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Esipuhe 

 

Tämä on Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) vuosikatsaus tutkimusohjelman 

toiselta vuodelta 2020. Vuosikatsauksessa kuvataan lyhyesti tutkimusohjelman saavuttamia 

tutkimustuloksia hankepäälliköiden 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 hallinnon 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 

hallinnon 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 vuoden 2020 aikana mm. tehtiin sopimuksia loppusijoitustilojen rakentamiseen liittyen, sekä 

laitteistohankintoja. 

 

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. Otaniemessä sijaitsevan FiR1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto on meneillään ja vuoden 

2020 lopulla käytetty polttoaine kuljetettiin Yhdysvaltoihin. 

 

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.  

 

Koronavirusepidemian vaikutukset KYT2022 -ohjelmaan vuonna 2020 

Koronavirusepidemia käynnistyi Suomessa maaliskuun lopulla 2020, ja hallitus teki useita valmiuslakiin 

perustuvia päätöksiä mm. liikkumis- ja kokoontumisvapauteen ja yliopistojen toimintaan liittyen. Näistä 

esimerkiksi yliopistojen laboratorioiden sulkeminen ja ydinvoimalaitosalueiden eristäminen vaikuttivat 

KYT2022 -ohjelman hankkeisiin suoraan, minkä lisäksi eri organisaatioiden suojelutoimenpiteet kuten 

vierailijakielto, ovat aiheuttaneet hidastusta ja suunnitelmien muutoksia kun esim. kokeellisen laitteiston 

asennusta tai huoltoa ei voitu toteuttaa suunnitellusti.  
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Huhti/toukokuussa 2020 järjestettiin hankepäälliköille kysely koronavirusepidemian mahdollisista 

vaikutuksista KYT-hankkeisiin. Lähes kaikissa vastauksissa todettiin suunniteltujen 

konferenssimatkojen peruuntuneen ja tästä seuraavat budjettivaikutukset, jotka eivät kuitenkaan yleisesti 

olleet suuria. Yliopistojen kokeellisissa hankkeissa (mm. OXCOR, RAKKA ja RABIO) laboratorioiden 

sulkeminen aiheutti viivästyksiä. Yksikään hanke ei kuitenkaan ilmoittanut joutuvansa keskeyttämään 

tutkimusta tai perumaan hanketta ja kaikki hankkeet pystyivät sopeutumaan koronasta johtuviin 

muutoksiin. 

 

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 Horizon -ohjelmakauden aloitus 

lähellä. 

 

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 
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tiedonvaihtojärjestelmissä (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 

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.  

 

 

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”. Ydinenergialainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja KYT- ja 

SAFIR -ohjelmia yhdistämässä, mutta tämä ei vaikuta meneillään olevaan KYT2022 -ohjelmaan. 

 

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 
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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 

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. 

 

  

http://kyt2022.vtt.fi/
http://kyt2022.vtt.fi/
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3. Tutkimushankkeet vuonna 2020 

Vuoden 2020 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 laboratorioosan 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 2020 hankehakuun lähetettiin yhteensä 38 tutkimushanke-ja infraesitystä (mukaan lukien 

hallintohanke) ja yhteenlaskettuna VYR-rahoitusta haettiin avoimessa haussa 2,8 M€. Avoimen haun 

hanke-esitykset arvioitiin sisällöllisesti tukiryhmissä ja arvioinnissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin 

kriteereihin, jotka myös ilmoitettiin jo hankehaun kutsukirjeessä: 

 

• kohdistuminen ja hyödynnettävyys; arvioidaan tutkimustarpeiden kannalta  

• verkottuminen alan toimijoiden kesken; haetaan koottuja yhteisiä hankkeita ja ehyitä 

kokonaisuuksia  

• koulutusvaikutus ja hanke-esityksen tieteelliset ansiot; 

o uusien asiantuntijoiden kouluttaminen  

o uuden osaamisen luominen  

• aiempi tuloksellisuus, jota on osoitettu KYT-hankkeissa tai muissa yhteyksissä 

• realistisuus; erityisesti kustannukset ja työmäärä.  

• hankkeen uutuusarvo; esim. uusi tutkimuskohde tai -metodi 

 

Tutkimusohjelman johtoryhmä laati tukiryhmien hankearvioiden pohjalta rahoitussuosituksen ja kokosi 

tukiryhmien työn pohjalta hanke-esityksille sisällöllisen palautteen. Hankekohtaiset palautteet saatettiin 

hanke-esitysten tekijöiden tietoon. 7 hanke-esitystä jouduttiin jättämään rahoitussuosituksen 

ulkopuolelle ja useita rahoitettuja hankkeita jouduttiin leikkaamaan, koska avoimen haun hanke-

esitysten yhteenlaskettu haettu VYR-rahoitus oli noin 0,9 M€ suurempi kuin VYR-rahoitusvara.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö teki johtoryhmän suosituksen pohjalta rahoitusesityksen, johon se pyysi 

lausunnon STUKilta. Valtion ydinjätehuoltorahasto teki lopullisen rahoituspäätöksen 10.3.2020. Vuonna 

