsiin ei absorboitunut vetyä. Huomattavaa on, että uusi suojakaasussa hitsattu hitsi oli 

kuitenkin mekaanisilta ominaisuuksiltaan huonompi kuin vanha hitsi. Tämä johtuu huonommasta 

kansimateriaalista, eikä niinkään itse hitsiaineesta. 

 

Kuparin jännityskorroosio 

Kuparin sulfidijännityskorroosiota tutkitaan yhteistyössä Studsvikin (Ruotsi) kanssa. Alustavat 

tulokset julkaistiin Eurocorr 2017-konferenssissa ja niiden pohjalta tehtiin kaksi 1kk kestänyttä 

lisäkoetta. Näiden kokeiden tulokset esitettiin marraskuussa LTC2019-konferenssissa Ranskassa. 

Tuloksista on myös kirjoitettu SSM-raportti, joka julkaistaan pian. Sen pohjalta tehdään myös 

LTC2019- konferenssiin liittyvä artikkeli, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2020 maaliskuussa. 

Uusien kokeiden myötä tutkittiin erityisesti sulfidikalvojen rakennetta eri olosuhteissa ja vedyn 

absorptiota sulfidipitoisessa ympäristössä. Jännityksen alaisena kupariin kertyi vetyä, kuten 

edellisissäkin kokeissa, mutta kuormittamattomana ei. Tämä viittaa vakanssien ja vedyn 

vuorovaikutukseen deformaatiossa. Jännityskorroosiomekanismin ja vedyn vaikutuksen tutkimuksia 

jatketaan. 

 

Valurautasisäosan mekaaninen lujuus 

Sisäosan valuraudalle on tehty lisää vetokokeita vetylatauksen alaisena ja ilman vetylatausta. 

Valurautaan absorboituu suuria määriä vetyä, joka alentaa huomattavasti sen sitkeyttä ja lujuutta. 

Murtumismekanismi muuttuu sitkeästä hauraaksi. Loppusijoitusolosuhteissa korroosio ja 

neutronisäteily voi johtaa vedyn kertymiseen valurautaan, ja sitä kautta mekaanisten 

ominaisuuksien heikkenemiseen. 

 

Tekniikan kandidaatti Patrik Sahiluoma jatkaa valurautatutkimuksia diplomityössään, joka valmistuu 

keväällä 2020. Alustavia tuloksia esiteltiin marraskuussa LTC2019-konferenssissa ja aiheesta 

kirjoitetaan myös LTC2019-konferenssin julkaisu. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Opinnäytteet 

• Antti Forsström, Localized deformation in spent nuclear fuel disposal canisters, 2019. 

 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset  

• Forsström A., Bossuyt S., Scotti G., Hänninen H., Quantifying the Effectiveness of Patterning, 

Test Conditions, and DIC Parameters for Characterization of Plastic Strain Localization, 

Experimental Mechanics, DOI 10.1007/s11340-019-00510-6. 

• Forsström A., Bossuyt S., Yagodzinskyy Y., Tsuzaki K., Hänninen, H., Strain localization in 

copper canister FSW welds for spent nuclear fuel disposal, Journal of Nuclear Materials, 

https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.06.024. 

• Forsström A., Hänninen H., Yagodzinskyy Y., Hydrogen effects on mechanical performance of 

nodular cast iron’. Corrosion Reviews, DOI 10.1515/corrrev-2019-0007. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

• Richard Becker, Antti Forsström, Yuriy Yagodzinskyy, Mikko Heikkilä, Hannu Hänninen, 

Sulphide-induced stress corrosion cracking and hydrogen absorption in copper exposed to 

sul-phide and chloride containing deoxygenated water at 90°C, SSM-raportti. 

 

 

 

 

 

 



Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

 

Vuoden 2019 kustannukset (31.1.2020 mennessä) ovat yhteensä 174 645 €. Kustannukset 

jakautuvat seuraavasti: 

- Palkka- ja yleiskustannukset  166 507 € (sis. HSK 52%+YK 89%) 

- Tarvikkeet ja laitteet   2591 € 

- Vieraat työt ja palvelut     2085 € 

- Matkakustannukset      3462 € 

 

Projektin suunniteltu budjetti vuodelle 2019 oli 172 000 € (KYT 120 000 €, Aalto-yliopisto 52 000 €. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

- Yuriy Yagodzinskyy ja Antti Forsström: Nancy, France, LTC konferenssi 2019. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Validated advanced modelling and prediction of long term deformation and damage of 

copper (CRYCO) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Tom Andersson 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

3.1 Ydinjätehuollon turvallisuus ja 3.2 Ydinjätehuollon toteutettavuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Excellence-hanke, osa koordinoitua hanketta "KAPSELI" 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto-yliopisto (koordinoidun 

”Kapseli” hankkeen kautta) 

Ulkomaiset organisaatiot 

DTU (Tanska) 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda tarkka, luotettava, fysikaalisesti perusteltu ja validoitu menetelmä 

loppusijoituskapselin rakenteellisen eheyden ja kuparimateriaalin käyttäytymisen arviointiin. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Numeerinen malli ja kokeellinen 

menetelmä 

 

 

Julkaisujen lukumäärä 

4 konferenssijulkaisua 

3 tieteellistä lehtiartikkelia 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

2 väitöskirjaa 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi viranomaistoiminnassa arvioitaessa kapselin käyttäytymistä 

loppusijoitusolosuhteissa tai Posivan toimesta loppusijoituskapselin suunnittelun arvioinnissa. 

Tuloksia voidaan myös hyödyntää viranomaistahojen ja Posivan (sekä mahdollisten muiden 

loppusijoitustoimijoiden) taholta myöhemmin skenaariossa, jossa tulevaisuudessa 

loppusijoituskapselin rakennetta tai materiaalia muutettaisiin nykyisestä. 

Lisäksi kideplastisuusmallin osalta sen laajentaminen kuparimateriaaliin ja validoiminen 

virumistapaukseen laajentaa ks. menetelmän käyttöaluetta myös ydinturvalisuusaplikaatioiden 

ulkopuolella. Kuin myös osoittaa menetelmän käyttökelpoisuuden muilla kuutiollisen kiderakenteen 

omaavilla materiaaleilla virumisdeformaation/-vaurion analysoimiseen ja ennustamiseen. 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

- Tarkka, luotettava, fysikaalisesti perusteltu ja validoitu kideplastiseen mallinnukseen perustuva 

menetelmä loppusijoituskapselin materiaalin rakenteellisesta käyttäytymisestä 

- Tutkimustuloksia kuparimateriaalin mekaanisesta käyttäytymisestä loppusijoitusolosuhteita 

vastaavissa olosuhteissa 

- Edistyneitä koneoppimista hyödyntäviä materiaalin karakterisointimenetelmiä 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 

Suunnitelma on edelleen saman kuin hanke-esityksessä): 



- 4 konferenssijulkaisua 

- 3 tieteellistä lehtiartikkelia 

- 2 väitöskirjaa (osa työajasta tästä projektista) 

 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

KYT-seminaarit 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Projektin työpanokset ja kustannukset ovat edenneet hanke-esityksen mukaisesti. Disseminaatio-

osuus (julkaisut) on tarkoitus aloittaa tänä vuonna nyt kun materiaalimalli on saatu parametrisoitua 

ja (materiaalin sisäisen) rakenteen osalta karakterisoitua ja myös kokeellinen osuus on aloitettu ja 

ensimmäiset havainnot, joiden pohjalta jatkotutkimuksia on tarkoitus ohjata, saatu. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Projektin puitteissa ei tehty matkoja vuonna 2019 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Oksidikerrosten vaikutus kuparin korroosioon loppusijoitusolosuhteissa (OXCOR) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions (OXCOR) 
Tutkimuslaitos 

Aalto university 

Vastuuhenkilö 

Dos. Jari Aromaa 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Koordinoitu hanke KAPSELI 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoite on selvittää kuparin pinnalle muodostuvien oksidikerrosten vaikutus 

korroosionopeuteen synteettisessä bentoniitin huokosvedessä ja pohjavedessä. Oksidikerros 

muodostuu, kun kapseli on välivarastoinnissa polttoaineen latauksen jälkeen ja kapselin pinta 

kuumenee. Oksidikerros voi kiihdyttää yleistä korroosiota ja saada aikaan paikallista korroosiota. 

Tutkimuksessa tehdään pitkäaikaisia upotuskokeita (max. 4 x 10 kuukautta) puhtaalle kuparille ja 

kuparille, jonka pinnalla on hapettumakerros. Näitä kokeita tuetaan lyhyemmillä sähkökemiallisilla 

mittauksilla. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Kokeellisia tuloksia korroosion 

mallintamiseen ja korroosion 

arviointiin 

Julkaisujen lukumäärä 

4-5 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1-2 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, kuinka korroosioilmiöt kehittyvät loppusijoituksen 

hapellisessa alkuvaiheessa ja mitä muutoksia tapahtuu, kun happi alkaa kulua pois. Tuloksia voivat 

hyödyntää loppusijoituksesta vastaavat ja sitä arvioivat tahot, kuten Posiva ja STUK. 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Oksidikerrosten muodostuminen ja ominaisuudet: Aallon Metallurgian tutkimusryhmä suoritti 

termovaakamittauksia oksidikerroksen hapettumiskinetiikasta 60-100 C lämpötilassa ilmassa. 

Tulosten perusteella oksidikerros alkaa kasvaa paikallisesti saarekkeina, jotka ajan mittaa peittävät 

pinnan. Oksidikerros alkaa halkeilla noin vuorokaudessa, mikä näkyy jaksottaisena painon 

vaihteluna. Oksidikerros on noin 100 nm Cu2O, toisinaan hieman CuO. Kokeita jatketaan 

kvartsikidemikrovaa’alla tehtävillä mittauksilla. 

Painohäviökokeiden tuloksista on saatu ensimmäiset 2 ja 4 kuukauden sarjat. Seuraavat 2 ja 8 

kuukauden sarjat saadaan maaliskuussa 2020 ja ensimmäinen 10 kuukauden sarja toukokuussa 

2020. Tulosten perusteella korroosionopeus on kahden kuukauden testissä typpikuplitetussa 

huokosvedessä 0,4–0,7 m/vuosi, ilmakuplitetussa huokosvedessä 2,8–5,5 m vuosi, 

typpikuplitetussa pohjavedessä 7,0–8,1 m/vuosi ja ilmakuplitetussa pohjavedessä 15-19 m/vuosi. 

Neljän kuukauden testissä korroosionopeudet laskivat hieman: typpikuplitetussa huokosvedessä 

0,5–0,6 m/vuosi, ilmakuplitetussa huokosvedessä 1,5–4,8 m/vuosi, typpikuplitetussa 



pohjavedessä 5,8–7,1 m/vuosi ja ilmakuplitetussa pohjavedessä 12-17 m/vuosi 

Korroosionopeudet vastaavat aiempia tutkimuksia. Esihapetettu oksidikerros laski korroosionopeutta. 

Lasku oli vain 10-20% 2 kuukauden testissä, mutta 30–60% 4 kuukauden kokeissa ilmalla. 

Typpikuplituksessa korroosionopeuden lasku ei ole yhtä selvää. 

Sähkökemialliset korroosiokokeet: Polarisaatiovastusmittaukset eri vesissä on aloitettu. Vastuslanka-

antureiden kalibrointikokeet on aloitettu. Nämä kokeet ovat jäljessä aikataulusta, koska luotettavan 

vastuslanka-anturin toimittajan löytäminen kesti ja tutkimusryhmä muutti remonttievakostaan 

takaisin vasta joulukuussa. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Ei vielä, kirjoituksessa artikkeli hapettumakokeista 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: Ei vielä 

 

Opinnäytteet: Kandidaatintyö Marcus Olsio: Kuparin hapettumiskäyttäytyminen matalissa 

lämpötiloissa 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Tutkimusta esiteltiin Aallon, VTT:n ja GTK:n yhteistilan Circular raw materials Hub avajaisten 

yleisökierroksilla 10.2.2020. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Henkilökustannukset vastasivat suunnitelmaa. Laite- ja analyysikuluihin kului noin 1 k€ vähemmän 

kuin arvioitiin hakemuksessa. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Ei ole 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2019

Tutkimushankkeen nimi
Vapautumisesteiden vuorovaikutukset (VAVU)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Interactions in multibarrier system
Tutkimuslaitos
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vastuuhenkilö
VTT

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)

Tutkimus on jatkoa KYT2018-tutkimusohjelman mikrobiologian aihepiirin hankkeille.
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
GTK

Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Tutkimuksen tavoite
Koordinoidun MoToPro-hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa mikrobien vaikutuksesta
moniestejärjestelmän toimintakykyyn korkea-aktiivisen ydinjätteen geologisessa loppusijoituksessa
Suomen olosuhteissa. VaVu-osaprojektin tavoitteena on käynnistää pitkäaikainen mikrobiologinen
koe moniestejärjestelmästä sekä koordinoida hanketta.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Mittaus-ja analyysitulokset

Reaktorit

Julkaisujen lukumäärä

ei vielä julkaisu

Opinnäytetöiden lukumäärä

ei opinnäytetöitä

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)

Hankkeen tuloksia hyödynnetään muissa koordinoidun MoToPro-hankkeen osaprojekteissa. Tuloksia
voivat hyödyntää sekä viranomaiset että ydinjätteen loppusijoituksesta vastuussa olevat yritykset
jätteiden loppusijoituksen turvallisuustutkimuksessa sekä mallinnuksessa. Hankkeessa koulutetaan
osaajia ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimuksen osaamisalueelle.

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)
Tehtävä 5.1 Pitkäaikaisen kokeen suunnittelu

VaVu-osaprojekti koordinoi pitkäaikaista moniestejärjestelmän toimintakykyyn liittyvän
laboratoriomittakaavan koetta, johon kaikki MoToPro-hankkeen osaprojektit osallistuvat. Vuoden
2019 aikana on suunniteltu vuoden 2020 keväällä alkavaa koetta sekä tehty materiaalihankintoja
koetta varten. Kokeessa on mukana kaikki ydinjätteen loppusijoituksen moniestejärjestelmän
oleelliset osat: bentoniittipuskuri, kuparikapseli sekä kallioperä/pohjavesi. Todellisissa olosuhteissa
tapahtuvia mikrobiologisia ja kemiallisia prosesseja nopeutetaan koejärjestelyjen avulla sekä
luodaan ’worst case’-skenaarioita. Vapautumisestekokeessa käytetään Wyoming-bentoniittia,
pohjavettä Olkiluodon loppusijoitusolosuhteista sekä kaasufaasina on typpi-metaani-vety-seos.
Kuparilevyt kiinnitetään telineisiin, jotka asetetaan reaktoreiden pohjalle bentoniittikerroksen alle
(muutamissa lasi reaktoreissa kuparilevy ylettyy myös bentoniittikerroksen yläpuolelle).

Vapautumiseste-kokeessa käytetään kolmea erilaista reaktorityyppiä:

Dnro KYT 18/2019



1. Teräksellä vahvistettuja polyasetaali (POM)-reaktoreita kompaktoidulle bentoniitille (2 kpl).
· Reaktorin alaosassa kompaktoitu bentoniitti.
· Reaktorin yläosassa vesi- ja kaasufaasi.
· Ylä- ja alaosan erottaa titaaninen sintteri, joka mahdollistaa veden ja mikrobien liikkumisen

ala- ja yläosan välillä.
· Reaktorin yläosassa septumi esim. ravinteiden lisäämistä varten sekä liittimet

kaasunäytteenottoa varten.
· Painemittarit.
· Näytteenotto vuonna 2022.

2.Lasisia reaktoreita bentoniittilietteelle (66 kpl).
· Lasiset pullot (2L), jotka suljettu kumitulpilla.
· Muutamissa reaktoreissa painemittarit.
· Ravinteiden lisäys ja kaasunäytteiden otto neulalla septumin läpi.
· Muutamaan lasireaktoriin lisätään kiviainesta simuloimaan kallioperää.
· Näytteenotot kokeen alussa ja vuonna 2022.

3.POM:ista valmistettu reaktori, jossa bentoniitti on lietettä (3 kpl).
· Samankaltainen kuin lasireaktori, mutta valmistettu POM-muovista
· Näytteenotot kokeen alussa ja vuonna 2022.

Reaktorit valmistellaan koetta varten hapettomissa olosuhteissa ja sijoitetaan VTT:n ydinturvatalon
argon-kaasulla täytettyyn hanskakaappiin huoneenlämpötilaan ja pimeään. Reaktoreihin lisätään
laktaatti-formiaatti-ravinneliuosta puolen vuoden välein. Lisäksi seurataan paineen muodostumista ja
otetaan kaasunäytteitä tarpeen mukaan. Ensimmäinen näytteenotto suoritetaan muutaman viikon
kuluessa kokeen aloituksesta ja seuraava tutkimuskauden lopussa vuonna 2022. Tämän lisäksi
muutamia reaktoreita jätetään analysoitavaksi tulevissa hankkeissa. Reaktoreista analysoidaan
kaasufaasin koostumus sekä tehdään kemiallisia määrityksiä vedestä (esim. pH, redox, kationit,
anionit). Mikrobiologisia määrityksiä (esim. mikrobiston koostumus, avainmikrobien määrä) tehdään
vedestä, bentoniitista ja kuparilevyjen biofilmistä. Bentoniitissa tapahtumia rakenteellisia ja
kemiallisia muutoksia sekä kuparilevyjen korroosiota tutkitaan MiBe- ja KuKo-osahankkeissa
kuvatuilla menetelmillä.

Tehtävä 5.2 Pitkäaikaisen kokeen käynnistys
Koe käynnistetään aikataulun mukaisesti keväällä 2020.

Tehtävä 5.3 Pitkäaikaisen kokeen ylläpito ja näytteenotto
Tämä osatehtävä käynnistyy vuonna 2020.

Tehtävä 5.4 MoToPro-hankkeen koordinointi
MoToPro-hankkeessa järjestettiin kick-off kokous 25.2.2019 ja hankkeiden edistymistä käytiin läpi
yhteisessä projektikokouksessa 27.9.2019. Tämän lisäksi järjestettiin lähes kuukausittain palavereja,
jossa suunniteltiin yhteistä vapautumisestekoetta. Minna Vikman esitteli hanketta KYT-johtoryhmälle
13.8.2020. Projektin materiaali tallennettiin yhteiseen tiimityöskentelytilaan. Syksyllä 2019 haettiin
rahoitusta vuodelle 2020.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Hanke on vasta alussa, joten ei vielä julkaisuja.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tiedotettu VTT:n sisällä.



Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Työpanokset:
Yhteisen kokeen suunnittelu osoittautui suunniteltu työläämmäksi ja työaikaa kului ennakoitua
enemmän. Myös kustannuksissa näkyy työajan vaikutus, mutta vastaavasti koejärjestelyjen
hankintoihin (aineet ja tarvikkeet) kului vähemmän rahaa.
                                                                                             Suunniteltu     Toteutunut
Projektin koordinointi (Minna Vikman)                                       0.5 htkk              6h
Projektityö (Tuomo Kinnunen, Mirva Pyrhönen)                          0.5 htkk             1.6 htkk

Kustannukset:
suunniteltu toteutunut

Palkkakustannukset:
         tehdyn työajan palkat 4 6,8
         muut henkilökustannukset 2,7 4,2
yleiskustannukset 5,9 10,3
Koneet ja laitteet - -
Aineet ja tarvikkeet 1 9,21

Vieraat työt ja palvelut 0,6 0
Matkakustannukset - -
Muut kustannukset 20,8 5,12

Yhteensä (k€) 35 35,6
1Muihin kustannuksiin on budjetoitu koejärjestelyihin liittyviä kuluja ja komponenttien ostamista.
Nämä on raportoitu kuluina kohdassa ’Aineet ja tarvikkeet’. Jonkin verran tarvikehankintoja siirtyi
vuodelle 2020.
2Muut kustannukset: tutkimusympäristömaksu

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Ei matkoja.



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon (KUKO) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

The interactions between barrier materials and their impact to the corrosion of copper canister 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Leena Carpén 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

On jatkoa aiemmille KYT-projekteille: MICCU, BASUCA ja MICOR.  

On osa koordinoitua MoToPro-hanketta. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK, Oulun yliopisto (BioSer), 

Aalto 

Ulkomaiset organisaatiot 

IGD-TP, Deep Carbon 

Observatory (DCO) 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Kapseli 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida vapautumisesteissä tapahtuvien muutosten vaikutusta kuparin 

korroosioon ja kuparin korroosion mahdollista vaikutusta muiden vapautumisesteiden 

toimintakykyyn ja sitä kautta loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. Tavoitteena on myös 

osaamisen jatkumisen varmistaminen mentoroimalla ja kouluttamalla uusia tutkijoita 

ydinjäteturvallisuuden aihepiiriin. 

Tuloskategoria  

Kokeellisia menetelmiä, 

uutta tietoa 

Julkaisujen lukumäärä 

2 kansainvälistä julkaisua 

1 kansainvälinen 

konferenssiabstrakti 

julkinen vuosiraportti (valmis 

2020) 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 

Saatuja tutkimustuloksia voivat hyödyntää ydinjätteiden loppusijoituksesta huolehtivat yritykset 

sekä viranomaiset arvioidessaan loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Korroosion ja mikrobiolo-

gisen toiminnan monitoroimiseksi kehitetään uusia menetelmiä ja tätä osaamista voidaan hyödyntää 

jatkossa myös useissa eri sovellusympäristöissä. Hanke edistää kansainvälistä yhteistyötä tukemalla 

osallistumisia esim. tuleviin EJP-hankkeisiin. Tuloksia julkaistaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja 

esitellään alan konferensseissa. Projektin myöhemmässä vaiheessa tuloksia esitellään alan toimijoille 

seminaarissa. Hankkeessa koulutetaan osaajia ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimuksen 

osaamisalueelle sekä varmistetaan tutkimuksen jatkuvuus hakemuksessa esitetyillä aihealueilla. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  
 

Tehtävä 1.1 Kuparin korroosionopeus ja -mekanismit 
Ensimmäinen pitkäaikaiskoe aloitettiin syyskuussa ja se on tällä hetkellä meneillään. Siitä on kerätty säh-
kökemiallisia online-mittaustuloksia ja niitä on alkujakson osilta analysoitu. Alustavien analyysien perus-
teella voidaan todeta, että materiaalien korroosiopotentiaali ja -nopeus vaihtelevat eri mikrobiympäris-
töjen välillä. Kokeissa on mukana myös monielektrodisensoreita, jotka mittaavat alueellista maksimi-
korroosionopeutta ja yleistä korroosionopeutta. Myös näissä on saatu eroja eri ympäristöjen välille.  
Tehtävä 1.2 Kuparin pinnoille muodostuvan biofilmin ominaisuudet 
Onkalon vedestä tehdyt mikrobirikastukset laitettiin käyntiin pitkäaikaiskoetta varten ja rikastusympit 
lisättiin koeastioihin. Lisäksi käynnistettiin biofilmin kasvatus kuparilevyille ja lasilevyille mikrosensori-
tutkimuksia varten ja kasvatusta jatkettiin. 



 
Tehtävä 1.3 Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeeseen 
VaVu-osaprojekti koordinoi pitkäaikaista moniestejärjestelmän toimintakykyyn liittyvän 

laboratoriomittakaavan koetta, johon kaikki MoToPro-hankkeen osaprojektit, kuten KUKO 

osallistuvat. Vuoden 2019 aikana on suunniteltu vuoden 2020 keväällä alkavaa koetta sekä tehty 

materiaalihankintoja koetta varten. Ensimmäinen näytteenotto suoritetaan muutaman viikon 

kuluessa kokeen aloituksesta ja seuraava tutkimuskauden lopussa vuonna 2022. 

 

Tehtävä 1.4 Raportointi 
Tutkimuksen tuloksista on kirjoitettu ja lähetetty abstrakti suullista esitystä varten kansainväliseen 
konferenssiin (ICC2020 Sao Paulossa, Brasiliassa 11-14.5. 2020). Tästä odotetaan hyväksyntätietoja 
myöhemmin keväällä. Mikäli abstrakti hyväksytään, siitä kirjoitetaan pidennetty abstrakti tai 
konferenssiartikkeli. Vuosiraportti vuodelta 2019 toimitetaan maaliskuussa 2020. Näiden lisäksi tämän 
osatehtävän puitteissa on käsitelty edellisen projektin lopullisia tuloksia ja pidetty esitelmät ja kirjoitettu 
konferenssiartikkelit Eurocorr 2019 Sevillassa sekä NACE2019 Nashvillessä Yhdysvalloissa. 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

Carpén, L, Ratia, V, Nuppunen-Puputti, M & Bomberg, M. Real-time corrosion monitoring of copper in 

groundwater simulating the nuclear waste repository conditions. Abstrakti lähetetty ICC2020. 
 

Isotahdon, E, Carpén, L & Rajala, P 2019, Corrosion of copper in geological repository for nuclear 

waste - The effect of oxic phase on the corrosion behaviour of copper in anoxic environment, 

Proceedings of The European Corrosion Congress, EUROCORR 2019, Sevilla, Espanja, 9/09/19 - 

13/09/19. 

 

Rajala, P, Isotahdon, E, Bomberg, M & Carpén, L 2019, The microbial processes affecting the 

integrity of copper canister in geological repository of nuclear waste. Proceedings of NACE 

International Corrosion Conference and Expo 2019. NACE - International Corrosion Conference 

Series. 

 

Opinnäytteet 

 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanos ja kustannukset ovat toteutuneet pieniä henkilöstömuutoksia lukuun ottamatta 

suunnitelman mukaisesti. 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

24-28.3.2019 Nashville, Tennessee, USA: NACE CORROSION2019 

9-13.9.2019 Sevilla, Espanja: The European Corrosion Congress - Eurocorr 2019 

14.11.2019 Tampere: Korroosiovauriot ja niiden estäminen -seminaari 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 
Tutkimushankkeen nimi 
Mikrobien vaikutukset bentoniitissa, MiBe 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Microbial actions in bentonite 
Tutkimuslaitos 
VTT 

Vastuuhenkilö 
Hanna Miettinen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 
Ydinjätehuollon turvallisuus 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Jatkoa hankkeelle KYT Geobiokierto 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 
IGD-TP verkosto 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
EJP 

Tutkimuksen tavoite 
MiBe-hankkeen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko mikrobit aktiivisuudellaan bentoniitin 
rakenteelle ja toimintakyvylle riskin, "worst case" -olosuhteissa, kuten bentoniitin, pohjaveden ja 
kallion rajapinnoissa. Lisäksi koordinoidun hankkeen yhteisessä, viiden osahankkeen yhteistyönä 
toteutettavassa kokeessa, tutkitaan moniestejärjestelmän vuorovaikutuksia ja yksittäisten esteiden 
ja kokonaisuuden toimivuutta mikrobiologian ja kemian prosesseista. MiBe osahanke keskittyy 
moniestejärjestelmän bentoniitin kemiallisten ja rakenteellisten muutosten selvittämiseen.   
 
Tuloskategoria  
Kokeellinen laboratoriotyö 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tutkimustulosten hyödyntäjiä ovat loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja alan 
tutkijat. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa mikrobiologisten prosessien vaikutuksia 
ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle bentoniitin suhteen. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

1. Uusi mikrobiologinen bentoniittikoe 
• Käynnissä olevan bentoniittikokeen tulosten perusteella päätettiin yhdistää uusi 

mikrobiologinen bentoniittikoe MoToPro hankkeiden yhteisen vapautumiseste-
vuorovaikutuskokeen yhteyteen, varmistamaan kokeiden hapettomuus ja monipuolinen 
analysointi. Kokeen aloitus lykkääntyi vuoden 2020 keväälle, jotta kaikki muuttujat saatiin 
loppuun asti mietittyä ja reaktorit ja tarvikkeet hankittua.  

2. Käynnissä oleva mikrobiologinen bentoniittikoe 
• Tästä kokeesta ei pitänyt tehdä tutkimusta vuonna 2019, mutta koska uutta bentoniittikoetta 

ei käynnistetty 2019, voitiin kokeesta aiemmin otettuja näytteitä analysoida lisää.  
• Sekvensoinnin perusteella mikrobiyhteisöjä bentoniitissa hallitsivat rikkiyhdisteiden 

pelkistykseen kykenevät bakteerit 
• Näytteissä, joiden mikrobisto oli peräisin bentoniitista, itiölliset bakteerit olivat yleisempiä 

kuin muissa näytteissä 
• Koepulloihin alettiin lisäämään ravinteita (3-4 kk välein) aktivoimaan mikrobeja ja 

tehostamaan niin toimintaa bentoniitissa, jotta niiden toiminta olisi selvemmin havaittavissa 
tulevassa näytteenotossa  

3. Vapautumisesteiden vuorovaikutuskoe 
• Vapautumisestekokeen suunnittelu yhteistyössä muiden MoToPro—hankkeen projektien 

kanssa on ollut vaativa ja siinä on huomioitu monitieteellisiä haasteita. Koesuunnitelma on 



valmis ja käytännön kokeen aloitus tapahtuu keväällä 2020 kuten myös lähtötilanteen 
kemiallinen ja mikrobiologinen näytteenotto. 

4. Raportointi ja tieteelliset artikkelit 
• Raportointi KYT2022-ohjeiden mukaisesti edistymisraportteina ja vuosiyhteenvetona. 
• Vuosittain kirjoitetaan VTT:n tutkimusraportti, vuosiraportti 2019 valmis helmikuussa 2020. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteellinen artikkeli  käynnissä olevasta bentoniittikokeesta on aloitettu ja se valmistuu vuonna 
2020. 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Tiedostus mikrobiologisen seminaarin muodossa on suunniteltu hankkeen loppuvaiheeseen, jolloin 
tuloksia on enemmän. 
 
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 
toteutuminen) 
 
Taulukko 1. Kustannukset ajalta 1.2.2019 – 31.1.2020 

Kustannuslaji     Kustannukset             Budjetti 
Palkat 20,214 18,000 
Muut henkilökustannukset 12,394 12,000 
Yleiskustannukset 30,305 26,000 
Aineet ja tarvikkeet 3,592 10,000 
Palveluiden ostot 4,584 2,000 
Matkat 0 2,000 
Muut kustannukset 15,770 15,000 
Yhteensä 86,858 85,000 

 

Taulukko 2. Henkilötyökuukaudet ajalta 1.2.2019-31.1.2020.  
Henkilö Htkk 
Hanna Miettinen  2,4 
Minna Vikman                                              1,6      
Mirva Pyrhönen                                            0,9  
Tuomo Kinnunen ja Niina Torttila             0,3             
Yhteensä  5,2 

 
 
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 
Hankkeessa ei toteutunut matkoja, sillä näytteenotto aloitettavaa moniestekoetta ja uutta 
bentoniittikoetta varten lykkääntyi vuodelle 2020. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Biogeokemialliset skenaariot (BIKES) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Biogeochemical scenarios (BIKES) 

Tutkimuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Vastuuhenkilö 

Riikka Kietäväinen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Tutkimusjatkumo  

BIKES rakentuu GTK:n aiempien KYT-hankkeiden (KABIO, SALAMI, RENGAS) lisäksi EU-rahoitteisen 

MIND-hankkeen aikana esiin nousseiden tutkimuskysymysten ympärille. Hanke on osa koordinoitua 

MoToPro-hanketta ja suunniteltu koko KYT2022-kauden mittaiseksi. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT 

Helsingin yliopisto 

Callio Lab/Pyhäsalmen kaivos 

 

Ulkomaiset organisaatiot 

ICDP 

Deep Carbon Observatory  

GFZ Potsdam 

INGV Rooma 

LIAG Hannover 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

EURAD (2. aallon 

hakemusvalmistelu) 

Tutkimuksen tavoite 

BIKES-hankkeen tavoitteena on kuvata kalliopohjavedessä tapahtuvat merkittävät aineiden 

kulkeutumiseen ja pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit kahden skenaarion 

avulla, jotka ovat sulfaattiskenaario ja vetyskenaario, sekä tarkastella biogeokemiallisten reaktioiden 

termodynamiikkaa luonnonanalogiakohteissa ja laboratoriokokeessa ja verrata tuloksia 

mikrobiologisin menetelmin saatuihin tuloksiin. 

Tuloskategoria 

Mittaus- ja analyysitulokset, 

johtopäätökset ja mallit 

Julkaisujen lukumäärä 

1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 1 (tekeillä) 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  

Tutkimustulosten hyödyntäjiä ovat loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja alan 

tutkijat. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa biogeokemiallisten prosessien hyötyjä ja 

haittoja ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri menetelmien 

(mikrobiologiset, geokemialliset, termodynaamiset) käytettävyyttä turvallisuusperustelun 

tarvitsemien parametrien määrittelyyn. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 

1. Biogeokemiallinen näytteenotto ja menetelmäkehitys 

• Osatehtävässä tehtiin kalliopohjavesien ja kaasujen letkunäytteenotto Porin 

hiekkakivireiällä 10.-13.6.2019 ulottuen 600 m syvyyteen. Outokummun syväreiällä 

tehtiin geokemiallista ja geofysikaalista kairanreikämittausta (mm. hapetus-

pelkistyspotentiaalin ja pH:n in situ -mittaus 1,5 km syvyyteen asti) yhteistyössä ICDP:n 

ja LIAG:n (Hannover) kanssa. Reikä myös videokuvattiin 1 km syvyyteen asti. Aineiston 

perustella on voitu mm. tehdä havainto, että kaasufaasin erottumista tapahtuu 300 m 

syvyydestä ylöspäin. Lisäksi selvitettiin Mäntsälässä sijaitsevien kallioreikien soveltuvuutta 

vaihtoehtoiseksi tutkimuskohteeksi ja rakovyöhykespesifistä näytteenottoa varten 

hankittiin tulppapari.  

• Erittäin syvän (≤ 4,4 km) kallioperän mikrobilajistoista, näytteenottomenetelmien 

edustavuudesta sekä kontaminaation arvioinnista ilmestyi julkaisu perustuen Pyhäsalmen 

kaivoksen ja Otaniemen geotermisen syväreiän tuloksiin (Purkamo et al. 2020).  



• Osatehtävässä osallistuttiin myös MoToPro-hankkeen yhteisen vuorovaikutuskokeen 

suunniteluun, mm. geokemiallisten näytteiden vaatiman näytemäärän ja teknisen 

toteutuksen osalta. Kokeessa käytettävästä Wyoming-bentoniitista sekä Olkiluodon 

kiilleliuskeesta tehtävät alkutilan mineralogiset tutkimukset ovat meneillään.  

2. Reaktioiden termodynamiikka 

• Osatehtävässä on tarkasteltu erityisesti sulfidinmuodostuksen termodynamiikkaa, 

hyödyntäen aiemman KYT2018-ohjelman RENGAS-hankkeen aineistoja. Outokummun 

syväreiän ja Pyhäsalmen kaivoksen kalliopohjavesistä 180 – 2480 m syvyyksiltä tehdyt 

laskelmat osoittavat, että 100 000 vuoden aikajaksolla tarkasteltuna, sulfaatinpelkistys 

voi ylläpitää enintään 108 solua litrassa, kun yhden solun tarvitseman minimienergian 

määräksi oletetaan 10-21 wattia. 

• PHREEQC-mallinnuksen avulla selvitettiin vuorovaikutuskokeessa käytettävän Olkiluodon 

kalliopohjaveden ja kaasufaasin välisiä tasapainottumisreaktioita, sekä kalsiitin 

toimivuutta pH:n puskurointiin koeastioissa. Tuloksia hyödynnettiin kokeen 

suunnittelussa. 

3. Sulfaattiskenaario 

• Limingan savikivireiän todettiin toukokuussa 2019 tehdyn käynnin perusteella olevan 

tukossa 120 m syvyydessä, eli lähellä nuorempien savien ja savikiven rajapintaa. 

Mahdollisuuksia reiän aukaisuun selvitetään, mutta näytteenotto kohteella siirtyy ainakin 

vuoteen 2021. Korvaavaksi kohteeksi vuodelle 2019 valittiin Porin hiekkakivireikä, jossa 

sulfaattipitoisuudeksi mitattiin enimmillään 140 mg/l. Aineiston käsittely ja tulkinta on 

meneillään. 

• Vuonna 2019 tapahtunut GTK:n tutkimuslaboratorion muutto uusiin tiloihin on aiheuttanut 

viivästystä rikin isotooppianalyyseihin.  

4. Vetyskenaario 

• Osatehtävässä täydennettiin molekyylisen vedyn isotooppiaineistoa kalliopohjavesistä 

kolmella uudella näytteellä 350- 550 m syvyydestä Porin hiekkakivireiästä. Näytteistä 

määritettiin myös mm. veden ja metaanin stabiilit isotoopit sekä H2/He –suhde. Tuloksia 

verrataan muualta Suomesta aiemmin saatuihin tuloksiin. Osatehtävässä pyritään 

selvittämään onko vety muodostunut radiolyyttisesti, raudan reaktioissa, 

mikrobitoiminnan vaikutuksesta vai mekaaniskemiallisesti, ja sitä kautta määrittelemään 

eri kivilajiympäristöjen vedyntuottopotentiaalia.  