2020 KYT2022-ohjelmalle myönnetty kokonaisrahoitus on n. 3,5 M€, josta kaikille avoimen 

tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta 

33 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle, joista kaksi koski Ydinturvallisuustaloa. Tutkimushankkeiden 

lisäksi VYR:n varoista rahoitetaan tutkimusohjelman hallintohanke, joka sisältyy edellä mainittuihin 33 

rahoitettavaan hankkeeseen. VYR-rahoituksen jakautuminen avoimessa haussa eri tutkimusaihepiireihin 

on esitetty kuvassa 2 ja eri tutkimuslaitoksille kuvassa 3.  
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Kuva 2. KYT2022: VYR-tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen jakautuminen 

tutkimusaihepiireittäin vuonna 2020. 

 

 
 

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

tutkimuslaitoksittain vuonna 2020. 

 

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto vuoden 2020 hankekokonaisuuden sisällöstä. Hankekohtaiset 

kuvaukset ovat peräisin hanke-esityksistä. Liitteessä 1 on esitetty yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset 

vuosiyhteenvedot ja koordinoitujen hankkeiden sisällölliset vuosiyhteenvedot. Liitteessä 2 on lueteltu 

tutkimusohjelmassa vuonna 2020 tuotetut julkaisut ja opinnäytteet. Liitteessä 3 on kuvattu 

tutkimusohjelman organisaatio ja liitteessä 4 tutkimushankkeiden jakautuminen seurantaryhmittäin 

tukiryhmille vuonna 2020. 

 

 

3.1 Turvallisuuden perustekijät 

Vuonna 2020 Turvallisuuden perustekijät – aihepiirissä on kaksi hanketta, jotka on esitetty alla. 

 

Aalto-yliopisto

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Jyväskylän yliopisto

Geologian tutkimuskeskus

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto
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Taulukko 1. Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Anna Leinonen 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. 

 

 

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). 

 

 

3.2 Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta 

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto – puskuri/kallio –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke 

sisältäen kolme osahanketta, jotka on esitetty alla. 

 
Taulukko 2. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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. 
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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. 

 

 

3.3 Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli 

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto – kapseli –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen 

viisi osahanketta, jotka on esitetty alla. Uutena koordinoituun kokonaisuuteen tuli mukaan SUCCESS-

hanke. 

 
Taulukko 3. Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 

Timo Saario 
 
SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio 
kuparissa 

 
VTT 

 

*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. 
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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 

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. 

 

SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio kuparissa 

 

Hankkeen tavoitteena on tutkia kokeellisesti sekä mallinnuksen avulla onko kupari altis 

jännityskorroosiolle sulfidipitoisessa pohjavedessä. Tutkimuksessa sovelletaan tutkimusmenetelmää, 

jonka on osoitettu pystyvän ennakoimaan jännityskorroosioalttiutta ruostumattomilla teräksillä. VTT:llä 

tehdyissä esikokeissa on osoitettu, että menetelmä soveltuu myös kuparille (CuOFP) hapettavissa 

olosuhteissa. Tuloksena saadaan (käytettyjen menetelmien asettamissa rajoissa) tieto siitä, onko CuOFP 

altis jännityskorroosiolle sulfidipitoisessa pohjavedessä. Tuloksena saadaan myös tietoa siitä, 

passivoituuko kupari riittävästi sulfidipitoisessa ympäristössä, jotta jännityskorroosio olisi ylipäätään 

mahdollista. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kuparikanisterin korroosiokäyttäytymistä pitkällä 

aikavälillä. 
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3.4 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia 

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia -

aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen viisi osahanketta, jotka on esitetty alla. Uutena tähän 

aihepiiriin tuli mukaan yksi erillishanke KaMu.  

 
Taulukko 4. Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia – aihepiirin 

hankkeet vuonna 2020. 

 

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 

Minna Vikman 
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen 
muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen 
loppusijoituksessa 

VTT 

 

*MoToPro - Moniestejärjestelmän toimintakyky - Mikrobiologiset ja kemialliset prosessit - on VTT:n 

vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Geologian tutkimuskeskus.  

 

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 
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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.  

 

 

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.  

 

KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen 

loppusijoituksessa 

KaMu-hankkeen tavoitteena on arvioida kaasujen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä matala-

aktiivisen jätteen loppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Hankkeessa hyödynnetään Olkiluodon VLJ-

luolan in-situ kaasunkehityskoetta, joka käynnistettiin yli 20 vuotta sitten. Hankkeessa aiheutetaan 

prosessihäiriöitä (esim. pH:n nousu), jotka kuvastavat todennäköisiä skenaarioita loppusijoituksessa. 

Häiriön aiheuttamisen jälkeen analysoidaan muutoksia kaasujen muodostumisessa sekä kemiallisissa ja 

mikrobiologisissa parametreissä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää matala-aktiivisen 
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voimalaitosjätteen loppusijoituksen turvallisuustutkimuksessa sekä mallinnuksessa. Tuloksia voivat 

hyödyntää sekä viranomaiset että voimalaitosjätteen loppusijoituksesta vastuussa oleva yritykset. Hanke 

lisää alan toimijoiden välistä yhteydenpitoa, koska siinä on mukana useampi alalla toimiva yritys.  

 

3.5 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset 

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirissä on kolme hanketta, 

jotka on esitetty alla. 

 
Taulukko 5. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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. 

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 
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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 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirissä on neljä 

hanketta, jotka on esitetty alla. Aihepiiriin liittyi uutena hankkeena kahdesta tutkimusohjelmasta 

rahoitusta saava PORA. 

 
Taulukko 6. Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 

Janne 
Heikinheimo 

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin 
liukoisuus 

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 

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. 
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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. 

 

 

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus 

 

Tavoitteena on ydinpolttoaineen mikrorakenteen kokeellinen ja laskennallinen tutkimus. PORA on 

yhteishanke SAFIR2022 -ohjelman kanssa. Hankkeessa mallinnetaan polttoainepellettien säröytymistä ja 

mikrorakenteen vaikutusta polttoaineen liukoisuuteen. Näillä ilmiöillä on merkittävä 

turvallisuusmerkitys fissiotuotteiden vapautumisnopeuden kannalta. 

 

 

3.7 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto 

Vuonna 2020 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirissä on viisi hanketta, jotka on esitetty 

alla. 

 
Taulukko 7. Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 

2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT 

Gareth Law SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 
 
HY 
 

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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SURFAC2 - Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 

Hankkeen tavoitteena on selvittää 1) radionuklidien kulkeutumista maaperäloppusijoituksessa, 2) 

mikrobien toiminnan vaikutusta orgaanisen jätteen biohajoamiseen ja metallisen jätteen korroosioon, 

sekä 3) päästöesteiden toimintakykyä maaperäloppusijoituksen olosuhteissa ja määritellä 

mitoitusperusteet erityisesti mineraaliselle tiivistyskerrokselle. Tuloksia voidaan hyödyntää myös 

NORM materiaalien loppusijoituksessa. Hanke toteutetaan koordinoituna hankkeena yhteistyössä WTn 

kanssa (WT koordinoi työtä). Tutkittavat materiaalit valitaan yhteistyössä operaattoreiden ja 

viranomaisten kanssa. Tuloksena saadaan uusia osaajia ja uutta osaamista alalle ja laaditaan 

osaprojekteista WT:n tutkimusraportit. Lisäksi seminaarin esitelmät julkaistaan KYT|n/hankkeen 

nettisivuilla. Tuloksia voidaan hyödyntää maaperäloppusijoituksen suunnittelussa ja valvonnassa sekä 

pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa. 

 

 

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 

saatuihin tietoihin ja osiossa yksi toteutetaan myös yhteispohjoismainen interkalibrointimittaus VTT:n 

toimittamista näytteistä. 
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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 2020 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on yksi hanke, joka on esitetty 

alla. 

 
Taulukko 8. Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 

2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

 

 

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. 
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3.9 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys 

Vuonna 2020 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on yksi hanke. 

 
Taulukko 9. Käytetyn polttoaineen huolto - ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 2020 ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiiri koostuu 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 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Wade Karlsen 
RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the 
Centre for Nuclear Safety 2020 

VTT 

Wade Karlsen 
RADINFRA - Radiological laboratory equipment 
infrastructure investments 2020 

VTT 

 

 

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

 

KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan 

toimitilakustannuksia vuonna 2020. 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 2020 kustannus on KYT-tutkimusohjelman 

osalta arviolta 607 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 2020 kustannus on arviolta 860 k€. 
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3.6 Yhteenveto 

 

Vuonna 2020 tutkimusohjelmassa myönnettiin valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoitusta  

n. 3,7 M€, josta kaikille avoimen tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan 

tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta 34 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle. 

 

Tutkimusohjelmassa valmistui vuonna 2020 yhteensä 13 arvojulkaisua, 25 konferenssijulkaisua ja 

työraporttia sekä 8 opinnäytetyötä. 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. Vuonna 2020 koronavirus rajoitti 

matkustamista, joten erityisesti konferenssijulkaisujen määrä on selvästi pienempi kuin aiempina 

vuosina. 

 

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

2020. 

 

Aihepiiri Arvojulkaisut Konferenssijulkaisut 

ja työraportit 

Opinnäytteet 

Turvallisuuden perustekijät 1 3 1 

Puskuri/kallio-rajapinta  1 1 

Kapselin toimintakyky  1 1 

Vapautumisesteiden 

vuorovaikutukset/mikrobiologia 

4 5 1 

Kallioperätutkimukset 1 1  

Muut turvallisuustutkimukset 3 7 2 

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen 

huolto 

 5 1 

Vaihtoehtoiset teknologiat    

Hyväksyttävyys 4 2 1 

 

 

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 2020 

 

Turvallisuuden perustekijät - aihepiirin hankkeet. 