• Joel Silvennoinen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolta tekee 

aihepiiristä pro gradu -tutkielmaa otsikolla Molekyylisen vedyn synty 

kalliopohjavesiympäristössä. Osana BIKES-hanketta hän oli myös kesäharjoittelijana 

GTK:lla Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat -yksikössä kolme kuukautta kesä-elokuussa 

2019, osallistuen mm. Porin näytteenottoon. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit: 

Purkamo L., Kietäväinen R., Nuppunen-Puputti M., Bomberg M. & Cousins C., 2020. Ultradeep 

microbial communities at 4.4 km within crystalline bedrock: Implications for habitability in a 

planetary context. Life 10, 2, doi:10.3390/life10010002 

 

Konferenssijulkaisut: 

Kietäväinen R., Ahonen L., Etiope G., Wiersberg T., Purkamo L. & Kukkonen I.T., 2019. Origin and 

flux of methane within the Fennoscandian Shield, Finland. Deep Carbon 2019: Launching the Next 

Decade, 24.-26.10.2019. Washington DC, USA. (abstrakti ja posteri) 

 

Purkamo L., Kietäväinen R., Nuppunen-Puputti M. & Bomberg M., 2019. Fennoscandian Shield deep 

biosphere studies in Finland. Deep Carbon 2019: Launching the Next Decade, 24.-26.10.2019. 

Washington DC, USA. (abstrakti ja posteri) 

 

Kietäväinen R., Ahonen L. & Purkamo L., 2019. Energetics of sulphate reduction in deep bedrock 

groundwater. Goldschmidt abstracts 2019, 1665. (abstrakti ja esitelmä) 



Muu tutkimuksista tiedottaminen 

Aho E., 2019. Tupoksen vanha syväreikä osaksi ydinjätetutkimusta. Kaleva 9.5.2019. (perustuen R. 

Kietäväisen haastatteluun) 

Twitter: #KYTBIKES 

Työpanos ja kustannukset  

Työpanos ja kustannukset 1.2.2019-31.1.2020 

Työaika  suunn.htkk tot. htkk  

      

Kietäväinen R.  2.75 3.02   

Ahonen L.  0.5 0.55   

Pullinen A./Wennman K.  0.75 0.62   

Tiljander M.  0.75 0.16   

Lahaye Y./Keränen J.  0.5 0.04   

Kuva J.  0.25 0.0   

Silvennoinen J.  2.5 2.77   

   8.0 7.16    

      

Varsinaiset palkat 

31.1.2020  24 977.30   

Työkustannukset    69 856.52 

    
Muut kustannukset  suunn.   tot. 

Koneet ja laitteet  8 000   6 000.00 

      

Aineet ja tarvikkeet  2 000   1 992.90 0.00 

      

Matkakustannukset 6 000        4 095.24 

Analyysit ja muut 

vieraat palvelut   12 000   8 963.10 

      

Muut kustannukset  2 900   0.00 

Yhteensä  30 900   21 051.24 

      
Kustannukset yhteensä     90 907.76 

      
 

Matkat 

Kotimaan matkat: 

Tutkimusreiän tarkastus, Liminka, 10.5.2019 (K. Wennman) 

Syväreikätutkimus, Outokumpu, 31.5. ja 24.6.-4.7.2019 (R. Kietäväinen) 

Näytteenottomatka Poriin 10.-13.6.2019 (R. Kietäväinen, L. Ahonen & J. Silvennoinen) 

Tutkimusreiän tarkastus ja näytteenotto, Mäntsälä, 12.9.2019 (A. Pullinen) 

 

Ulkomaan matkat: 

Goldschmidt-konferenssi, Barcelona, Espanja, 18.-23.8.2019 (R. Kietäväinen) 

Deep Carbon 2019 –kokous, Washington DC, USA, 23.-27.10.2019 (R. Kietäväinen) 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2019 
 

Tutkimushankkeen nimi 
Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa kallioperässä 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Diverse metabolic strategies of the pressurized deep biosphere 
Tutkimuslaitos 
Teknologian Tutkimuskeskus VTT 

Vastuuhenkilö 
Malin Bomberg 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 
Ydinjätehuollon turvallisuus 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke kuuluu koordinoituun MoToPro hankkeeseen, jolle on haettu jatkoa vuosille 2020 - 2022 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 
SCELSE (Singapore), NTU 
(Singapore), BRG (Saksa) 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksella pyritään selvittämään miten paikalliset olosuhteet vaikuttavat mikrobien 
aineenvaihduntastrategioihin eri olosuhteissa. Arvioidaan miten todennäköisiä tietyt biologiset 
reaktiot ovat huomioiden myös termodynamiikkaa (yhteistyössä GTKn kanssa). Tutkitaan miten 
korkea suolapitoisuus, korkea paine, korkea sulfaattipitoisuus, metaanin ja vedyn läsnäolo vaikuttaa 
mikrobien määriin, mikrobiyhteisöjen toiminnalliseen monimuotoisuuteen ja todellisiin biokemiallisiin 
reaktioihin. 

 
 
Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 
 

Julkaisujen lukumäärä 
 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia voidaan hyödyntää ydinjätteiden loppusijoitustilojen suunnittelussa ja monitoroinnissa. 
Lyhyellä tähtäimellä materiaalien käytössä ja pitkällä tähtäimellä loppusijoitustilojen 
monitoroinnissa. Lisäksi voidaan arvioida eri abioottisten ja biologisten tekijöiden interaktiosta 
johtuvien mahdollisten reaktioiden todennäköisyyttä. Hyödyntäjät ovat ydinjätteen 
loppusijoituksesta vastaavat tahot (Posiva, TVO, Fortum, Fennovoima), jotka voivat hyödyntää 
tuloksia loppusijoutustilojen ja materiaalien suunnittelussa ja loppusijoitustilojen monitoroinnissa. 
 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Tehtävä 1. Syväbiosfäärien ääriolosuhteiden vaikutus aineenvaihduntareitteihin   
Suomen syvän kallioperän olosuhteet vaihtelevat voimakkaasti eri paikoissa. Olosuhteet, 
kuten korkea suolapitoisuus, sulfaatin läsnäolo, hiilenlähteet ja liuenneet kaasut, vaikuttavat 
mikrobiyhteisöjen rakenteeseen ja toimintaan. Vuonna 2019 tehtiin kairareiän vesiprofiilin 
letkunäytteenotto Porissa, yhdessä GTKn kanssa. Yhteensä vesinäytteitä saatiin 11 syvyydeltä aina 
600 m asti. Vesinäytteistä eroteltiin mikrobisoluja suodattamalla, käyttäen kahden eri huokoskoon 
suodattimia, 0,2 µm ja 0,1 µm. Tämän strategian avulla saimme talteen vähintään 0.2 µm 
mikrobisolut, sekä omana fraktiona pienemmät, 0,1 – 0,2 µm koon solut. Yleisin mikrobiryhmä oli 
bakteerit. Alle 0,2 µm bakteereja havaittiin koko reikäprofiilin pituudelta noin 102 16S rRNA 
geenikopiota mL-1 vettä. Yli 0,2 µm bakteereja havaittiin 102 – 104 16S rRNA geenikopiota mL-1 vettä 
250 m syvyyteen asti, jonka jälkeen määrä väheni alle 102 16S rRNA geenikopiota mL-1 vettä. 
Havaittiin myös pieniä määriä arkeoneja ja sieniä molemmissa fraktioissa. 
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Clostridiales lahjkon bakteereja olivat yleisiä 0,2 µm fraktiossa, 250 m syvyyteen asti, jonka jälkeen 
proteobakteereihin kuuluvia ryhmiä yleistyivät. Sieniyhteisössä yleisin ryhmä koostui Malasseziales 
lahkoon kuuluvista lajeista. Arkeoneja löytyi hyvin vähän.  
 
Lisäksi työssä yhdistetään kuuden paikkakunnan syvien pohjavesien (100 m – 2500 m) 
mikrobiologiset havainnot samaan analyysiin. Tällä pyritään havainnoimaan eri ympäristöjen 
vaikutukset mikrobipopulaatioihin. Säilöttyjä täytteitä on sekvensoitu uudestaan, jotta eri 
menetelmistä johtuva epävarmuus poistuisi. Tällä hetkellä yhdistettyä dataa analysoidaan. 
 
MIMOSA projekti osallistui yhdessä kahden Ruotsalaisen laboratorion (Eurofins, Micans) kanssa 
testiin, jossa vertailtiin laboratorioiden välisiä solulaskentatuloksia. Tehtävän tarkoitus oli varmistaa 
käytettyjen menetelmien laatua ja toistettavuutta laboratorioiden kesken. Tehtävästä valmistui 
raportti ’Kvalitetsrtest Totalantal, rutinanalys MET700’ Micansin toimesta. Laboratorioiden välillä ei 
havaittu eroja tulosten laadussa.  
 
Tehtävä 2. Tutustuminen paineellisiin näytteenottimiin ja kasvatuslaitteistoihin, sekä 
mahdollisuuksien mukaan suunnittelu, optimointi ja rakentaminen  
Tehtävä aloitetaan vasta 2021 
 
Tehtävä 3. Aineenvaihduntareitit in situ paineessa   
Tehtävä aloitetaan 2021-22 
 
Tehtävä 4.  Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutus -kokeeseen 
MIMOSA-hanke osallistuu MoToPro-hankkeen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen 
suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti vesinäytteiden mikrobiologian osalta.  
Kokeen suunnittelu on aloitettu 2019. 
 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
 
ISEB2019 (https://iseb2019.org/) konferensi Potsdamissa syyskuussa 2019; 
Suullinen esitys; Malin Bomberg – Deep subsurface fungi increase activity in the presence of methane and methanol 
 
Posteri; Maija Nuppunen-Puputti – Fungal methane cycling in continental deep biosphere 
 
 
Opinnäytteet 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Twitter #KYT_MIMOSA 
 
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 
toteutuminen) 
Työaika – 3,6 htkk, arvioitu 3,2 htkk 
Palkkakustannukset – 39 k€, arvioitu 42,5 k€ 
Tarvikkeet – 1,4 k€, arvioitu 1 k€ 
Vieraat työt ja palvelut – 4,4 k€, arvioitu 4 k€ 
Matkakustannukset – 3,9 k€, arvioitu 2,5 k€ 
Muut kustannukset – 10,7 k€, arvioitu 10 k€ 
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Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 
Näytteenottomatka – Pori, Malin Bomberg, 10 – 13.6.2019 
Konferenssimatka ISEB2019 – Potsdam, Saksa, Malin Bomberg, Maija Nuppunen-Puputti, 23 – 
27.9.2029 
 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2019 
 

Tutkimushankkeen nimi 

Mikrorakenteiden 3D-mallinnus (MIRA-3D) 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

3D-modelling of microstructures  
 

Tutkimuslaitos 

Turun Yliopisto  

 

Vastuuhenkilö 

Prof. Pietari Skyttä 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus/Kallioperä 

 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Tämä on uusi, vuonna 2019 alkanut hanke, joka jatkuu 31.1.2023 asti; jatkoa seuraavalle kaudelle 

harkitaan ja suunnitellaan projektin aikana, etenkin vuonna 2022 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Geologian tutkimuskeskus 

(KARIKKO), Aalto yliopisto 

(RAKKA) 

 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

MIRA-3D -hankkeen tavoitteena on rakosysteemien tunnistaminen ja karakterisointi cm-skaalassa. 

Hankkeessa hyödynnetään uutta Turun yliopistossa kehitettyä ”3D-grinder” -laitteistoa 

(automatisoidun hiekoneen lisälaite), jossa maksimissaan 50x60 mm kokoisista näytteistä saadaan 

laadittua tarkkoja 3D-malleja. Hankkeessa tuotetaan tietoa rakoilun 3D-geometriasta ja 

ominaisuuksista mikrotasolla sekä arvioidaan siirrosten ja näihin liittyvän sekundäärisen rakoilun 

suhdetta sekä siirrosten kinematiikkaa, arvioidaan litologian ominaisuuksia mikrotasolla sekä kiven 

suuntautuneisuutta ja suuntautuneisuuden suhdetta rakoilun synnyttäneeseen jännityskenttään.  

Projektin tuloksia hyödynnetään myös keinoälypohjaisen, automatisoidun kuvantunnistuksen ja –

analyysin kehittämisessä. Tuloksia tullaan vertaamaan KARIKKO-projektissa tuotettuihin aineistoihin 

rakosysteemien ominaisuuksien (rakopituus, topologia, suunnat) skaalautuvuuden arvioimisessa. 

Projektissa tutkitaan myös uusien tulosten hyödyntämispotentiaalia pienen mittakaavan 

kulkeutumisominaisuuksien mallinnuksessa ja rakoverkkomallinnuksessa.  

 

Tuloskategoria  

Uudet kartoitus- ja 

mallinnusmenetelmät, mittaus- 

ja analyysitulokset, 

johtopäätökset ja mallit 

Julkaisujen lukumäärä 

1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Ydinjätteiden loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja tiedeyhteisö. Hanke tuottaa 

uutta osaamista, uusia menetelmiä ja rakoilun osalta aineistoa, jonka pohjalta Olkiluodon rakoilua ja 

luotuja rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun 

kuvaan ja ominaisuuksiin. Tulokset vastaavat myös muihin yhteiskunnan tarpeisiin vähentämällä 

epävarmuuksia liittyen esim. muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen tai 

geotermiseen energian tuotannon mallinnukseen.  

 



Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  

MIRA-3D –projektissa päästiin tavoitteisiin siirrosrakenteiden valinnan ja kartoituksen sekä 

näytteenoton suhteen. Löysimme hyvin edustavia siirroksia, joiden kinematiikka pystyttiin 

tunnistamaan ja joihin liittyvä sekundäärinen rakoilu kartoitettiin drone-kuvista sekä perinteisin 

kartoitushavainnoin. Lisäksi sekundäärisen rakoilun ominaisuudet ensimmäisestä tutkittavasta 

siirroksesta on anaysoitu ja tulokset ovat vertailukelpoisia rinnakkaisen KARIKKO-projektin tulosten 

kanssa. Siirroskohteista otettiin neljä suunnattua näytettä mikrorakenteiden analyysiä varten, ja 

näiden näytteiden geologinen tausta on yo. kuvauksen mukaisesti asianmukaisesti tiedossa.  

Mallinnusmenetelmän saattaminen lopulliseen toimintakuntoon viivästyi suunnitellusta mm. laitteen 

komponenttien rikkoutumisten johdosta, mutta ensimmäiset 3D-malleihin tarvittavat ajot geologisilla 

näytteillä saatiin suoritettua alkuvuodesta 2020. Geologisten näytteiden jatkotutkimukset vaativat 

vielä laitteiston optimointia, jossa haetaan mm. nopeampaa hiomisprosessia ja eri näytteille 

paremmin soveltuvia hiomalaikkoja (jotta laikat eivät tukkeudu). Näytteenotto- ja 

mallinnusprosessin optimointia varten hankittiin jo 2019 uusia hiomalaikkoja ja pylväspora 50mm 

näytteiden irrotukseen geologisista nyrkkinäytteistä. Ensimmäiset 3D-mallit siirrosnäytteistä 

odotetaan valmistuvaksi kevään 2020 aikana, osana Mathias Lauraeuksen opinnäytettä.  

Hiomakoneen tuottamista viipalekuvista pyritään kehittämään geologisia 3D-malleja mahdollisimman 

automatisoidusti, ja ko. automatisointia varten olemme jo aloittaneet yhteistyön TY:n 

lääketieteellisen kuvantamisen yksikön (PET-keskus) kanssa, jossa rinnakkaisen KARIKKO-projektin 

drone-kuvista on tekeillä opinnäytetyö automatisoidun rakojälkien tunnistusmenetelmän 

kehittämiseksi. Tämän työn tuloksia tullaan soveltaamaan MIRA-3D –projektin aineiston tulkinnassa, 

ja yhteistyötä keinoälypohjaisen, automatisoidun kuvantunnistuksen ja –analyysin kehittämisessä 

tullaan edelleen syventämään.  

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

Skyttä, P.1,*, Nordbäck, N.1,2, Engström, J.2., Ovaskainen, N1., 2020. The patterns of fractures 

associated with fault terminations and step-overs within isotropic Mesoproterozoic Rapakivi granites, 

SE Finland. Nordic geological Winter Meeting, 8-10 Jan, 2020, Oslo.  

 

Opinnäytteet 

Mathias Lauraeus (TY): Pro Gradu –tutkielman kirjoittaminen on työn alla 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Tutkimuksesta on tiedotettu Geotalon twitter-tilillä ja aihetta on esitelty Geotalon sisäisissä 

tutkimuseminaareissa  

 

Työpanos ja kustannukset  

Hankkeelle myönnetty maksimirahoitus v. 2019 oli 25 000€, josta hankkeessa käytettiin 19 104,09 

€. Koko myönnettyä apurahaa ei kyetty käyttämään, koska hankkeen merkittävimpänä sisältönä 

oleva hiomalaitteen kehitystyö viivästyi suunnitellusta. Suunniteltu opinnäytetyöntekijän palkkaus 

kolmen kuukauden jaksolle toteutui suunnitellusti.  

Kulut jakaantuivat seuraavasti:  

- Palkat sivukuluinen ja yleiskustannuksineen (3 kk palkkaus) yht. 14 987.94 € 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. pylväspora, hiomalaikat) yht. 2291,05€ 

- Palvelujen ostot yht. 31,00€ 

- Vuokrat yht. 55,49€ 

- Matkakulut yht. 1738,61 € (ylittyneeseen matkabudjettiin saimme hyväksynnän S. 

Karvoselta) 

 



Matkat  

P. Skyttä piti Geologian pohjoismaisilla talvipäivillä Oslossa esityksen 01/2020 

Kenttätyöt: Kolme kenttätyöjaksoa kesä- ja elokuussa: Inkoo, Loviisa, Orrengrund   

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Kallioperän Rikkonaisuus (KARIKKO) - Hauraiden rakenteiden ominaisuudet ja ennustettavuus eri 

mittakaavoissa 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Bedrock fracturing (KARIKKO) - Characteristics of brittle structures and their prediction at different 

scales 

Tutkimuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus 

Vastuuhenkilö 

Nicklas Nordbäck 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus/Kallioperä 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Turun yliopisto 

Aalto yliopisto 

Fortum Oyj 

Ulkomaiset organisaatiot 

ICDP 

University of Bergen 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

KARIKKO-hanke tutkii rakoilun ominaisuuksia ja laatua eri mittakaavoissa Etelä-Suomen alueella 

arvioidakseen epävarmuustekijöitä jotka liittyvät hauraiden rakenteiden 3D-mallinnukseen ja 

rakoverkkomallinnukseen. Hankkeessa selvitellään lisäksi muun geologisen tiedon ja tulkinnan 

hyödyntämistä ja hydrogeologian sekä jännitystilamallinnuksen käyttöä rakoilun ominaisuuksien 

ennustamisessa.  