Tutkimushanke Hankepäällikkö 

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät 

kokonaisturvallisuuden arvioinnissa 

Raija Koivisto/Anna 

Leionen, 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 

SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosiokuparissa Timo Saario, VTT 

 

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 

KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujenmuodostumiseen matala-

aktiivisen huoltojätteenloppusijoituksessa 

Minna Vikman, VTT 

 



KYT2022 Vuosikatsaus 2020 

17.3.2021 

 

 

24 

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 

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiuminliukoisuu Janne Heikinheimo, VTT 
HY=Helsingin yliopisto, UEF=Itä-Suomen yliopisto 
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto - aihepiirin hankkeet.  

Tutkimushanke Hankepäällikkö 

SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 Paula Keto, VTT 

SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 Gareth Law, HY 

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 

 

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 2020 

Wade Karlsen, VTT 

RADINFRA - Radiological laboratory equipment infrastructure 

investments 2020 

Wade Karlsen, VTT 

VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT 

 

  



KYT2022 Vuosikatsaus 2020 

17.3.2021 

 

 

25 

 

Liite 2  KYT2022 julkaisut ja opinnäytteet 2020 

Arvojulkaisut1: 

 

Bomberg, M., Miettinen, H., Kietäväinen, R., Purkamo, L., Ahonen, L., Vikman, M. 2020. Microbial 

metabolic potential in deep crystalline bedrock. Kirjassa: The microbiology of nuclear waste 

disposal (eds. Lloyd, J.R., Cherkouk, A.). Elsevier. ISBN: 978-0-12-818695-4. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00003-4.  

 

Delayre, C., J. Sammaljärvi, S. Billon, E. Muuri, P. Sardini & M. Siitari-Kauppi. 2020. Comparison of 

phosphor screen autoradiography and micropattern gas detector based autoradiography for the 

porosity of altered rocks. Scientific Reports, (2020) 10:9455. https://doi.org/10.1038/s41598-020-

65791-7 

 

Huttunen-Saarivirta, E., Rajala, P., Bomberg, M., Carpén, L. (2020). Laboratory study of 

interactions between copper and microorganisms in oxic groundwater. Environmental Geotechnics, 

Vol.7(2). pp.110-120. https://doi.org/10.1680/jenge.17.00077 

 

Kari, M., Kojo, M., Lehtonen, M. 2021. “Role of the host communities in final disposal of spent 

nuclear fuel in Finland and Sweden”, Progress in Nuclear Energy, 133 (2021) 103632 

https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103632 

 

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. Volume 61, March 2020, 101354, 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354 

 

Lehtonen, M., Kojo., 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. Volume 61, March 2020, 101353, 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353 

 

Lehtonen, M., Kojo, M., Kari, M., Litmanen, T. 2021. “Healthy mistrust or complacent confidence? 

Civic vigilance in the reporting by leading newspapers on nuclear waste disposal in Finland and 

France”, Risk, Hazards, and Crisis in Public Policy, Energy Research & Socieal Science, Vol 61, 

March 2020, 101353. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353 

 

Majlesi S, Carrasco-Navarro V, Sorvari J, Panzuto S, Naarala J, Akkanen J, Juutilainen, J. 2020. Is 

developmental instability in chironomids a sensitive endpoint for testing uranium mine-affected 

sediments?  Science of the Total Environment 720: 137496. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896972031007X?via%3Dihub 

 

Majlesi S, Juutilainen J, Trubnikova T, Biasi C. 2020. Content of soil-derived carbon in soil biota and 

fauna living near soil surface: Implications for radioactive waste. Journal of Environmental 

Radioactivity 225: 106450. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265931X20306962?dgcid=rss_sd_all  

 

Mijnendonckx, K., Monsieurs, P., Černá, K. et al. 2020. Molecular techniques for understanding 

microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal. Kirjassa: The microbiology 

of nuclear waste disposal (eds. Lloyd, J.R., Cherkouk, A.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-

0-12-818695-4.00004-6. 

 

 

 

                                                 
1 Julkaisujen luokittelu eri kategorioihin (arvojulkaisut, konferenssijulkaisut ja työraportit, opinnäytteet hankepäälliköiden 

ilmoitusten perusteella. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00003-4
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65791-7
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65791-7
https://doi.org/10.1680/jenge.17.00077
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103632
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fabs%2Fpii%2FS004896972031007X%3Fvia%253Dihub&data=04%7C01%7CSuvi.Karvonen%40vtt.fi%7C4157ce311cd54eb51eef08d8d3f3e795%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637492391809374025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VI3M1qUbMBK0tEaOy0hSzxOGuVqrlFf0VJhAXXT89oY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fabs%2Fpii%2FS0265931X20306962%3Fdgcid%3Drss_sd_all&data=04%7C01%7CSuvi.Karvonen%40vtt.fi%7C4157ce311cd54eb51eef08d8d3f3e795%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637492391809374025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6GGNniTSlGkM7jeB%2FE%2FTM7BFFQnE4xCwuIVoHKbRmjk%3D&reserved=0
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
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Nuppunen-Puputti, M., Kietäväinen, R., Purkamo, L., Rajala, P., Itävaara, M., Kukkonen, I., & 

Bomberg, M. (2020). Rock Surface Fungi in Deep Continental Biosphere—Exploration of Microbial 

Community Formation with Subsurface In Situ Biofilm Trap. Microorganisms 2021, 9, 64. 