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Ydinjätteiden loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja tiedeyhteisö. Hanke tuottaa 

uutta osaamista, uusia menetelmiä ja rakoilun osalta aineistoa, jonka pohjalta Olkiluodon rakoilua ja 

luotuja rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla rakoilun laajempaan alueelliseen geologiseen 

kuvaan ja ominaisuuksiin. Tulokset vastaavat myös muihin yhteiskunnan tarpeisiin vähentämällä 

epävarmuuksia liittyen esim. haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen tai geotermiseen 

energian tuotannon mallinnukseen.  

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

1. Eri mittakaavaisten aineistojen vertailu 

 Osatehtävässä toteutettiin kevään aikana lineamenttitulkintoja 1:500 000 mittakaavassa 

koko Etelä-Suomen alueelta sekä 1:200 000 mittakaavassa Loviisan ja Inkoon 

tutkimusalueiden ympäriltä. Tulkinnoissa hyödynnettiin LiDAR-korkeusmallia sekä, 

geofysiikaalisia- ja batymetrisia aineistoja. Lisäksi tehtiin pienemmältä alueelta, Hästholmenin 

ja Kopparnäsin ympäristöistä pienen mittakaavan lineamenttitulkinnat LiDAR ja pohjakartta-

aineistoa hyödyntäen. 

 Kevään ja kesän aikana on testattu ja haettu eri mittakaavan tulkintoja varten parhaiten 

toimivia kartoitusmenetelmiä ja aineistoja. Kevään aikana suoritettiin myös testausta 

automaattisoidun rakotulkinnan hyödyntämisestä drooni-kuva aineistoa varten. Tulokset 

osoittivat, että olemassa olevat menetelmät eivät tällä hetkellä tarjoa korvaavia vaihtoehtoja 



manuaaliselle tulkinnalle. Automatisointi vaatisi paljon lisätutkimuksia, joita ei ole mahdollista 

tehdä tämän hankkeen puitteissa. Siksi haetaan yhteistyöpartnereita jatkotutkimuksiin joissa 

tässä hankkeessa tuotettua aineistoa voitaisiin hyödyntää joko vertailuaineistona tai 

opetusaineistona esim. tekoäly menetelmille. Norjan geologisen tutkimuskeskuksen (NGU) 

kanssa on myös käyty keskusteluita automatisoidun LiDAR lineamenttitulkinnan 

mahdollisuuksista. 

 Kesäkuun aikana tehtiin geologisia kenttätöitä Kopparnäsin ja Hästholmenin alueilla. 

Kokoluokaltaan noin 100 m kallioalueita kartoitettiin ja kuvattiin kuvauskopterilla. Heinäkuun 

aikana kaikki kerätty aineisto tulkittiin ArcGIS:ssä jossa tuotettiin manuaalisesti digitoituja 

rakokarttoja molemmilta kohteilta. Lisäksi Inkoon alueelta on tutkittu glasiaalipiirteitä eri 

mittakaavoissa sekä LiDAR että drooni-aineiston avulla.     

 Nikolas Ovaskaisen aloitti elokuun lopussa opinnäytetyön valmistelun Loviisasta kerätyn 

aineiston perusteella ja tämä opinnäytetyö valmistui Tammikuussa 2020. Tieteellisen 

julkaisun teko Inkoo aineiston pohjalta on myös työn alla. 

2. Geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntäminen rakoilun ominaisuuksien 

ennustamisessa 

 Osatehtävässä on selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää eri aineistoja ja menetelmiä rakoilun 

ominaisuuksien ennustamisessa skaalojen välissä tai skaalasta toiseen.  

 Osatehtävässä keskitytään Orrengrundin saaren mistä kerättiin kattava drooni- ja 

kartoitusaineiston elokuun aikana. Sen avulla tullaan mm. tutkimaan siirrosten vaikutusta 

taustarakoiluun. 

3. Jännitystilamallinnuksen käyttö rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

 Osatehtävässä on kerätty kirjallisuudesta rapakiven kalliomekaanisia parametreja joita 

hyödynnetään jännitystilamallinuksessa. 

 Kahden päivän 3DEC jännitystilamallinnuskurssi järjestettiin GTK:lla 11–12.12.2019. 

4. Rakoilleen kallioperän hydrogeologia 

 Osatehtävässä on suoritettu uuden kaasuanalysaattorin käyttöönottoa ja kalibrointia. 

 Outokummun syväreiän monitorointikoe ei toteutunut tänä vuonna kalibrointikaasujen 

toimituksen viivästyttyä ja se siirtyy tästä syystä ensi vuoden suunnitelmaan. 

5. Epävarmuuksien käsittely 

 Osatehtävässä on perehdytty kirjallisuuteen 3D mallinnuksen epävarmuustekijöihin liittyen. 

 Fortumin Hästholmenin reikätietokanta on prosessoitu syksyn aikana ja hyödynnetty Leapfrog 

3D mallinnuksessa mitä tullaan hyödyntämään jännitystilamallinnuksen tausta aineistoksi.  

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 

Konferenssijulkaisut:  

 

Nordbäck, N., Mattila, J. & Engström, J. 2019. Bedrock Fracturing of southern Finland – 

charasteristics and prediction at different scales. Tectonic Studies Group Annual meeting 2019 at the 

University in Bergen Norway – January 13–16, 2019 (abstrakti ja esitelmä). 

 

Nordbäck, N., Engström, J., Markovaara-Koivisto, M. & Ovaskainen, N. 2019. Mapping procedures 

and scaling relationships of brittle structures in southern Finland. Visualization of 3D/4D Models in 

Geosciences, Exploration and Mining, 1–2 October 2019, Uppsala, Sweden (abstrakti ja esitelmä). 

 

Engström J., Nordbäck N. & Markovaara-Koivisto M. 2019. Fracturing in crystalline bedrock at 



different scales – An analogue for the Finnish repository site. Natural Analogue Working Group 

workshop (NAWG-16) 2019, Zao Onsen, Yamagata, Japan. Available at www.natural-analogues.com 

(abstrakti ja esitelmä) 

 

Nordbäck, N., Engström, J., Markovaara-Koivisto, M. & Ovaskainen, N. 2020. Detailed studies on 

multi-scale brittle structures in Inkoo, southern Finland. The 34th Nordic Geological Winter Meeting. 

8-10.1.2020, Oslo, Norway. https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf 

(abstrakti ja esitelmä) 

 

Engström, J., Nordbäck, N., Markovaara-Koivisto, M. & Ovaskainen. 2020. Multi-scale lineament 

interpretation in Southern Finland. The 34th Nordic Geological Winter Meeting. 8-10.1.2020, Oslo, 

Norway. https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf (abstrakti ja 

esitelmä) 

 

Ovaskainen, N., Nordbäck, N. & Markovaara-Koivisto. 2020. Comparisons between multi-scale 

extractions of fracture networks in south-eastern Finland. The 34th Nordic Geological Winter 

Meeting. 8-10.1.2020, Oslo, Norway. 

https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf (abstrakti ja esitelmä) 

 

Opinnäytteet: 

Ovaskainen, N., 2020. Scalability and fracture networks within the crystalline Wiborg Rapakivi 

Batholith, SE Finland. Pro gradu tutkielma, 78s. Turun Yliopisto, maantieteen ja geologian laitos, 

geologian osasto. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Twitter (#KYTKARIKKO https://twitter.com/KYTKARIKKO) 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

 

Työpanos ja kustannukset 1.2.2019-31.1.2020 

Työaika                                                                     suuunn.htkk         tot.htkk         

 

Nordbäck N.                                                                     4.25                5.52  

Mattila J.                                                                          2.25                0.28 

Engström J.                                                                      1.0                  2.24 

Markovaara-Koivisto M.                                                     1.75                0.83 

Kietäväinen R.                                                                  0.5                  0.07 

Laine E.                                                                           1.0                   0 

Ojala A.                                                                           0.75                 0.25 

Aaltonen I.                                                                       0                     0.13 

Ovaskainen N.                                                                  0                     2.71 

Paananen M.                                                                     0                     0.2 

Hietava T.                                                                         0                     0.6 

Hämäläinen J.                                                                   0                     0.02 

Wiik Henrik.                                                                      0                     0.05 

                                                                            ____________________________ 

                                                                                       12                    12.9 

 

http://www.natural-analogues.com/
https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf
https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf
https://www.geologi.no/images/NGWM20/Abstractvolume_NGWM20.pdf
https://twitter.com/KYTKARIKKO


Varsinaiset palkat                                                                              50 879 €            

Työkustannukset                                                                               142 298 € 

 

 

Muut kustannukset                                                        suuunn         tot.  

Koneet ja laitteet                                                            6 000           0 

Tarvikkeet                                                                      1 000          1 904 

Vieraat työt ja palvelut                                                    1 000          1 327 

Matkakustannus                                                              7 000          5 948 

Muut kustannukset                                                          3 000          0___________ 

Yhteensä                                                                                           9 179 € 

 

Kustannukset yhteensä                                                                       151 478 € 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

 Kenttätyöt Inkoossa 27.5.2019 (N. Nordbäck, J. Engström, A. Ojala, N. Ovaskainen & M. 

Markovaara-Koivisto), 18.6.2019 (N. Nordbäck, J. Engström & N. Ovaskainen), 1.7.2019 (N. 

Nordbäck & N. Ovaskainen) ja 23.9.2019 (N. Nordbäck & N. Engström) 

 Kenttätyöt Loviisassa 4.6–7.6.2019 (N. Nordbäck, N. Ovaskainen), 7–13.6.2019 (N. 

Nordbäck, J. Engström & N. Ovaskainen) 

 Kenttätyöt Orrengrundilla 13–16.8.2019 (N. Nordbäck, J. Engström & N. Ovaskainen) 

 Visualization of 3D/4D Models in Geosciences, Exploration and Mining, 1–2 October 2019, 

Uppsala, Sweden (N. Nordbäck, Turun Yliopisto maksoi matka ja majoitus) 

 Käsikirjoitustyöpaja Hankoossa 26-28.11.2019 (N. Nordbäck) 

 The 34th Nordic Geological Winter Meeting. 7-10.1.2020, Oslo, Norway (N. Nordbäck, J. 

Engström & N. Ovaskainen) 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

RAKKA – Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

RAKKA - Fluid flow in fractured hard rock mass 

Tutkimuslaitos 

Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Prof. Mikael Rinne 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Yksittäinen hanke, RAKKA 2019-2022 (4 vuotta) 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

KARIKKO, KARMO, ROSA 

 

Tutkimuksen tavoite 

RAKKA-tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää rakojen virtausominaisuudet fotogrammetrian 

ja mekaanisen sekä kytketyn hydromekaanisen numeerisen mallinnuksen keinoin. 

 

Tuloskategoria 

laboratoriokokeet 

numeerinen mallintaminen  

Julkaisujen lukumäärä 

1 konferenssijulkaisu 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tutkimustulokset hyödyttävät lyhyellä tähtäimellä kallion hydromekaanista tai 

termohydromekaaniskemiallista mallinnusta tekeviä tahoja ja pitkällä tähtäimellä ydinjätehuollon 

turvallisuutta arvioivia tahoja sekä ydinjätehuoltoa toteuttavien tahojen suunnittelutyötä. 

Tutkimustulokset mahdollistavat kallion vedenvirtausominaisuuksien määrittämisen fotogrammetrian 

ja kytketyn hydromekaanisen numeerisen mallinnuksen avulla. Tuloksia voidaan käyttää 

kalliomassan vedenvirtausominaisuuksien määrittämiseen suuren mittakaavan ohjelmistoja varten. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain 

Osaprojekti 1 DFN: Tutkijatohtori Lauri Uotinen vieraili GTK:lla kuuden kuukauden ajan ja yhdisti 

edeltävien ROSA (GTK) ja KARMO (Aalto) hankkeiden päätulokset RAKKA-projektissa 

hyödynnettävään muotoon. KARMO:n tulokset esitettiin ISRM2019-konferessissa Brasiliassa. 

Osaprojekti 2 HYDRO: Ville Nieminen suorittaa diplomityötä jossa testataan veden virtausta 

kivilaatoille 12 kpl 250 mm x 250 mm, 6 kpl 500 mm x 500 mm ja 3x 1000 mm x 1000 mm.  

Osaprojekti 3 HMLAATTA: Yksi kappale suuren mittakaavan 2000 mm x 1000 mm koetta on 

koestusvalmiina. Kokeen suoritusta on lykätty vuodella osaprojektin 2 viivästymisen vuoksi. 

Osaprojekti 6 HMNUM: GTK:n kanssa järjestettiin yhteinen koulutustapahtuma 4.12.2020, 

jossa käytiin läpi vaihtoehtoja KARIKKO (GTK) ja RAKKA (Aalto) projektin ohjelmistoratkaisuiksi.  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Uotinen, L., Janiszewski, M., Baghbanan, A., Caballero Hernandez, E., Oraskari, J., Munukka, H., ... 

Rinne, M. (2019). Photogrammetry for recording rock surface geometry and fracture 

characterization. In S. A. B. da Fontoura, R. J. Rocca, & J. F. Pavón Mendoza (Eds.), Proceedings of 

the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM 2019), Foz do 

Iguassu, Brazil, 13-18 September 2019: Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure 

Development - Full Papers (pp. 461-468). (Proceedings in Earth and geosciences; Vol. 6). Self-

archival copy available from: https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-

recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-

f5b7d63a0b38).html 

https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html
https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html
https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html
https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html
https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html
https://research.aalto.fi/en/publications/photogrammetry-for-recording-rock-surface-geometry-and-fracture-characterization(f2cafe42-4528-406c-941b-f5b7d63a0b38).html


Muu tutkimuksista tiedottaminen 

Projektin verkkosivu: https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-

vedenjohtavuus(4e758163-001d-43b9-b7dd-5de53b8e7398).html 

 

Työpanos ja kustannukset 

Suurimman osan laboratoriotyöstä suorittivat tohtorikoulutettava Masoud Torkan ja 

diplomityöntekijä Ville Nieminen Lauri Uotisen ohjauksessa. Työpanos vastaa hanke-esityksen 

arviota hyvin (toteuma 92,6 %). Projektilla oli jonkun verran vähemmän kone- ja laitetarpeita kuin 

hanke-esityksessä oli varauduttu. Kokonaiskustannusten osalta hanke pysyi hanke-esityksen 

kustannusraameissa (toteuma 100,1 %). 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM 2019), Foz do Iguassu, 

Brazil, 13.-18.09.2019 

 

 

https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus(4e758163-001d-43b9-b7dd-5de53b8e7398).html
https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus(4e758163-001d-43b9-b7dd-5de53b8e7398).html
https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus(4e758163-001d-43b9-b7dd-5de53b8e7398).html
https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus(4e758163-001d-43b9-b7dd-5de53b8e7398).html


Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 
Tutkimushankkeen nimi 
In situ tutkimukset – Radionuklidien kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla (RASK) 
 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Behaviour of radionuclides in the interface of cement and bedrock; in situ studies 
Tutkimuslaitos 
Radiokemian ryhmä, Kemian osasto, Helsingin yliopisto 

Vastuuhenkilö 
Marja Siitari-Kauppi 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  
Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus / muut turvallisuustutkimukset 
Hanketyyppi Tutkimus on KYT2022 ohjelmassa uusi projekti ja on jatkuva ohjelmakauden, 
yksittäinen hanke 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, VTT, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 
Nagra, JAEA, UJV-Rez, IDAE-
CSIC, Poitiersin yliopisto, IRSN, 
BRGM, Amphos 21 Consulting 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
EURAD/Future 
Grimsel Test Phase VI 

Tutkimuksen tavoite 
Hankkeen tavoitteena on määrittää radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista sementtiä  
sisältävissä materiaaleissa, kiteisessä kivessä ja etenkin näiden kahden rajapinnalla in situ kokein.  
Tavoitteena on lisäksi tuottaa pitkäaikaisturvallisuusanalyysille konkreettisia lähtötietoja. 
Tuloskategoria  
Analyysi- ja 
mallinnusmenetelmät, Kd ja De 
arvojen validointi (PhreeqC ja 
Comsol) 

Julkaisujen lukumäärä 
2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
2 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia voidaan soveltaa arvioitaessa ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisvaikutuksia, radio- 
nuklidien kulkeutumista loppusijoitustilaa ympäröivissä teknisissä esteissä, graniittisessa kivessä ja 
niiden rajapinnalla ottaen huomioon sen radionuklideja pidättävät ominaisuudet. Tietoa voivat 
hyödyntää sekä viranomainen että ydinjätetoimijat.   
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  
Eveliina Muurin väitöskirja: Migration of barium in crystalline rock: Interpretation of in situ experiments 
valmistui 6.2019.Bariumin määrittäminen digitaalisen ja elektronisen autoradiografia menetelmän avulla on 
julkaistu. Sorboituvat nuklidit Cs-134, Ba-133 ja Na-22 on analysoitu in situ kokeen kivinäytteistä ja tulokset on 
julkaistu väitöskirjassa. Analyyseissä havaittiin, että suurin osa sorboituvista nuklideista löytyi noin sentin 
päässä diffuusiointervallista kivimatriisissa. Kiven suuntautuneisuudella on vahva merkitys tuloksiin.  

Transport properties of 75Se, 3H and 36Cl in CEMI and CEMII concretes -opinnäytetyö on kirjoitusvaiheessa. 
Kloorin diffuusio-ominaisuudet sementeissä määritettiin elektronisen autoradiografian avulla. Kloorin 
pidättyminen on voimakasta CEMII tyypin sementtiin. Käynnistettiin sementti/kivi näytteille läpidiffuusiokokeet.  
Sementtinäytteiden rakenteita tutkittiin C-14-PMMA-autoradiografia menetelmällä. 
 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
E. Muuri, T. Sorkina, J. Donnard, S. Billon, K. Helariutta, L. Koskinen, A. Martin M. Siitari-Kauppi. 
Electronic autoradiography of 133Ba particle emission; diffusion profiles in granitic rocks. 2019. 
Applied Radiation and Isotopes. 149, 108-113 
 
Eveliina Muuri. Migration of barium in crystalline rock: Interpretation of in situ experiments. 2019. 



Report Series in Radiochemistry 41/2019 
 
P. Lalan, A. Dauzères, L.De Windt, J. Sammaljärvi, D. Bartier, I. Techer, V. Detilleux, M. Siitari-
Kauppi. Mineralogical and microstructural evolution of Portland cement paste/ argillite interfaces at 
70 °C – Considerations for diffusion and porosity. Cement and Concrete Research 115 (2019) 414-
425 
 
E. Puhakka, X. Li, J. Ikonen, M. Siitari-Kauppi. Sorption of selenium species onto phlogopite and 
calcite surfaces: DFT studies. 2019 Journal of Contaminant Hydrology 227 103553 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen  
J. Sammaljärvi, V. Heczko, S. Betelu, S. Migita, E. Muuri, M. Siitari-Kauppi,P. Henocq S. Gaboreau 
poster presentation: Diffusion and retention of radionuclides in corroded steel reinforced concretes. 
Presented in Migration 2019 meeting in Kyoto. 
 
E. Muuri, O. Tikkanen A. Martin, A. Lindberg, M. Heule &M Siitari-Kauppi poster presentation: The 
determination of 133Ba diffusion in  granodiorite from an in situ diffusion experiment using gamma 
spectrometry and autoradiography; comparison with laboratory data . Presented in Migration 2019 
meeting in Kyoto. 
 
A. Martin, Y. Fukatsu, Y. Tachi, K. Ishida, E. Muuri, M. Siitari-Kauppi, V. Havlova, A. Vokal oral 
presentation: An overview and key results from the long term in situ diffusion project (LTD) at the 
Grimsel test Site, Switzerland. Presented in Migration 2019 meeting in Kyoto. 
 
LTD/CIM Partner Meeting, 17.9. 2019. Kyoto University, Kyoto, Japan.  
M Siitari-Kauppi & J. Sammaljärvi: Results of analyses of in situ rock samples froom LTD experiment. 
Työpanos ja kustannukset Työpanokset ja kustannukset olivat suunnitelmien mukaiset. 
Matkat  
J. Sammaljärvi & M. Siitari-Kauppi: 17th International Conference on the Chemistry and Migration 
behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere 15.-20.9.2019 Kyoto University, Kyoto, 
Japan 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2019 
 

Tutkimushankkeen nimi 

PAREMPAA RADIOEKOLOGIAA BIOSFÄÄRIMALLINTAMISEEN 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

IMPROVED RADIOECOLOGY FOR BIOSHPERE MODELLING (RABIO) 

Tutkimuslaitos 

Itä-Suomen yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Jarkko Akkanen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Turvallisuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

suoraa jatkoa edellisille KYT-hankkeille, rahoitusta tullaan hakemaan myös tulevina vuosina 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Yhteistyötä tehdään esim. GTK:n 

ja SYKEn kanssa, näillä 

organisaatioilla ei kuitenkaan 

rahoitusta tässä hankkeessa 

Ulkomaiset organisaatiot 

Yhteistyötä tehty radioekologian 

alalla seuraavien 

organisaatioiden kanssa: 

Statens strålevern (NRPA), 

Tukholman yliopisto, Norjan 

ympäristö- ja biotieteiden 

yliopisto (NMBU), näillä 

organisaatiolla ei kuitenkaan 

rahoitusta tässä hankkeessa 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Radioecological Modelling 

(REM) -hanke, tietojen vaihto 

Tutkimuksen tavoite 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on tarkentaa suomalaisiin (ja muihin boreaalisiin) vesiekosystee-

meihin soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä ydinjätehuollon sekä 

metallikaivostoiminnan mahdollisten riskien arviointiin. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

1 julkaistu, 1 lähetetty 

julkaistavaksi 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 Pro-gradu (kirjoitustyö 

kesken) 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

tiedeyhteisö (jatkotutkimuksesta aihepiirissä), turvallisuusanalyysien mallien parantaminen 

(turvallisuusanalyysien tekijät) 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

1. tutkia ydinjätteiden riskien arvioinnin kannalta relevanttien alkuaineiden siirtymisestä makean 

veden ravintoketjuun kokeellisessa mikrokosmoksessa 

• tehdään jatkossa 

2. soveltaa samanlaista lähestymistapaa kokeisiin, joiden tavoitteena on selvittää 14C:n 

siirtymistä ravintoketjuun 

• kokeet tehty, tuloksia analysoidaan 

3. tutkia käytännön mallinnusesimerkkien avulla, miten tutkimuksen löydökset (epälineaa-

risuus, orgaaninen sedimentti ravintoketjuun päätyvien radionuklidien lähteenä, 14C:n 

siirtyminen ravintoketjuihin) muuttavat radioekologisten mallien ennusteita, ja julkaista nämä 

tulokset sellaisessa muodossa, että ne ovat tiedeyhteisön käytettävissä ja sovellettavissa 

ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuusperustelun tarkentamiseen 

• Julkaisu Majlesi et al. 2019 

4. selvittää tutkimusalueemme lampien orgaanisessa sedimentissä olevien alkuaineiden lähteitä, 

tavoitteena saavuttaa laajemmin sovellettavissa olevaa ymmärrystä siitä missä määrin 



pitoisuudet määräytyvät alla olevien epäorgaanisten kerrosten pitoisuuksista, ja minkä verran 

on vaikutusta ympäröivästä luonnosta (mm. maakasvit, suot) peräisin olevaan orgaaniseen 

aineeseen kertyneillä alkuaineilla. 

• tutkitaan jatkossa 

5. kouluttaa radioekologian asiantuntijoita 

• Soroush Maljesin väitöskirjatyö pitkällä, Tung Phamin Pro gradutyön kokeet tehty 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

Soroush Majlesi, Jukka Juutilainen, Anne Kasurinen, Promise Mpamah, Tatiana Trubnikova, Markku 

Oinonen, Pertti Martikainen and Christina Biasi. 2019. Uptake of Soil-Derived Carbon into Plants: 

Implications for Disposal of Nuclear Waste. Environ. Sci. Technol. 53(8): 4198-4205. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

Soroush Majlesi: Does low-level radioactive contamination cause developmental instability in 

chironomids? Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe 29th Annual Meeting in 

May, Helsinki. Tiivistelmä ja posteri. 

 

 

Opinnäytteet 

Tung Phamin Pro gradu-aineisto kerätty, aineiston analysoiminen kesken. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

--- 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanokset ja kustannukset toteutuneet suunnitelman mukaan. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Näytteenottomatkat Paukkajanvaara (Eno, Joensuu). 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe 29th vuotuinen kongressi, toukokuu 

2019 Helsinki. 

KYT seurantaryhmien kokous, 7.11.2019 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi (KÄRÄHDE) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Spent fuel characterization and source term (KÄRÄHDE) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Silja Häkkinen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

3.1.2 "Käytetyn ydinpolttoaineen huolto" ja 3.1.6 "Ydinjätehuollon turvallisuuteen liittyviä 

avainaiheita” 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Kyseessä on uusi nelivuotinen hanke. Hankkeelle on suunniteltu jatkoa vuonna 2020. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

HIP, HYRL 

Ulkomaiset organisaatiot 

EJP-ohjelma, SKB 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Business Finland (NINS3), 

SAFIR (LONKERO, RACSA, 

INFLAME), KYT (OMT) 

Tutkimuksen tavoite 

I) Tavoitteena on tunnistaa, miten tässä projektissa tutkitut käytetyn ydinpolttoaineen 

laskennalliseen karakterisaatioon vaikuttavat epävarmuuskomponentit vaikuttavat käytetyn 

polttoaineen lähdetermiin (lämmöntuotto, nuklidi-inventaari ym. oleelliset ominaisuudet) ja kirjoittaa 

ohjeet siitä, miten käytetyn polttoaineen lähdetermi tulisi määrittää VTT:llä kehitetyllä ja maailmalla 

laajasti käytetyllä laskentaohjelmalla Serpent nämä epävarmuustekijät huomioiden. 

II) Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää Suomen kannalta oleellisten erilaisten polttoaineiden 

ominaisuuksien sekä eri poistopalamien vaikutusta lähdetermiin. Mahdollisia tutkittavia erilaisia 

polttoainetyyppejä ovat ainakin BWR, EPR, VVER-440, VVER-1200 ja SMR -polttoaine. 

 

Tuloskategoria  

Laskentamenetelmät, osaamisen 

kehittäminen 

Julkaisujen lukumäärä 

3 konferenssijulkaisua 

2 tutkimusraporttia 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tulokset ovat heti hyödynnettävissä suunniteltaessa käytetyn polttoaineen turvallista käsittelyä, 

kuljetusta, välivarastointia ja loppusijoitusta. Erilaisten polttoaineiden ominaisuuksien tunteminen on 

ensiarvoisen tärkeää näitä asioita suunniteltaessa. Käytetyn polttoaineen laskennallisesta 

karakterisaatiosta Serpentillä kirjoitettavat ohjeet ovat sellaisenaan Serpent-käyttäjien 

sovellettavissa, mutta soveltuvat monilta osin myös muiden laskentatyökalujen käyttöön. 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

 

Kaikki laskut vuonna 2019 tehtiin VTT:n Serpent 2 laskentaohjelmalla. Laskuissa mallinnettiin 

polttoainenippuja kahdessa dimensiossa äärettömässä hilassa. 

 

2.1 Lähdetermin laskentaan liittyvät fysikaaliset epävarmuudet 

 

Eri organisaatioiden ylläpitämillä ydinvakiokirjastoilla tehtyjen palamalaskujen tulokset voivat 

poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Joidenkin nuklidien inventaarit saattavat erota jopa satoja 

prosentteja riippuen siitä, mitä kirjastoa on käytetty. Ydinvakiokirjastojen epävarmuuksien 

vaikutusta lähdetermiin on tutkittu tarkastelemalla fissiotuottokirjastojen ja radioaktiivisen 



hajoamisen kirjastojen epävarmuuksien vaikutusta käytetyn polttoaineen ominaisuuksiin. Tätä 

varten Serpent muokattiin lukemaan ENDF-datassa olevia yhden sigman epävarmuuksia. 

Epävarmuuksia poimittiin satunnaisesti useita satoja kertoja ja sama VVER-440 polttoainenipun 

palamalasku toistettiin näin varioidulla fissiotuotto- ja hajoamisdatalla. Ensimmäisessä vaiheessa 

epävarmuudet oletettiin normaalijakautuneiksi ja polttoaineen palama laskettiin 20 MWd/KgU asti, 

mitä seurasi pitkä jäähdytysaika. Tuloksista kirjoitettiin konferenssiartikkeli, joka esiteltiin NENE2019 

konferenssissa. Toisessa vaiheessa epävarmuudet oletettiin log-normaalijakautuneiksi 

konferenssissa saadun palautteen pohjalta ja palamaa laskettiin 80 MWd/kgU asti. Jäähdytyslaskut 

laskettiin useista eri palamista. Tuloksista kirjoitettiin tutkimusraportti. Fissiotuotto- ja 

hajoamisdatan epävarmuuksilla havaittiin olevan merkittävä palamasta ja jäähdytysajasta riippuva 

vaikutus laskettuihin polttoaineen ominaisuuksiin (hajoamislämpö, aktiivisuus, spontaanien fissioiden 

ja fotoniemissioiden nopeus sekä joidenkin kulkeutuvien nuklidien määrä). Esimerkiksi 

hajoamislämmön yhden sigman epävarmuus oli suurimmillaan 20 MWd/kgU palamalla melkein 5 % 

noin 15 vuoden jäähdytyksen jälkeen. 80 MWd/kgU palamalla epävarmuus oli maksimissaan noin 

3 % noin vuoden jäähdytyksen jälkeen.  

 

Polttoaineessa ja polttoainenipun rakennemateriaaleissa esiintyy lukuisia epäpuhtauselementtejä, 

jotka aktivoituvat reaktorin neutronisäteilytyksessä. Tällaiset aktivaatiotuotteet kuten esimerkiksi 

typen ja kloorin aktivaatiossa syntyvät C-14 ja Cl-36 on huomioitava muun muassa 

loppusijoitusluolan turvallisuusanalyyseissä. Seuraavien vuosien laskujen pohjaksi epäpuhtauksista 

tehtiin kirjallisuusselvitys. Selvityksessä tarkasteltiin, mitä epäpuhtauksia ja kuinka paljon esiintyy 

UO2 polttoaineessa sekä seuraavissa rakennemateriaaleissa: Zircaloy-2, Zircaloy-4, Zircaloy-2.5Nb, 

Inconel-718, Inconel X-750 ja SS 304 (L). Eri lähteissä ilmoitettujen epäpuhtausatomien määrät 

poikkesivat melko paljon toisistaan. Joissain asioissa useimmat lähteet olivat kuitenkin yksimielisiä. 

Esimerkiksi rauta oli melkein kaikkien lähteiden mukaan joko yleisin tai toisiksi yleisin 

epäpuhtausatomi polttoaineessa. Hiili oli puolestaan melkein kaikkien lähteiden mukaan yleisin 

epäpuhtausaine zirkonium-seoksissa. Kloorin ja typen määrissä eri lähteiden välillä oli jonkin verran 

eroja. Kloorille annettiin kuitenkin kautta linjan melko pieniä arvoja sekä polttoaineessa että 

zirkonium-seoksissa. Maksimissaan 15 ppm polttoaineessa ja 20 ppm zircaloyssa. Typen määrä 

polttoaineessa oli eri lähteissä joko 100 tai 200 ppm ja zircaloyssa se vaihteli välillä 39-80 ppm. 

 

2.2 Lähdetermin laskentatapaan liittyvät epävarmuudet 

 

Polttoainenipun käyttöhistoria, kuten tehotiheys, boorikonsentraatio, polttoaineen lämpötila, 

jäähdytteen tiheys ja lämpötila jne. vaikuttavat käytetyn polttoaineen ominaisuuksiin. 

Käyttöhistoriadatan epävarmuuksien vaikutuksen arvioimiseksi selvitettiin sopivan laskentadatan 

saatavuutta. Tarkkaa käyttöhistoriadataa saatiin VVER-440 polttoainenipulle. Lisäksi jollain 

tarkkuudella määritettyä käyttöhistoriadataa eri tyyppisille polttoainenipuille löytyy NEA:n 

ylläpitämästä tietokannasta SFCOMPO-2.0. SFCOMPO:n kohdalla on myös mahdollisuus verrata 

laskentatuloksia mittaustuloksiin.  

 

Polttoaineen palamalaskua varten on määritettävä useita syöttöparametreja, joiden valinnalla on 

vaikutusta laskentatulokseen. Tällaisia parametreja ovat esimerkiksi palamaan liittyvät optiot, kuten 

poltettavan materiaalin jako palama-alueisiin ja palama-askelpituus sekä erilaiset fysiikkaoptiot. 

Joidenkin näiden parametrien vaikutusta käytetyn polttoaineen ominaisuuksiin kuten jälkilämpö, 

fotoniemissionopeus ja spontaanien fissioiden määrä on tutkittu varioimalla parametrien arvoja 

GE14-tyyppisen BWR-nipun palamalaskussa. Tutkittujen laskentaparametrien vaikutukset olivat 

yleisesti ottaen melko pieniä. Suurin vaikutus tutkituista parametreista oli palama-aluejaolla. 

Karkeimmassa palama-aluejaossa samanlaista polttoainetta sisältävät sauvat käsiteltiin yhtenä 

palama-alueena. Hienoimmassa palama-aluejaossa gadoliniumia sisältävät polttoainesauvat oli 

jaettu 10 yhtä suureen renkaaseen ja muut sauvat 0.3 mm paksuun ulompaan renkaaseen sekä 

sisäosaan, minkä lisäksi kaikki sauvat oli jaettu sektoreittain neljään osaan. Näiden palama-

aluejakojen välillä spontaanien fissioiden nopeus erosi enimmillään melkein 8 %. Jälkilämmön ja 

fotoniemissionopeuden kohdalla erot olivat kuitenkin suurimmillaan vain 0.6 % ja reilu 1 %. 

Tuloksista on kirjoitettu konferenssipaperi, joka tullaan esittämään vuoden 2020 NENE-

konferenssissa. Alun perin tuloksia piti esitellä konferenssissa jo vuonna 2019, mutta muiden 

aikataulujen vuoksi työtä ei ehditty tekemään riittävän ajoissa ja konferenssiosallistuminen siirtyi 



seuraavalle vuodelle. Tätä paperia ei ole laskettu vuoden 2019 julkaisuihin, vaan tullaan laskemaan 

vuoden 2020 julkaisuihin. 

 

Vuoden aikana on osallistuttu SKB:n järjestämään benchmark-laskentaan, missä lasketaan viittä 

säteilytettyä PWR-nippua. Laskettuja polttoaineen ominaisuuksia kuten jälkilämpöä verrataan sekä 

toisten laskemiin että mittaustuloksiin. Ensimmäisistä tuloksista keskusteltiin kesällä Pariisissa. 

Osallistujien laskentatulokset vastasivat hyvin toisiaan, mutta erosivat huomattavasti 

mittaustuloksista. Myöhemmin käyttöhistoriadatan prosessoinnista on löytynyt virhe ja tätä 

selvitellään edelleen. Todellinen vastaavuus mittaustuloksiin selviää vasta, kun näiden virheiden 

vaikutus on selvitetty. Tämän työn yhteydessä avautui myös mahdollisuus osallistua NEA:n raportin 

kirjoittamiseen aiheena käytetyn polttoaineen jälkilämmön määrittäminen. Myös tämän NEA:n 

raportin kirjoittamiseen on osallistuttu KÄRÄHDE-projektin puitteissa. NEA:n raporttia ei ole mainittu 

vuoden 2019 tutkimussuunnitelmassa, koska siitä ei vielä tiedetty suunnitelmaa kirjoitettaessa. 

Raportti sopii kuitenkin luontevana osana SKB:n benchmarkin osallistumisen yhteyteen. 

 

2.3. Polttoainetyypin ja palaman vaikutus lähdetermiin 

 

Ydinpolttoaineen väkevöinnit ja palamat ovat kasvaneet ydinenergian käytön historian aikana. 

Lisäksi käytetyt nipputyypit vaihtelevat sekä yksittäisen reaktorityypin sisällä että erityisesti niiden 

välillä. Palaman ja nipputyypin vaikutusta käytetyn polttoaineen ominaisuuksiin on tutkittu 

laskemalla yhden tyyppistä nippua kaikissa Suomessa käytetyissä ja suunnitelluissa 

reaktorityypeissä BWR, EPR, VVER-440 ja VVER-1200. Lisäksi on laskettu muutamaa erilaista VVER-

1200 tyyppistä polttoainenippua. VVER-1200 nippujen polttoaineessa oletettiin olevan myös 

isotooppeja U-232 ja U-236. Näissä ensimmäisissä tarkasteluissa keskityttiin erityisesti nippujen 

hajoamislämpöön. Tämän lisäksi tarkasteltiin fotoniemissionopeuksia sekä C-14 ja Cl-36 massoja. 