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43099962/microorganisms_09_00064_1_.pdf 

 

Skyttä, P., Ovaskainen, N., Nordbäck, N., Engström, J. & Mattila, J. 2021. Fault-induced mechanical 

anisotropy and its effects on fracture patterns in crystalline rocks. Journal of Structural geology. 

https://doi.org/10.1016/j.jsg.2021.104304 

 

Tosoni, E., Salo, A., Govaerts, J., Zio, E. (2020). Definition of the data for 

comprehensiveness in scenario analysis of near-surface nuclear waste repositories, Data in Brief, 

Vol. 31, No. 105780, pp. 1-24. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 

 

Carpen, L. Vuosiraportti: Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio 

loppusijoituksen in-situ olosuhteissa (TERKOR) - Vuosiraportti 2019, VTT-R-01344-20.  

 

Huotilainen, et al., Re-passivation rate of Cu-OFP, VTT Research Report VTT-R-01153-20, 35p., 

9.12.2020. 

 

Häkkinen, S. “Impact of Approximations in Operating History Data on Spent Fuel Properties 

with Serpent 2”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for New Europe, Paper 

No. 1505, Portorož, Slovenia. https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1505.pdf 

 

Juutilainen, P. “Effect of burnable absorber rods and U-235 enrichment on EPR UO2 fuel 

assembly source term with Serpent 2”, VTT Research Report, VTT-R-00242-21, 2021. 

 

Keto, P. (ed.), Rinta-Hiiro, V., Schatz, T., Kivikoski, H., & Gharbieh, H. Performance of a Landfill-

Type Near Surface Repository, Interim report 2020, 38 p. VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00016-

21. 

 

Kojo, M., Kari, M., Lehtonen, M., Litmanen, T. National Specificities in “Safetization”: Safety speech 

on nuclear waste management in the Finnish and French parliaments. The Society for Risk Analysis 

Europe - Nordic Chapter Webinar / Session 6: Risk prediction and communication - methods, tools 

and challenges, Kaunas, 6.11.2020. Oral presentation. 

 

Lavonen, T. DEMONI - Steel dissolution - Research notes 2020, VTT-R-00092-21, 2021 

 

Lehtonen, M., Nuclear power, ideological trust, (de)politicisation and mistrustful civic vigilance – 

Finnish, French, German and Spanish experiences. 24th REFORM group meeting, Raitenhaslach, 

24–28 August 2020. Oral presentation. 

 

Leskinen A, Tanhua-Tyrkkö M, Kekki T, Salminen Paatero S, Zhang W, Hou X, 

Stenberg Bruzell F, Suutari T, Kangas S, Rautio S, Wendel C, Bourgeaux-Goget M, Stordal S, Isdahl 

I, Fichet P, Gautier C, Brennetot R, Lambrot G, Laporte E (2020). Intercomparison exercise in 

analysis of DTM in decommissioning waste. NKS-429, NKS-B, Roskilde, Denmark 

 

Leskinen A, Tanhua-Tyrkkö M, Salminen Paatero S, Laurila J, Kurhela K, Hou X, 

Stenberg Bruzell F, Suutari T, Kangas S, Rautio S, Wendel C, Bourgeaux-Goget M, Moussa J, 

StordalS, Isdahl I, Gautier C, Laporte E, Guiliani M, Bubendorff J, Fichet P (2021). DTM-Decom II - 

Intercomparison exercise in analysis of DTM in decommissioning waste. NKS-441, NKS-B, Roskilde, 

Denmark.  

 

Miettinen, H. 2020. MiBe tutkimusraportti, 2019, VTT-R-00130-20 

 

Miettinen, H. 2021. MiBe tutkimusraportti, 2020, VTT-R-00064-21 

 

Naumer, S., Thermal evolution and thermally induced stress simulations of spent nuclear fuel 

repository. VTT-R00211-20. 

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43099962/microorganisms_09_00064_1_.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2021.104304
https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1505.pdf
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Ohligschläger, T. 2020. The annual report for year 2019 (Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja 

niiden merkitys kuparikapselin korroosioon (KUKO) – vuosiraportti 2019, VTT-R-00342-20  

 

Rajala, P. Corrosion induced by deep biosphere microorganisms, Indian Institute of Technology 

(IIT), 15.11.2020 (via video transmission) 

 

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

Nuclear Fuel Source Term”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for New 

Europe, Paper No. 1506, Portorož, Slovenia. 

https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1506.pdf 

 

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

source term”, VTT Research Report, VTT-R-00106-21, 2021. 