Lämmöntuoton [W/tU] suhteen eniten toisistaan erosivat VVER-1200 ja BWR GE14 polttoaineniput. 

Ero oli suurimillaan (~70 %) 80 MWd/kgU palamalla noin 200 vuoden jäähdytyksen jälkeen. VVER-

440 nipun lämmöntuotto puolestaan erosi VVER-1200 nipuista enimmillään 24 % ensimmäisen 200 

vuoden aikana. Viisi suurinta lämmöntuottajaa viiden vuoden jäähdytyksen jälkeen olivat samat 

kaikille muille nipuille paitsi VVER-1200 nipulle, jonka jälkilämpöön vaikutti huomattavasti suurempi 

Pu-238 osuus. Myös näiden viiden nuklidin järjestys eri reaktorityyppien nipuissa hieman vaihteli. 

Sadan vuoden jäähdytyksen jälkeen viisi suurinta lämmöntuottajaa olivat kaikissa nipuissa samat 

samassa järjestyksessä. Pu-238 oli toisiksi suurin lämmöntuottaja kaikissa nipuissa, mutta tässäkin 

tapauksessa VVER-1200 nipun kohdalla sen osuus lämmöntuotosta oli suurempi kuin muilla. Suurin 

lämmöntuottaja sadan vuoden jäähdytyksen jälkeen oli Am-241. Laskujen tuloksista kirjoitettiin 

kaksi konferenssipaperia. Ensimmäinen esiteltiin NENE2019 konferenssissa Sloveniassa syyskuussa 

ja toinen Suomalaisen Ydintekniikan Päivillä SYP2019 lokakuussa. Työstä oli alun perin tarkoitus 

kirjoittaa tutkimusraportti, mutta koska toisen työn konferenssipaperi siirtyi seuraavalle vuodelle, 

kirjoitettiin tästä työstä lopulta kaksi konferenssipaperia. 

 

2.4 Ohjeet lähdetermin määrittämisestä Serpentillä 

 

Tämän osaprojektin puitteissa kootaan muissa osaprojekteissa tehty työ ja nelivuotiskauden lopussa 

kirjoitetaan ohjeet käytetyn polttoaineen karakterisoimisesta Serpentillä. Lisäksi osaprojektissa 

selvitetään käytetyn polttoaineen laskennalliseen karakterisaatioon liittyviä 

epävarmuuskomponentteja ja hoidetaan projektin hallinto sekä kansainvälisiä suhteita. Vuoden 2019 

alussa kerättiin pohjadataa ja tietoa epävarmuuskomponenteista muiden osaprojektien laskennan 

pohjaksi. Syksyllä osallistuttiin Serpentin käyttäjäkokoukseen Yhdysvalloissa, jossa KÄRÄHDE-

projektin sisältöä ja siihen mennessä saatuja tuloksia esiteltiin. EU-projektin EURAD työpaketin SFC 

toimintaa on myös seurattu ja sieltä on saatu ajatuksia muun muassa käyttöhistorian 

epävarmuuksien vaikutusten tutkimusta varten. 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 



 

A. Rintala, ”Evaluating the Effect of Decay and Fission Yield Data Uncertainty on Spent Nuclear Fuel 

Source Term Using Serpent 2”, International Conference Nuclear energy for New Europe, Portoroz, 

Slovenia, September 9-12, 2019. 

 

P. Juutilainen, S. Häkkinen, “Impact of Fuel Type and Discharge Burnup on Source Term”, 28th 

International Conference Nuclear energy for New Europe, Portoroz, Slovenia, September 9-12, 2019. 

 

P. Juutilainen, S. Häkkinen, ”Impact of Fuel Type and Discharge Burnup on Spent Fuel Properties”, 

Nuclear Science and Technology Symposium - SYP2019, Helsinki, Finland, 30-31 October 2019. 

 

S. Häkkinen, ”Impurities in LWR fuel and structural materials”, VTT-R-00184-20, 2020. 

 

A. Rintala, “Evaluating the effect of decay and fission yield data uncertainty on spent nuclear fuel 

source term using Serpent 2 – continued study”, VTT-R-00209-20, 2020. 

 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Projektista pidettiin esitelmä KYT/OMT-projektin järjestämässä seminaarissa ”KYT2022 Multibarrier 

and safety seminar - collaboration needs and opportunities” huhtikuussa. 

 

Projektista tehtiin esitys myös AER WG E:n kokoukseen huhtikuussa ”Physical Problems on Spent 

Fuel, Radwaste and Decommissioning of NPPs”. Projektin puitteissa ei osallistuttu kokoukseen, mutta 

esitelmän tarjoutui ystävällisesti pitämään kokoukseen osallistunut Fortumin edustaja. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Kustannukset toteutuivat suurin piirtein suunnitelmien mukaisesti. Antti Rintalan NENE2019 

konferenssimatka maksettiin vain puoliksi KÄRÄHDE-rahoista, sillä hänellä oli konferenssissa myös 

toinen esitys toisen projektin työstä.   

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

1.-2.7.2019 Kokousmatka Pariisiin keskustelemaan SKB:n benchmarkista ja NEA:n 

jälkilämpöraportista. Jaakko Leppänen 

9.-12.9.2019 Konferenssimatka NENE2019 konferenssiin Sloveniaan. Pauli Juutilainen 

9.-12.9.2019 Konferenssimatka NENE2019 konferenssiin Sloveniaan. Antti Rintala 

14.-17.10.2019 Konferenssimatka Serpentin käyttäjäkokoukseen Yhdysvaltoihin. Jaakko Leppänen 

30.-31.10.2019 Suomalaisen Ydintekniikan päivät, Helsinki. Pauli Juutilainen 

30.-31.10.2019 Suomalaisen Ydintekniikan päivät, Helsinki. Silja Häkkinen 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

KYT SURFACE Maaperäloppusijoitus Suomessa 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

KYT SURFACE Near Surface Repositories in Finland 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Paula Keto 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Toteutettavuus 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Jatkuu vuonna 2020 ja 2021 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

HY (vaihe 2) 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maaperäloppusijoituksen soveltuvuus, edellytykset ja 

vaatimukset Suomen olosuhteisiin sekä kouluttaa osaajia ydinjätehuollon aihepiiriin. 

Tuloskategoria 

Kirjallisuusselvitys  

Julkaisujen lukumäärä 

1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Maaperäloppusijoituksen suunnittelu ja toteutus (Voimayhtiöt, kaivosyhtiöt) ja valvonta (STUK) 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Kirjallisuusselvityksessä selvitettiin maaperäloppusijoituksen suunnitteluperusteita Suomessa 

(lainsäädäntö, kansainvälinen ohjeistus, jätetyypit, loppusijoituspaikan olosuhteet ja kuormitukset 

loppusijoituslaitokseen), eri toteutusvaihtoehtoja (konseptit, päästöesteet) sekä monitoroinnin että 

turvallisuusanalyysin perusteet. Lisäksi järjestettiin kansainvälinen seminaari aiheesta (9/2019) sekä 

käytiin tutustumassa Ruotsin maaperäloppusijoitukseen. Vierailusta lähetettiin raportti STUKin ja 

TEMin yhteyshenkilöille. PSAR kurssille osallistuminen kesäkuussa 2019. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

VTT:n tutkimusraportti VTT-R-00124-20 (108 sivua) 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Seminaari syyskuussa 2019 (esitelmät saatavilla hankkeen nettisivuilla) 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Toteutunut kokonaiskustannus: 97 113 €  

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Heidar Gharbieh osallistui Iter Consult:in järjestämälle kurssille "Safety conception and PSAR review 

of a Near Surface RW Disposal Facility" Roomassa kesäkuussa 2019. Paula Keto tutustui Ringhalsin 

maaperäloppusijoitukseen Vattenfall AB:n vieraana joulukuussa 2019. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa (TERKOR) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Corrosion of low and intermediate level steel waste under in-situ repository conditions 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Leena Carpén 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuuden tutkimus (Mikrobiologian vaikutukset) 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Hanke hyödyntää KYT2018 kaudella CORLINE-projektissa ja KYT2014 kaudella REMIC-projektissa 

saatuja tuloksia ja laitteistoja. Sen on suunniteltu jatkuvan koko KYT2022 ohjelmakauden ajan.  

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Helsingin yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 

IGD-TP, Deep Carbon 

Observatory (DCO) 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

KYT-DEMONI: yhteisiä aktiivisten 
näytteiden mittauksia 

Tutkimuksen tavoite 

TERKOR projektin tavoitteena on arvioida paineastiaterästen sekä voimalaitos- ja purkujäteterästen 

korroosiota luonnollisissa tai simuloiduissa pohjavesiolosuhteissa ottaen huomioon myös 

mikrobiologisen korroosion mahdollisuus, sekä selvittää, onko aktivoitumisella korroosiota 

kiihdyttävä vaikutus.  

 

Tuloskategoria  

Kokeellisia menetelmiä ja 

kokeellisia tuloksia terästen 

korroosiosta, mikrobiologiasta ja 

olosuhteiden kemiasta 

 

Julkaisujen lukumäärä 

2 kansainvälistä julkaisua + 2 

abstraktia konferensseihin, 

VTT:n tutkimusraportti (2020) 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  

Projektin tuloksena voidaan arvioida aktiivisuuden vaikutusta purkujätteen ja sen säilyttämiseen 

käytettävien rakenteiden korroosioon. Tutkimus laajentaa aiempien projektien tulosten 

sovellettavuutta maantieteellisesti eri ympäristöissä tehtävän loppusijoituksen turvallisuuden 

arvioimiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä käytönaikaisen jätteen että purkujätteen 

loppusijoituksen suunnittelussa ja turvallisuusarvioinnissa. Koulutetaan uusia osaajia ja varmistetaan 

osaamisen ja tutkimuksen jatkuvuus hakemuksessa esitetyillä aihealueilla. 

 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain  

Tehtävä 1. Koejärjestelyn suunnittelu ja rakentaminen 

Tehtävän tuloksena olivat koejärjestelyt, joiden avulla voidaan määritellä terästen korroosionopeudet valituissa 

ympäristöissä sekä monitoroida purkujätteiden mikrobiologista korroosiota ja vesikemiaa reaaliaikaisesti in situ 

-olosuhteissa.  

 

Vuoden 2019 aikana suunniteltiin ja rakennettiin koejärjestelyt sekä lyhytaikaisille sähkökemiallisille mittauksille 

että pitkäaikaisille kokeille ja sähkökemiallisille on line -mittauksille. Kokeita varten hankittiin ja valmistettiin 

koekappaleet kahdesta eri ruostumattomasta teräksestä, hiiliteräksestä sekä paineastiateräksestä. 

Aktiivisten näytteiden koejärjestelyjen rakentaminen tehtiin yhdessä KYT-DEMONI-projektin kanssa. 

Näytekappaleiden aktiivisuudet mitattiin ja koesarja sijoitettiin Ydinturvatalon alipaineiseen hanskakaappiin.  

Eri pohjavesien korroosiovaikutusten arvioimiseksi eri teräslaaduille suunniteltiin ja tehtiin lyhyempi koesarja, 



jota varten kerättiin/saatiin pohjavesinäytteet eri sijoituspaikkakunnilta (Loviisa/Fortum, Olkiluoto/TVO, 

Hanhikivi/Fennovoima), ja määritettiin vesien kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet. Pohjaveden 

koostumus vaihtelee merkittävästi eri paikkakuntien välillä. Koostumuksissa on huomattavia eroja etenkin 

kloridi-, sulfaatti- ja kalsiumpitoisuuksissa, mikä vaikuttaa merkittävästi veden korroosio-ominaisuuksiin, kuten 

paikallisen korroosion todennäköisyyteen. Mikrobiologisten tulosten analysointia jatketaan vielä. 

 

Tehtävä 2. Korroosiomittaukset ja teräsnäytteiden karakterisointi 

Tehtävässä käynnistettiin 1 ja 3 vuotta kestäviä koesarjoja ja tehtiin lyhytaikainen sähkökemiallinen koesarja 

eri loppusijoituspaikkakuntien pohjavesissä. 

 

Vuoden aikana aloitettiin aktiivisten näytteiden pitkäaikainen koesarja (upotuskokeet) ja sekä sähkökemiallisia 

mittauksia että painohäviö- ja mikrobiologisia näytteitä sisältävä n. vuoden mittainen laboratoriokoesarja. 

 

Yhteistyössä DEMONI-hankkeen kanssa käynnistettiin kaksi laboratoriokoesarjaa aktiivisille paineastiateräs-

näytteille (kestot 1 ja 3 vuotta) sekä rinnakkaiset koesarjat ei-aktiivisille näytteille. Kokeet tehdään 

huoneenlämpötilassa ja hapettomasti. Kokeissa käytetään Loviisan loppusijoitusalueen pohjavettä sekä sitä 

simuloivaa keinotekoista pohjavettä, joka ei sisällä mikrobeja. Ensimmäiset näytteet on tarkoitus ottaa pois 

kesäkuussa 2020.  

 

Ensimmäinen pitkäaikainen laboratoriokoesarja eri teräksille käynnistettiin, ja kokeesta on analysoitu 

ensimmäisiä on-line mittausten tuloksia. Koemateriaalit ovat hiiliteräs, paineastiateräs sekä kaksi 

ruostumatonta terästä (EN 1.4301 ja EN 1.4432). Koe kestää noin vuoden ja se tehdään hapettomissa oloissa 

Loviisan pohjavedessä. 

 

Ensimmäisten tulosten perusteella hiiliterästen lepopotentiaalit ovat selvästi matalammalla tasolla verrattuna 

ruostumattomien terästen potentiaaleihin, mikä oli vastaavaa kuin aiemmissa mittauksissa Olkiluodon vedessä. 

Potentiaalimittauksissa oli alkuhankaluuksia, kun vertailuelektrodeina käytetyt Mg-elektrodit eivät toimineet 

kunnolla. Ensimmäisen kuukauden jälkeen vertailuelektrodeiksi vaihdettiin VTT:llä suunnitellut hopea/hopea-

kloridielektrodit (Ag/AgCl), jotka täytettiin 0,15 M KCl:llä. Alkumittaukset ovat näin ollen epävarmoja eikä 

paineastiateräkselle saatu luotettavia mittauksia laisinkaan. Vertailuelektrodien vaihdon jälkeen hiiliteräksen ja 

ruostumattomien terästen potentiaalit vakiintuivat. 

 

Tasaisen korroosion nopeudet LPR-menetelmän avulla määritettyinä ovat alkuvaiheessa melko pieniä kaikilla 

materiaaleilla. Suurimmat korroosionopeudet mittausten mukaan ovat steriilissä ympäristössä eli alkuvaiheessa 

mikrobien läsnäolo näyttäisi inhiboivan korroosiota. Paikallisen korroosion antureiden mittaustulosten mukaan 

kuitenkin SRB-rikastetussa ympäristössä hiiliteräksellä esiintyisi paikallista korroosiota. Samoin 

ruostumattomalla teräksellä SRB+IOB rikastetussa ympäristössä.  

Pitkäaikaiskoe on edelleen käynnissä ja lopulliset tulokset saadaan, kun koe lopetetaan syksyllä 2020.  

 

Vuoden aikana tehty lyhytaikainen koesarja tutkittaville teräksille koostui sähkökemiallisista mittauksista eri 

loppusijoitusalueiden pohjavesissä sekä simuloidussa pohjavedessä (Loviisa). Mittauksiin kuului 

lepopotentiaaliseuranta ja polarisaatiokäyrän mittaaminen kaikille teräksille, ruostumattomille teräksille tehtiin 

lisäksi EIS-mittaus. Mittaukset tehtiin huoneenlämpötilassa ja hapettomassa liuoksessa. Sähkökemiallisissa 

mittauksissa käytetyt näytteet karakterisoitiin stereomikroskoopilla ja tullaan tutkimaan myös elektroni-

mikroskoopilla (FE-SEM + EDS). 

 

Mittauksissa havaittiin, että ruostumattomien terästen lisäksi myös hiiliteräksen korroosio oli paikallista 

korroosiota kaikissa vesissä. Sähkökemiallisten mittausten tulosten analysointi ja korroosionopeuksien 

määrittäminen on vielä kesken. Vaikka koeaika oli vain tunteja, saatiin simuloidussa vedessä kaikille teräksille 

suurempia korroosiovirrantiheyksiä kuin luonnonvedessä, mikä tukee pitkäaikaiskokeiden alkumittausten 

havaintoa, että mikrobit inhiboivat alkuvaiheessa korroosiota. Tosin oikeassa pohjavedessä voi olla myös muita 

inhiboivia komponentteja verrattuna pelkkään kloridi-sulfaattiliuokseen, jota simuloitu vesi edustaa.  

Koemateriaalin vähyyden vuoksi paineastiateräs testattiin vain Loviisan pohjavedessä, ja sen korroosionopeus 

oli suurempi kuin hiiliteräksen samassa vedessä. 

 

Tehtävä 3. Biofilmin käyttäytyminen ja ominaisuudet 

Tämän osatehtävän puitteissa tehtiin pitkäaikaisissa kokeissa käytettävät mikrobirikastukset Loviisan 

pohjavedestä selektiivisillä alustoilla. Tehtävässä rikastettiin pohjavesistä luonnollisesti niissä esiintyviä 



sulfaattia pelkistäviä bakteereita (SRB), rautaa pelkistäviä bakteereita (IRB) ja rautaa hapettavia bakteereita 

(IOB). 
Tässä osatehtävässä kasvatettiin myös biofilmiä ruostumattoman teräksen pinnalle anaerobisessa SRB-
rikastuksessa mahdollisesti myöhemmin tehtäviä mikroelektrodimittauksia varten. 
 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 

P. Rajala, E. Huttunen-Saarivirta, M. Bomberg, L. Carpén. 2019. Corrosion and biofouling tendency 

of carbon steel in anoxic groundwater containing sulphate reducing bacteria and methanogenic 

archaea. Corrosion Science, 159, [108148]. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

L. Carpén, P. Rajala, E. Isotahdon. 2019. The effect of sulfate reducing bacteria and acetogenic 

bacteria on the corrosion of carbon steel in crystalline groundwater. EUROCORR 2019, 9 - 13 

September 2019 - Seville, Spain  

 

VTT:n tutkimusraportti vuoden 2019 tutkimustyöstä valmistuu maaliskuussa 2020. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Abstrakti lähetetty ICC Intercorr WCO 2020 (21st INTERNATIONAL CORROSION CONGRESS & 8th 

INTERNATIONAL CORROSION MEETING): M. Somervuori, E. Isotahdon, M. Nuppunen-Puputti, M. 

Bomberg and L. Carpén. Corrosion performance of carbon steel and stainless steels in natural 

groundwater from different repository sites. 

 

Abstrakti lähetetty Eurocorr 2020: L. Carpén, E. Isotahdon, M. Somervuori, M. Nuppunen-Puputti, M. 

Bomberg. Multi array sensors utilized for monitoring the behavior of stainless steels in natural 

ground water enriched with sulfate reducing and iron oxidizing bacteria. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanos ja kustannukset ovat toteutuneet pieniä henkilöstömuutoksia lukuun ottamatta 

suunnitelmien mukaisesti.  

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

EUROCORR 2019 9 - 13 September 2019 - Seville, Spain (L. Carpén) 

 

Näytteen ja vedenhakumatkoja on tehty Loviisaan ja Olkiluotoon. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Name of the research project 

DEcommisioning Material characterizatiON and final dIsposal  studies (DEMONI) 

Name of the research project in english 

DEcommisioning Material characterizatiON and final dIsposal  studies (DEMONI) 

Research institute 

VTT Technical Research of Finland 

 

Project manager 

Antti Räty, project 

coordinator 

Which focus area in KYT research programme (check framework program figure 2) 

Waste management of decommissioning waste, focus area 3.1.4 

Continuum from other projects (if applicable) 

Task1 continues from KYT2018/VAMMA project. 

Research partners 

Finnish organisation  

Helsinki University 

Fortum 

Foreign organisations 

Technical University of Denmark, 

DTU Nutech,  

Cyclife,  IFE-Kjeller and Halden  

CEA Saclay, ICIC-research 

network 

Other research programs 

NKS-B, 

KYT2022_C14_radwaste, 

KYT2022-TERKOR, 

SAFIR2022-CONAGE, 

KYT2022-ACED, EU 

Radwaste Predisposal 

Research aim 

Task 1 aimed at validation of DTM radionuclide analysis in activated steel. Validation was carried out 

both internally and internationally via intercomparison exercise. Method development for DTM 

radionuclide analysis in activated concrete was started and will be validated in 2020. 

Task 2 studied the effect of radiation on concrete mechanical properties, which can cause cracking, 

accelerate leaching of radionuclides, and weaken structural concrete. In 2019, a literature survey of 

relevant phenomena was completed, and non-destructive tests were started with activated concrete 

samples. Results contribute to facilitating NPP lifetime extension and final disposal of waste. 

Task 3 studied  the leaching rates of radionuclides in concrete under simulated final disposal 

conditions. In 2019 a literature survey of relevant phenomena was completed, and an experiment 

with inactive reference concrete was started. Results contribute to facilitating final disposal of waste. 

Task 4 aims to study the leaching rates of radionuclides in steel in simulated final disposal 

conditions. VTT research work will focus on release of C-14 organic/inorganic speciation and HY on 

measuring the leaching rates of other long-lived radionuclides. Long-term experiments were started 

in 2019 and will continue in 2020. 

 

Research category (e.g. 

empirical method, computer 

program etc.) 

Developing measurement 

methods, literature studies, 

long-term simulated waste final 

disposal experiments  

 

Number of publications 

2 peer-reviewed scientific articles  

3 conference presentations  

3 research reports  

3 research notes (will be extended 

to reports/publications during 

2020-22) 

 

Number of theses (in 

2019) 

- 

Applicability of the results both in short and long term  

The results can be applied in developing and validating safe low- and intermediate waste final 

disposal solutions in future decommissioning projects, both in Finland and abroad. Building a Nordic 

research network is important to ensure the quality and standardization of measurement methods.    

Results in each task (short summary; if needed, list the essential deviations from the research plan)  

The project is divided into four subtasks: 



 

Task1:  

Internal method validation was finalised and a peer reviewed article was published in the end of 

2019. An intercalibration was carried out in DTM Decom subtask, which included laboratories from 

Finland, Sweden, Norway, Denmark and France. The results were presented in a NKS report 

(published in NKS web page) and a peer-reviewed article submitted in February 2020. Method 

validation for DTM radionuclide analysis from activated concrete began in the end of year 2019 and 

will be continued in 2020.  

 

Task2:  

A literature survey of the relevant phenomena was completed in 2019 (research report VTT-R-

00114-20). Ultrasonic tests and SEM analyses were performed in 2019. The results provide novel 

experimental evidence for radiation-induced alkali-silica reaction (ASR), a common degradation 

process in concrete with reactive aggregates, but one that was not previously expected to be caused 

by only relatively low radiation doses (such as those to which this concrete was exposed). Results 

also provide tentative confirmation of radiation-induced drying, which has only been observed in one 

other instance for harvested reactor concrete exposed to such low levels of radiation. Work will 

continue in 2020 with study of porosity, to verify if such drying has caused irreversible changes to 

the cement paste microstructure (and any associated impact on leaching of radionuclides). 

 

Task3:  

A Literature survey of the relevant phenomena was completed in 2019 (research report VTT-R-

00116-20). Dissolution rate tests with inactive reference concrete were started in 2019. The results 

of the literature survey will be utilized in further dissolution and leaching tests for activated concrete. 

It is expected that dissolution and leaching of radionuclides will correlate with calcium dissolution, as 

this corresponds to de-calcification of the calcium-silicate-hydrate (CSH) phase, which is primarily 

responsible for adsorbing such radionuclides in the cement paste matrix of concrete.   

 

Task4:  

Long-term leaching tests with activated steel were started at VTT in 2019. The samples are studied 

both in real Loviisa ground water and simulated conditions. VTT will focus on release of C-14 

organic/inorganic speciation and HY on measuring the leaching rates of other long-lived 

radionuclides. First sampling time point provided minor amount of released nuclides. The tests will 

continue in 2020.  

Water samples from earlier EU/CAST project (finished in 2018) were collected at VTT in early 2020, 

but due to unstable storage conditions they were not considered optimal for further studies. 

However, their conditions will still be measured in 2020 and used as reference data for the new 

experiments.  

Dissolution test for beta emitting radionuclides 55Fe and 63Ni in activated steel in contact with two 

different waters (Loviisa groundwater and a simulant water) was started at HU in 2019 and samples 

from the containers have been taken after every three months. Eh, pH and gamma emissions have 

been measured from the samples. 55Fe and 63Ni will be separated radiochemically from the existing 

and forthcoming sample batches in 2020.    

 

Publications and theses 

Peer-reviewed scientific articles 

- A. Leskinen, S. Salminen-Paatero, A. Räty, M. Tanhua-Tyrkkö, T. Iso-Markku, E. Puukko, 

Determination of 14C, 55Fe, 63Ni and gamma emitters in activated RPV steel samples - a 

comparison between calculations and experimental analysis, Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry, Volume 323, Issue 1, 2020 

- A. Leskinen, S. Salminen-Paatero, C. Gautier, A. Räty, M. Tanhua-Tyrkkö, P. Fichet, T. Kekki, W. 

Zhang, J. Bubendorff, E. Laporte, G. Lambrot, R. Brennetot, Intercomparison exercise on difficult to 

measure radionuclides in activated steel - statistical analysis of radioanalytical results and activation 

calculations, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, in review, submitted in February 

2020 

 



Conference publications, research reports 

- A. Räty, A. Leskinen, Characterisation Methods in FiR1 Decommissioning Project, Nuclear Science 

and Technology Symposium SYP2019, Helsinki, Finland, October 30-31, 2019 

-A. Leskinen, M. Tanhua-Tyrkkö, Intercalibration exercise for difficult to measure radionuclided in 

activated steel, Nuclear Science and Technology Symposium SYP2019, Helsinki, Finland, October 30-

31, 2019 

- S. Salminen-Paatero, Difficult to measure beta emitters (55Fe and 63Ni) in activated pressure 

vessel steel – theoretical versus experimental analysis, Nordic Society for Radiation Projection 

conference, Helsinki on 14.6.2019. 

- A. Leskinen et al, Intercomparison exercise in analysis of DTM in decommissioning waste, NKS 

research report NKS-429, 2020 

- Review: Influence of radiation on concrete mechanical properties, VTT research report VTT-R-

00114-20 

- Review: Radionuclide leaching in concrete containment barriers, VTT research report VTT-R-00116-

20 

- Results: Influence of radiation on concrete mechanical properties, VTT internal research notes 

- Results: Preliminary leaching tests on inactive concrete, VTT internal research notes 

- DEMONI- sub-task 4.1.2, VTT internal research notes on leaching rate tests of activated steel 

 

Theses  

- 

 

Other scientific communication (e.g. seminars, press releases etc.) 

-  

 

Working months and other cost (comparison with the estimated costs in the application) 

VTT work is reported in the table below: 

Task  Estimated budget in 2019 (ke) Realized costs in 2019 (ke) 

Task1 71 76 

Task2 33 39 

Task3 22 13 

Task4 23 21 

Project administration 6 5 

Total 155 154 

 

Helsinki University: 3.15 working months (In the application: 4.3 working months. The difference is 

due to unexpected internal refusal for lengthening the funding usage until 03/2020. Instead, salary 

was not paid after 01/2020 and both reagents and equipment was purchased with the saved 

funding. 

 

Travel (both in Finland and abroad) 

-  Anumaija Leskinen and Susanna Salminen-Paatero have participated in Nordic Society for 

Radiation Protection conference in Helsinki on 14.6.2019. S. Salminen-Paatero gave a presentation 

on “Difficult to measure beta emitters (55Fe and 63Ni) in activated pressure vessel steel – 

theoretical versus experimental analysis”. 

- Antti Räty, Anumaija Leskinen and Susanna Salminen-Paatero have participated in Finnish Nuclear 

Science and Technology Symposium on 30.-31.10.2019. A. Leskinen gave a presentation on 

“IntercalibrationExercise for Difficult-To-Measure Radionuclides in Activated Steel” which was an 

overview of the NKS project DTM Decom within the KYT-DEMONI project.  

- NKS DTM Decom final seminar (subtask 1.1.3.) was organised and hosted by A. Leskinen in Espoo 

on 29.10.2019. DTM Decom project participant from CEA also attended the SYP conference since the 



time schedules were synchronised. Additionally, due to success of the DTM Decom, DTM Decom II 

project on DTM analysis in activated concrete was funded by NKS for the same consortium. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Actinide-lanthanide separation and separation materials 

 

Tutkimuslaitos 

Helsingin yliopisto / Kemian laitos - radiokemia  

 

Vastuuhenkilö 

FT Risto Koivula (dos.) 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  

Ydinjätehuollon teknologiat 

Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat  

 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Nelivuotinen hanke on jatkoa edelliselle KYT2018-kauden nelivuotiselle hankkeelle ”Kehittyneet 

polttoainekierrot – uudet erotustekniikat”  

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, Fortum, HY Kemian laitos 

muut yksiköt, HY Geologian 

laitos 

 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

CHEMS-tohtoriohjelma 

Tutkimuksen tavoite 

Asiantuntijan (radiokemian tohtorin) kouluttaminen P&T-erotustekniikan alalle erikoisalana 

epäorgaaniset ioninvaihtomateriaalit. Kehittää materiaali ja menetelmä aktinidien erotukseen 

käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on kehittyneiden polttoainekiertojen 

kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusia erotustekniikoita. 

ALES-hankkeessa tavoitellaan aktinidi-ja lantanidiryhmäerotusta happamista liuoksista sekä 

mahdollisuutta säätää materiaalin ryhmäerotusominaisuuksia niin, että erilaisen palaman omaavien 

polttoaineiden käsittely olisi tehokasta. Työssä valmistetaan komposiitteja, joissa materiaalin 

epäorgaaninen tukirunko tuo materiaalille korkean säteilyn ja lämmön keston sekä hyvän 

selektiivisyyden lantanideja ja aktinideja kohtaan, mitä voidaan kasvattaa ja säätää hybridin 

orgaanisella, nesteuutosta hyviksi todetuilla funktionaalisilla ryhmillä. Aktinideille ja lantanideille 

voidaan säätää selektiivisyyttä funtionaalisten ryhmien alkuainekoostumusvalinnalla vaikuttamalla 

orgaanisen ryhmän Lewis emäs ominaisuuksiin. Epäorgaaniset materiaalit valitaan huokoisista 

tunneli- tai kerrosrakenteen omaavista metallioksideista- ja fosfaateista. Huokoisuutta ja 

tunnelirakennetta voidaan muokata synteesiolosuhtein ja elektronitiheyteen vaikuttavin lisäainein 

tuottaen materiaalille rakenneselektiivisyyttä. Materiaalien pinnan hydroksyyliryhmät toimivat 

erinomaisina funktionalisointikohtina orgaanisille ryhmille, joiksi valitaan nesteuutosta parhaaksi 

todettuja, sopivan Lewis emäksisyyden omaavia ja f-alkuainelle selektiivisiä ryhmiä.  

 



Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Uusia hybridimateriaaleja 

aktinidi/lantanidierotuksiin 

Tietoa näiden materiaalien 

sorptiomekamismeista 

 

Julkaisujen lukumäärä 

- 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Hanke edistää alan asiantuntijuuden saatavuutta ja tieteelisen osaamisen kehittymistä Suomessa ja 

edesauttaa suomalaisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden pääsyä mukaan kansainvälisiin P&T-

tutkimushankkeisiin.  

Keskipitkällä aikavälillä kehitettäviä uusia materiaaleja voidaan hyödyntää jo olemassa olevien 

jäteliuosten käsittelyyn esim. ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitoksilla ja pitkällä aikavälillä uusissa, 

mahdollisesti P&T-konseptia käyttävissä polttoainekierroissa. Suomalaista osaamista keski- ja 

matala-aktiivisten ydinjäteliuosten käsittelyssä (Fortum, TVO, Fennovoima) arvioidaan voitavan 

hyädyntää kansainvälisessä P&T-tutkimukseesa ainakin sekundäärijätteen määrän pienentämisen 

osalta hyvinkin nopeasti.  

Kehittyineiden polttoainekiertotekniikoiden tutkimuksen seuranta antaa tutkimuslaitoksille, 

viranomaisille ja voimayhtiöille ajantasaista tietoa käytetyn ydinpolttoaineen suoran loppusijoituksen 

yhdestä vaihtoehdosta.  
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Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

 

Keskiössä on ollut uusien hybridimateriaalien valmistus selektiivistä aktinidi/lantanidi erotusta 

varten. Fosfonaatti- ja fosfonihapporyhmien (organofosforiryhmät) liittäminen metallioksipinnan 

vapaisiin hydroksyyliryhmiin on mahdollistanut orgaanisten ryhmien yhdistämisen epäorgaaniseen 

tukirunkoon organofosforiryhmien avulla.  

Sopivien synteettisten reittien avulla projektin ensimmäiset hybridimateriaalit syntetisoitiin 

onnistuneesti. Fosfonihapot luovat hyvän rungon halutun orgaanisen ryhmän liittämiseksi ja sen 

avulla hybridin Ac/Ln selektiivisyyttä voidaan kasvattaa. Toistaiseksi synteesissä ollaan keskitytty 

erilaisten aminometyylifosfonihappojen ja bisfosfonometyyliaminohappojen valmistukseen. Saatujen 

tulosten mukaan synteesituotteiden rakenteessa on 1-2 fosfonihapporyhmää.  

Eräravistelukokeissa (batch) syntetisoitujen hybridimateriaalien lantanidien erotuskyky testattiin 

typpihappo (Purex) ympäristössä. Hapon eri konsentraatiota testattiin eräravisteluin aluksi 

pelkästään Ln:lle (La3+ ja Eu3+). Referenssimateriaalina käytettiin puhdasta ZrO2, joka on hybridin 

’aktiivinen’ tukiranka (osallistuu erotusprosessiin toimien ioniseulana). Halusimme myös suuntaa 

antavia tuloksia siitä, minkälaiset funktionaaliset ryhmät ja niiden erilaiset Lewis emäs ominaisuudet 

vaikuttavat hybridiemme Ln-erotustehokkuuteen (amidi- ja karboksyyliryhmiä sisältäviä 

hybridimateriaaleja).  

Yhdistettynä ZrO2:n kyseiset materiaalit ovat erittäin todennäköisiä korkean Ln3+erottelukyvyn 

omaavia uusia hybridejä. Kirjallisuudessa on 

esitetty paljon tutkimusta nesteuutto-tekniikalla 

tehtyyn Ln3+ erotteluun hyödyntäen 

diglykoliamidirakenteita kompleksin 

muodostamisessa.  

 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 

Tohtoriopiskelija on vasta aloittanut. Julkaisutoiminta alkanee vuonna 2020.  

 

 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Toteutui suunnitelman mukaisesti (rekrytointi 1.5.2019) 

Risto Koivula 1 htkk 

OttoMatti Hiltunen 8 htkk 

Satu Lönnrot 1 htkk 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2018) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

LABWAST (Pre-emptive reduction of radiological laboratory legacy waste ) 

Tutkimuslaitos 

VTT Technical Research Centre of Finland 

Vastuuhenkilö 

Wade Karlsen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Tutkimusinfrastruktuuriin ydinjätehuollon teknologiat ja pitkäaikaisturvallisuus tutkimuksiin. 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

LABWAST (aiemmin RADLAB) on jatkanut neljää vuotta SAFIR-KYT yhteisellä rahoituksella, ja myös 

toteuttaa RADINFRA ja RADCNS investoinnit. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, jätevelvolliset, STUK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Yhteishankkeena SAFIR- ja KYT-ohjelmissa, LABWASTin tavoite on toteuttaa radiologinen 

tutkimusinfrastruktuurin uudistusta VTT:n uudessa ydinturvallisuustalossa, perustuen “Laki 

ydinenergialain muuttamisesta” (HE320/2014). 

Tuloskategoria  

Infrastruktuuri 

Julkaisujen lukumäärä 

8 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

Tulokset ovat tutkimusinfrastruktuuri.  Sen hyötyy näkyy muissa tutkimusprojekteissa. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Kattavan raportin on esitetty SAFIR ohjelman loppuraporttina.  Vuonna 2019 kuumakammioiden 

käyttöönotto jatkui irtolaitteiden asennuksella ja eri laitteiden käytettävyyttä parantamalla.  Vuonna 

2019 hankittiin laser merkkauslaite sekä hexapodipöytään perustava murto-pinnankuvauslaite 

asennettavaksi kuumakammioon.  Metallografiakammioon hankittiin stereomikroskooppi, ja 

poikkileikkaushieen tekemistä varten muoviin valulaite ja hiontalaite, jossa on hiontapastan 

annostelija mukana.  Myöhemmin vuoden aikana toimitettiin gammaspektrometri ja sen 

asennustelineitä rakennettiin.  Kuumakammio-valmiuksien lisäksi, radiokemian ja ydinmateriaalin 

tutkimuksien valmiuksia parannettiin hankkimalla uuni, alfa-aktiivisten näytteiden sintraukseen. 