 

Roponen, J., Salo, A.: Probabilistic Cross Impact Analysis for Risk Assessment, STN scientific 

conference Preparing for the Future: Analyzing and Identifying Responses to Societal Challenges 

Using Scenarios and Other Tools, 7.-8.10.2020. 

 

Salo, A. Using Portfolio Decision Analysis to Build Improved Strategies for Safety and Reliability, 

30th European Safety and Reliability Conference - 15th Probabilistic Safety Assessment and 

Management Conference (ESREL2020-PSAM15) https://www.esrel2020-psam15.org/plenary.html 

 

Salo, A. Why are there so many scenarios?, STN scientific conference Preparing for the Future: 

Analyzing and Identifying Responses to Societal Challenges Using Scenarios and Other Tools, 2020  

 

Silvennoinen J. & Kietäväinen R., 2020. Assessing the origin of molecular hydrogen in bedrock 

groundwaters. Goldschmidt abstracts 2020, 2388, doi:10.46427/gold2020.2388 (abstrakti ja 

esitelmä) 

 

Skyttä, P., Ovaskainen, N., Nordbäck, N., Engström, J., Mattila, J. (2021). Fault-induced 

mechanical anisotropy and its effects on fracture patterns in crystallinen rocks. Journal of Structural 

Geology, Vol 146, 19 p. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2021.104304 

 

Tuominen, R., Valtavirta, V. “The Effect of Serpent 2 Calculation Parameters on Evaluated 

Spent Nuclear Fuel Source Term”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for 

New Europe, Paper No. 1503, Portorož, Slovenia. 

https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1503.pdf 

 

Uotinen, L., Torkan, M., Janiszewski, M., Baghbanan, A., Nieminen, V., & Rinne, M. (2020). 

Characterization of hydro-mechanical properties of rock fractures using steady state flow tests. In 

Proceedings of ISRM International Symposium Eurock 2020 - Hard Rock Engineering, Trondheim, 

Norway, 14-19 June Norsk Betongforening. 

https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-

fractures 

 

Opinnäytteet: 

 

Heikkinen, Pinja. (2020). Kanditaatintyö (Aalto-yliopisto), Vastuslanka-anturien käyttö korroosion 

seurannassa. 

Kari, M. 2020. First of its kind: Eurajoki as a nuclear community and site for the final disposal of 

spent nuclear fuel, JYU Dissertations 255, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8245-4 

 

Kurhela, K. Bachelor Thesis, Determination of 55Fe, 63Ni and 60Co in water samples, 

Metropolia University of Applied Sciences, 2021 

 

Lyly, A., (2020). Eliciting Expert Judgements for Probabilistic Cross-Impact Assessment, 

Kandidaatintyö, Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farhiv.djs.si%2Fproc%2Fnene2020%2Fpdf%2FNENE2020_1506.pdf&data=04%7C01%7CSuvi.Karvonen%40vtt.fi%7C7af6f6982f654ba3f70408d8be0d3020%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637468311264689624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DzH92d6nDyg5YD70%2Bq1b%2Bjqsvf4YpG%2FIFnLxnkyA6Hs%3D&reserved=0
https://www.esrel2020-psam15.org/plenary.html
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2021.104304
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farhiv.djs.si%2Fproc%2Fnene2020%2Fpdf%2FNENE2020_1503.pdf&data=04%7C01%7CSuvi.Karvonen%40vtt.fi%7C7af6f6982f654ba3f70408d8be0d3020%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637468311264679678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N8V15JTeiOOhEXRqeiDS2O0Nz7sth%2FJ7lhDUkCnJEYM%3D&reserved=0
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8245-4
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Mansikka, A., (2020), Kanditaatintyö (Helsingin Yliopisto), Bentonite powder water content control 

by water vapour equilibrium technique for mechanical tests". Julkaistu myös VTT:n raporttisarjassa 

(VTT-R-01085-20)  

 

Pham, T. 2020. Progradu (UEF): Transfer of sedimentary carbon into benthic organisms and risks 

for radioactive waste disposal.  

 

Silvennoinen J. 2020. Molekyylisen vedyn alkuperä kallioperässä. Pro gradu -tutkielma, 

Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, 78 s., http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-

202011204531 

 

Vaara, L. ”Impurity-generated impact on the characteristics of spent nuclear fuel”, Special 

Assignment, Aalto University, 2020.  

 

Projektien Verkkosivut: 

 

RAKKA: https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus 
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Liite 3  KYT2022 organisaatio2 2020 

 

Alla on esitetty KYT2022 –ohjelman organisaatio vuonna 2020. Listaus perustuu vuoden 2021 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   

Mia Ylä-Mella (Jaakko Leino) 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 (Jaakko Leino) STUK Puheenjohtaja 

Petri Koho Posiva Jäsen 

Olli Nummi Fortum Jäsen 

Annukka Laitonen  TVO Jäsen 

Paula Ruotsalainen STUK Jäsen 

Jaakko Leino STUK Jäsen 

 Timo Siiskonen (Heikki Hinkkanen) Fennovoima Jäsen 

 

  

                                                 
2 Tässä esitetyt listat perustuvat vuoden 2021 alun tilanteeseen. Vuoden 2020 aikana tapahtui henkilömuutoksia joista 

merkittävin oli puheenjohtajan vaihtuminen Jaakko Leinosta Mia Ylä-Mellaan.   

http://kyt2022.vtt.fi/
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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 

Antti Daavittila 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 

Kaisa Mäkinen Fortum Jäsen 
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Liite 4  KYT2022 hankeseuranta 2020 

 

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 2020 hankehaun yhteydessä. Käytännön seurantatyö tapahtuu muun muassa 

erityisissä seurantakokouksissa ja näitä kokouksia varten tukiryhmät I ja II ovat v. 2020 jakaneet 

rahoitusta saaneet tutkimushankkeet aihepiireittäin alla oleviin seurantaryhmiin.  

 

 

Tukiryhmä I Puskuri, täyteaineet ja kapseli (Ville Koskinen)  

 
Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020 

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 2020. 

 

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 

Timo Saario 
 
SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio 
kuparissa 

 
VTT 

 
 

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia –aihepiirin hankkeet vuonna 

2020. 

 

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 

Minna Vikman 
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen 
muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen 
loppusijoituksessa 

VTT 
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Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot (Petri Jussila) 

 
Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Raija Koivisto / 
Anna Leinonen 

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät 
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa* 

VTT 

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät 
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa* 

Aalto 

 

 
Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2020 

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 2020. 

 

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 

Janne 
Heikinheimo 

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin 
liukoisuus 

VTT 

 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT 

Gareth Law SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 
 
HY 
 

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 
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Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

 

 

 

Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen (Linda Kumpula)  
 

Hyväksyttävyys–aihepiirin hankkeet vuonna 2020 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

TY 

 

 

Hankkeen RADINFRA (Radiological laboratory equipment infrastructure investments) seuranta 

tapahtuu SAFIR2022 -ohjelman tukiryhmässä 8, jossa KYT2022 -ohjelmalla on edustus.  

 

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

toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriössä. 
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Liite 5  KYT2022 - hankekohtaiset hakuyhteenvedot 2020 

Tässä liitteessä esitetään hankepäälliköiden laatimat hakuyhteenvedot kullekin hankkeelle. 

Koordinoiduilla hankkeilla yhteenveto on osin yhteinen, osin erillinen eri osahankkeille. 

 

Tutkimusohjelman hankkeet on listattu alla aihepiireittäin ja hakuyhteenvedot seuraavilla sivuilla. 

 
Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Raija 
Koivisto/Anne 
Leinonen 

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät 
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa* 

VTT 

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät 
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa* 

Aalto 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 2020. 

 

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 

Timo Saario 
 
SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio 
kuparissa 

 
VTT 

 

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 



KYT2022 Vuosikatsaus 2020 

17.3.2021 

 

 

35 

Minna Vikman 
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen 
muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen 
loppusijoituksessa 

VTT 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

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 2020. 

 

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 

Janne 
Heikinheimo 

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin 
liukoisuus 

VTT 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT 

Åsa Hedman SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 
 
HY 
 

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 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

 
Käytetyn polttoaineen huolto - ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

TY 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

Anna Leinonen / Ahti Salo 

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

Ydinjätelaitoksen turvallisuus (erityisesti kokonaisturvallisuus) 

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

VTT:n osalta yksittäinen hanke, ei kytköstä aiempaan tutkimukseen ja suoraa jatkoa ei ole 

suunnitteilla. Aalto-yliopistossa tulevaisuuden skenaarioihin liittyvä tutkimus jatkuu, mutta 

sovelluskohteet liittyvät uusiin projekteihin. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

STUK, voimayhtiöt 

Ulkomaiset organisaatiot 

Politecnico di Milano 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteet olivat 

(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 erilaisten skenaarioiden tunnistamiseksi ja analysoimiseksi, 

(iii) kehittää päätösanalyyttisiä skenaariomenetelmiä kokonaisturvallisuuden arvioinnin kannalta 

tärkeimpien skenaarioyhdistelmien valitsemiseksi. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Konseptimalli 

skenaariolähestymistapojen 

tietoteoreettiseen arviointiin ja 

vertailuun 

 

Riskitärkeysmittojen 

yleistäminen Bayes-verkkojen 

avulla tehtyihin 

epävarmuustarkasteluihin 

 

Todennäköisyyspohjaisten 

ristivaikutusmenetelmien 

kehittäminen riskianalyysin 

tueksi 

Julkaisujen lukumäärä 

Neljä eri vaiheissa olevaa 

tieteellistä artikkelia (1 

julkaistu, 1 review-prosessissa, 

1 viimeistelyvaiheessa, 1 

käsikirjoitusvaiheessa) ja yksi 

julkaistavaksi hyväksytty 

kommenttiartikkeli. 