Jodikaasun suodatuksen testauksen erikoislaitteiden rakentaminen jatkoi vuonna 2019.  Laitteistoa 

käytetään käytössä olevien ydinvoimalaitosten radioaktiivisen kaasun suodatusjärjestelmän 

toimivuuden arvioimiseen.  Vuonna 2019 isoin hanke oli kansainväliseen tieliikenteeseen hyväksytty 

iso kuljetusastian tilaaminen.  Hankinnan kilpailutus johti viimein tilaukseen loppuvuodesta, ja sen 

toimitus on aikataulutettu vuoden 2020 loppuun.  Radioaktiivisen jätteenkäsittelyn välineiden ja 

menetelmien kehitystä jatkoi vuonna 2019 Platom Oy alihankintojen kautta. Kolmen peräkkäisen 

vaiheen kautta kehitettiin kipinätyöstölaitteen (EDM) vesipiiri.  Lopputuloksena oli sentrifugin 

käytöstä luopuminen ja keskittyminen suodatinpatruunan käyttöön.  Märkäjätteen käsittelyyn 

tarkoitettu erikoishanskakaapin sovittaminen kemikaalijätteen käsittelyyn kartoitettiin Platom Oy:n 

avulla loppuvuodesta. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

Karlsen, W., New VTT Hot Cells in Operation, Suomalaisen Ydintekniikan Päivät 2019 - SYP2019. 

https://ats-fns.fi/fi/suomalaisen-ydintekniikan-paivat/proceedings-2019 

Karlsen, W., Review of advanced waste reduction approaches, VTT Report VTT-R-01239-19, 2019, 

31p. 

https://ats-fns.fi/fi/suomalaisen-ydintekniikan-paivat/proceedings-2019
https://ats-fns.fi/fi/suomalaisen-ydintekniikan-paivat/proceedings-2019


Karlsen, W., Leporanta, J., Tapper, U., Efficacy of EDM debris separation system, VTT Report VTT-R-

01253-19, 2020, 33p. 

Tähtinen, S., Jokipii, M, Leporanta, J., Report on reconstitution technique at the CNS hot cells, VTT 

Report VTT-R-00056-20, 2020, 12p. 

Arffman, P., Iskukokeet referenssimateriaalilla, VTT Report VTT-R-01186-19, 2019, 8p. 

Arffman, P., Mekaanisen testauksen vertailukokeet YTT:ssa 2019, VTT Report VTT-R-01187-19, 

2019, 17p. 

Lavonen, T., Functionality report of alpha spectrometer, VTT Report VTT-R-01148-19, 2019, 21p. 

Kärkelä, T., Gouëllo, M., Comparison of online aerosol measurement devices using CsI aerosol, VTT 

Report VTT-R-00063-20, 18p. 

Opinnäytteet: 

Topias Käyhkö, ”Murtopintojen kuvausjärjestelmän suunnittelu” Bachelors Thesis, Metropolia 

https://www.theseus.fi/handle/10024/260870 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Vuonna 2019 liki 500 ihmisiä kävi opastettu kierroksella uudessa ydinturvallisuustalossa, mukaan 

lukien KYT sidosryhmiin kuuluvia. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

20 htkk; 309.020 € 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Seppo Tähtinen, Lappeenranta (SAFIR tukiryhmä kokous) 
 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2019 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Sosiaalisen toimiluvan hankinta loppusijoitukselle: luottamus ja hyväksyntä 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance (SOLID) 

Tutkimuslaitos 

Tampereeen yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Matti Kojo 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 

Ydinjätehuollon hyväksyttävyys 

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 

Kyllä 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Jyväskylän yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 

University Pompeu Fabra in 

Barcelona, 

Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, Paris, 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Strategisen tutkimus 

neuvoston (STN) rahoittama 

CORE-konsortio 

Tutkimuksen tavoite 

Lisätä ymmärrystä luottamuksen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden rakentumisesta ydinjätehuollossa 

vertailemalla Suomea ja Ranskaa.  

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

6 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Osatehtävässä 1 analysoitiin Helsingin Sanomien (n= 1624, rajauksen jälkeen n=135) ja Le Monden (n=1731, rajauksen 

jälkeen n=171) ydinjätteen loppusijoitusta koskevaa uutisaineistoa ajanjaksolta 1.1.2005–31.12.2018. Loppusijoituksen 

turvallisuus kehystettiin sanomalehdissä selvästi eritavoilla: Le Monde uutisoi ranskalaisen hankkeen monenlaisista 

epävarmuustekijöistä, kun taas kun taas Helsingin Sanomat korosti hankkeen tasaista ja onnistunutta etenemistä Suomessa, 

mutta nosti toisaalta esille uuden ydinvoimayhtiön loppusijoituksesta käydyn kädenväännön ja mahdollisen uuden 

loppusijoituspaikan tarpeen. Parlamenttiaineistojen analyysi on esitetty tehtävän vuoden 2020 aikana. 

Sanomalehtiaineistoa koskevat tulokset julkaistaan artikkelissa Kojo, M., Kari, M., Lehtonen, M., Litmanen, T. “News frames, 

trust and distrust - Leading newspapers making sense of final disposal in Finland and France.” Risk, Hazards & Crisis in Public 

Policy. Käsikirjoitus lähetetään vertaisarviointiin helmi-maaliskuussa 2020. 

 

Osatehtävässä 2 on tiedotettu SOLID- ja SAFER-hankkeiden tuloksista osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin, olemalla 

yhteydessä tiedotusvälineisiin ja julkaisemalla artikkelikäsikirjoituksia. Lisäksi hanke järjesti luottamusta ja sosiaalista 

toimilupaa käsittelevän seminaarin 7.10.2019 (VTT, Espoo), jossa kutsuttuna kommentoijana oli tutkija Fulbright Scholar 

Bruce Blair. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
Kojo, M., Kari, M., Litmanen, T., Vilhunen, T., Lehtonen, M. 2020. The critical Swedes and the consensual Finns: Leading 

newspapers as watchdogs or lapdogs of nuclear waste repository licensing? Energy Research and Social Science. 61, article 

101354, https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354  

 

Kuisma, P., Litmanen, T., Kojo, M., 2019. Suomalainen konsensuaalinen hiljaisuus vastaan ruotsalainen kriittisyys: 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354


Sanomalehtikeskustelu KBS-3-loppusijoitusmenetelmän riskeistä Suomessa ja Ruotsissa 2008–2015. ATS Ydintekniikka, 48(3), 

16–21. 

 

Lehtonen, M., Kojo, M., Jartti, T., Litmanen, T., Kari, M. 2020. The roles of the state and Social Licence to Operate? Lessons 

from nuclear waste management in Finland, France, and Sweden, Energy Research and Social Science. 61, article 101353, 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353 (open access) 

 

Lehtonen, M., Kojo, M. 2019. The Role and Functions of Community Benefit Schemes: A Comparison of the Finnish and 

French Nuclear Waste Disposal Projects. In: Brunnengräber, A. & Di Nucci, M. R., (Eds) Governing Nuclear Waste: Conflicts, 

Participation and Acceptability. Energiepolitik und Klimaschutz. Energy Policy and Climate Protection. Springer VS, 

Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27107-7_10 

 

Vilhunen, T., Kojo, M., Litmanen, T., Taebi, B. 2019. Perceptions of justice influencing community acceptance of spent 

nuclear fuel disposal. A case study in two Finnish nuclear communities. Journal of Risk Research. 

DOI:10.1080/13669877.2019.1569094  

 

Arvioinnissa:  

Kojo, M. et al. Forerunner countries debating the justice of final disposal of SNF. Comparison of print media attention in 

Finland and Sweden. Science and Engineering Ethics.  

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 
Kari, M., Kojo, M., Lehtonen, M. 2019. “Role of the host communities in final disposal of spent nuclear fuel in Finland and 

Sweden”, Proceedings of International Conference on the Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors 2019, 

paper no 106. IAEA, Vienna, Austria, 24–28 June. https://conferences.iaea.org/event/173/contributions/13297/  

Kojo, M., Lehtonen, M., Litmanen, T., Kari, M., Jartti, T. “Safety arguments in nuclear waste management: comparing Finland 

and France”, European Sociological Association (ESA) Conference 2019 “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and 

Belonging”, 14th ESA Conference, 20–23 August 2019, Manchester, UK. Abstract + Oral presentation. 

Kojo, M., Lehtonen, M., Jartti, T., Kari, M., Litmanen, T. “Passive trust or active mistrust? The Finnish and French approaches 

to monitoring of radioactive waste repositories”, 2nd International Conference on Monitoring in Geological Disposal of 

Radioactive Waste, Paris, France, 9–11 April 2019. Abstract + Oral presentation. 

Lehtonen, M. "Framing of safety and social license to operate (SLO) in nuclear waste management”, 23rd REFORM Group 

Meeting, "Geopolitics of the Energy Transformation and Energy Democracy”, Salzburg, Austria, 13-19, October 2019. 

Abstract + Oral presentation. 

 

Opinnäytteet 
Kari, M. The first of its kind: Eurajoki as a nuclear community and the site for final disposal of spent 

nuclear fuel, examined through two competing framings, Jyväskylän yliopisto, sosiologian väitöskirja hyväksyttiin 

esitarkastukseen 28.8.2019. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 

Hanke järjesti sosiaalista toimilupaa ja ydinjätehuoltoa käsittelevän iltapäiväseminaarin 7.10.2019 (VTT, Espoo). 

 

Asiantuntijahaastattelu Lännen Medialle, haastattelun pohjalta ilmestyivät muun muassa seuraavat uutisjutut:  

Aamulehti 25.11.2019 https://www.aamulehti.fi/a/89f1ec39-88d9-4790-9c98-b2444bc0daaf  

Kaleva 25.11.2019 https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-
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Tiedote. Luja luottamus teknologiaan näkyy ydinjäteuutisoinnissa. 10.10.2019. Jyväskylän yliopisto. 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/10/luja-luottamus-teknologiaan-nakyy-ydinjateuutisoinnissa 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Osatehtävän 1 artikkelikäsikirjoitus lähetetään vertaisarviointiin helmi-maaliskuussa 2020.  

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27107-7_10
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27107-7_10
https://conferences.iaea.org/event/173/contributions/13297/
https://conferences.iaea.org/event/173/contributions/13297/
https://www.aamulehti.fi/a/89f1ec39-88d9-4790-9c98-b2444bc0daaf
https://www.aamulehti.fi/a/89f1ec39-88d9-4790-9c98-b2444bc0daaf
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin/830876/
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin/830876/
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin/830876/
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin/830876/
https://ls24.fi/lannen-media/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin
https://ls24.fi/lannen-media/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin
https://ls24.fi/lannen-media/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin
https://ls24.fi/lannen-media/mediatutkimus-ydinjatteen-riskeista-keskustellaan-suomessa-ja-ruotsissa-hyvin-eri-tavoin
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/10/luja-luottamus-teknologiaan-nakyy-ydinjateuutisoinnissa
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/10/luja-luottamus-teknologiaan-nakyy-ydinjateuutisoinnissa


SOLID-hankkeen kokous, Jyväskylä, 16.4.2019 

SOLID-hankkeen iltapäiväseminaari, Espoo 7.10.2019  

KYT2022 johtoryhmän kokous, Espoo 29.10.2019 

SOLID-hankkeen kokous, Jyväskylä, 14.1.2020 

 

Konferenssimatkat ulkomaille: 

2nd International Conference on Monitoring in Geological Disposal of Radioactive Waste, Paris, France, 9–11 April 2019. 

Information and Memory for Future Decision Making - Radioactive waste and beyond. A workshop on preserving information 

and memory over centuries and millennia in the context of sustainable development and the future human environment, 

Stockholm, Sweden, 21-23 May 2019. 

International Conference on the Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors 2019, IAEA, Vienna, Austria, 24–28 

June 2019. 

European Sociological Association (ESA) Conference 2019 “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, 14th 

ESA Conference, Manchester, UK, 20–23 August 2019. 

23rd REFORM Group Meeting, "Geopolitics of the Energy Transformation and Energy Democracy”, Salzburg, Austria, 13–19, 

October 2019. 

Seminarium om en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar, Stockholm, Sweden, 11–12 November 2019. 
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Liite 3 KYT2022 organisaatio3 2019

Alla on esitetty KYT2022 –ohjelman organisaatio vuonna 2019. Listaus perustuu vuoden 2020 alun
tilanteeseen. Tutkimusohjelman johtaja Suvi Karvonen (VTT) toimii johtoryhmän sihteerinä. Tarkempi
kuvaus organisaation osien työnjaosta on toimintaohjeessa (http://kyt2022.vtt.fi/).

Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä

Johtoryhmä

Jaakko Leino (Mia Ylä-Mella) STUK Puheenjohtaja

Mikko Paunio STM Jäsen

Sami Rinne YM Jäsen

Pasi Kelokaski (Heidi Lampén) Fortum Jäsen

Anne Kontula (Pekka Kupiainen) Posiva Jäsen

Arto Kotipelto (Antti Tarkiainen) TVO Jäsen

Linda Kumpula (Jaakko Louvanto) TEM Varapuheenjohtaja

Heikki Hinkkanen (Tuire Haavisto) Fennovoima Jäsen

Tutkimusohjelman koordinointi

Suvi Karvonen VTT Johtaja

Aku Itälä VTT Projektiasiantuntija

Tukiryhmä I - Puskuri, täyteaineet
ja kapseli
Ville Koskinen STUK Puheenjohtaja

Petri Koho Posiva Jäsen

Olli Nummi Fortum Jäsen

Reija Helenius (Kirsi Weckman) TVO Jäsen

Paula Ruotsalainen STUK Jäsen

Jaakko Leino STUK Jäsen

 Timo Siiskonen (Heikki Hinkkanen) Fennovoima Jäsen

3 Tässä esitetyt listat perustuvat vuoden 2020 alun tilanteeseen. Vuoden 2019 aikana  tapahtui henkilömuutoksia:
Tukiryhmässä II Emma-Stina Raitanen ei jatka Fennevoiman edustajana vaan hänet korvasi Tuire Haavisto. Timo Siiskonen
korvasi Tuire Haaviston tukiryhmän I Fennovoiman edustajana.
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Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä

Tukiryhmä II - Turvallisuuden
arviointi ja innovaatiot
Petri Jussila STUK Puheenjohtaja

Juho Kuusisto Posiva Jäsen

Tapani Eurajoki Fortum Jäsen

Ulla-Maija Piiparinen
(Samu Myllymaa)

TVO Jäsen

Reda Guerfi STUK Jäsen

Arto Isolankila STUK Jäsen

Jarmo Lehikoinen STUK Jäsen

Ari Luukkonen STUK Jäsen

Tuire Haavisto(Mervi Söderlund) Fennovoima Jäsen

Tukiryhmä III - Yhteiskunta ja
ihminen
Linda Kumpula TEM Puheenjohtaja

Sami Rinne YM Jäsen

Juha Poikola TVO Jäsen

Ossi Lång STUK Jäsen

Juha Miikkulainen Fennovoima Jäsen



KYT2022 Vuosikatsaus 2019
30.3.2020

35

Liite 4 KYT2022 hankeseuranta 2019

KYT2022-ohjelmassa tutkimushankkeiden edistymisen seuranta ja tieteellinen ohjaus ovat tukiryhmien
vastuulla. Kullekin tukiryhmälle on asetettu seurattavat hankkeet sen tieteellisen kokemuksen ja
asiantuntemuksen perusteella. Seurattavat hankkeet kuuluvat niihin, joiden hanke-esitykset kyseinen
tukiryhmä arvioi vuoden 2019 hankehaun yhteydessä. Käytännön seurantatyö tapahtuu muun muassa
erityisissä seurantakokouksissa ja näitä kokouksia varten tukiryhmät I ja II ovat v. 2019 jakaneet
rahoitusta saaneet tutkimushankkeet aihepiireittäin alla oleviin seurantaryhmiin. Koordinoitujen
hankkeiden koordinaattorit on alla olevassa listauksessa lihavoitu.

Tukiryhmä I Puskuri, täyteaineet ja kapseli (Ville Koskinen)

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Veli-Matti
Pulkkanen BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus VTT

Markku Kataja BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus JYU

Jukka Kuva BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Juhani Rantala KAPSELI/BECOLT - Behaviour of Copper under Load
Transients*

VTT

Sven Bossuyt KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen
sisäosan mekaaninen lujuus*

Aalto

Tom Andersson
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and
prediction of long term deformation and damage of
copper*

VTT

Jari Aromaa KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper
corrosion in repository conditions*

Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia –aihepiirin hankkeet vuonna
2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset VTT

Leena Carpén MoToPro/KUKO -  Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon

VTT

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa VTT

Riika Kietäväinen MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot GTK

Malin Bomberg
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen
monimuotoiset*aineenvaihduntareitit syvässä
paineellisessa kallioperässä

VTT
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Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot (Petri Jussila)

Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Heidar Gharbieh OMT - Overall safety, multibarrier system and transient

phase
VTT

Raija Koivisto SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa

VTT

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa

Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Pietari Skyttä MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus TuY

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Marja Siitari-
Kauppi

RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien
kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla

HY

Jarkko Akkanen RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen

UEF

Silja Häkkinen KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi

VTT

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Paula Keto SURFACE - Near Surface Repositories VTT

Leena Carpén TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten
jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa

VTT

Antti Räty DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies

VTT

Susanna
Salminen-
Paatero

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies

HY

Vaihtoehtoiset teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2019
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Risto Koivula ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit HY

Wade Karlsen LABWAST - Pre-emptive reduction of radiological
laboratory legacy waste

VTT
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Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen (Linda Kumpula)

Hyväksyttävyys–aihepiirin hankkeet vuonna 2019

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Matti Kojo SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and
acceptance

TY

Infrahankkeen LABWAST (Radiological Laboratory Commissioning) (Wade Karlsen, VTT) seuranta
toteutetaan SAFIR2022-ohjelman tukiryhmän 6 kautta, jonka kokouksiin KYT2022-tukiryhmän
puheenjohtajalle ja KYT2022 ohjelman johtajalle varataan edustus. Hankkeen RADINFRA
(Radiological laboratory equipment infrastructure investments) seuranta tapahtuu myös tässä
tukiryhmässä.

Hankkeen RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety) seuranta
toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriössä.


	Transport properties of 75Se, 3H and 36Cl in CEMI and CEMII concretes -opinnäytetyö on kirjoitusvaiheessa. Kloorin diffuusio-ominaisuudet sementeissä määritettiin elektronisen autoradiografian avulla. Kloorin pidättyminen on voimakasta CEMII tyypin sementtiin. Käynnistettiin sementti/kivi näytteille läpidiffuusiokokeet. 