 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

Yksi väitöskirja menossa 

esitarkatukseen ja yksi 

diplomityö arvioitavana 

projektiin liittyen. Lisäksi 

kolme projektiin kytkeytynyttä 

kandidaatintyötä. 

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) 

Projekti oli konsortiohanke, joka koostui kahdesta osaprojektista: Laadullinen osaprojekti (VTT) ja 

Kvantitatiivinen osaprojekti (Aalto-yliopisto) 

 

1. VTT:n osaprojektissa tuotettiin tietoa skenaariomenetelmän käytöstä eri sovellusaloilla 

toteuttamalla laaja laadullinen kirjallisuuskatsaus sekä kehittämällä episteemisen analyysin 

perusteella integroiva viitekehys (epistemic scenario framework). Projektin toisessa vaiheessa 

analysoitiin ydinjätteen loppusijoitusjärjestelmää skenaariomenetelmän sovelluskohteena soveltaen 

projektissa kehitettyä episteemistä viitekehystä. Nämä kokonaisuudet liittyivät projektin 

ensimmäiseen ja toiseen tavoitteeseen. 

 

Projektin tavoitteena ollut konseptuaalisen mallin kehitys toteutui episteemisen 

skenaarioviitekehyksen muodossa. Viitekehys tarkastelee skenaariolähestymistapoja 

tiedontuottamisprosesseina ja tunnistaa erilaisia skenaariolähestymistapoja erittelemällä tiedon 

tuottamisen tarkoitusta (normatiivinen tai eksploratiivinen) sekä skenaarioiden kohdistumista 

(painopiste järjestelmässä tai järjestelmän ympäristössä). Kirjallisuusselvityksessä tunnistettiin neljä 

skenaariolähestymistapaa, jotka edustavat eri aloille tyypillisiä erilaisia episteemistä painotuksia 

skenaarioiden muodostuksessa (mukaan lukien skenaariotiedon tarkoitus, menetelmälliset keinot ja 

sisällöllinen kohdistuminen). 

 

Ydinjätteen loppusijoitusjärjestelmän analyysissä havaittiin, että skenaarionmuodostus edellyttää 

systemaattista lähestymistapaa ja skenaariotyölle asetetut vaatimukset sisältävät sekä normatiivisia, 

että eksploratiivisia tietotarpeita. Tämän vuoksi ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä skenaarioita 

voidaan verrata kirjallisuusselvityksessä tunnistettuihin skenaarioanalyysin ja turvallisuusanalyysin 

lähestymistapoihin. Niissä skenaarioiden teko kytkeytyy mallinnuslähtöisiin vaikutusarvioinnin 

menetelmiin, ja skenaarioita muodostetaan systemaattisilla ja osin matemaattisilla menetelmillä. 

Eksploratiivisen ulottuvuuden vahvistamiseksi skenaarioiden muodostamiseen liitetään kuitenkin 

myös laadullisia lähestymistapoja, kuten asiantuntija-arvioiden hyödyntäminen, erilaiset työpajat tai 

muut ideointimenetelmät. Tällaiselle skenaarioanalyysille on tyypillistä, että skenaarioiden 

muodostus ja niiden vaikutusten selvittäminen kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa 

tiedontuottamisprosessissa. Kyseinen kytkös muodostaa eräänlaisen paradoksin skenaariotyössä. 

Eksploratiivisuuden varmistamiseksi ja tiedon tuottamisprosessin läpinäkyvyyden vuoksi on tärkeää 

erottaa analyysin kolme vaihetta (skenaarioiden muodostus, skenaarioiden kvantifiointi 

vaikutusarviointia varten ja vaikutusten arviointilaskenta) toisistaan, mutta toisaalta koko 

skenaarioanalyysin tulos saadaan kuitenkin vasta näiden työvaiheiden yhteisenä tuloksena. 

  

Osaprojektin sisällölliset tavoitteet toteutuivat, mutta suunnitelmaan nähden syntyi poikkeamaa 

tulosten raportoinnin laajuudesta projektiaikataulun puitteissa. Projektissa tuotettu 

kirjallisuusselvitys ja siihen perustuva skenaariomenetelmien tietoteoreettinen viitekehys ovat 

pohjana artikkelikäsikirjoitukselle, jota viimeistellään projektin päättymisen jälkeen. Tältä osin 

tulokset eivät ole sidottu yksinomaan ydinjätekontekstiin, vaan niillä on yleisempää 

tulevaisuustiedon tuottamiseen liittyvää kiinnostavuutta. Myös projektin tuloksiin liittyvä 

konferenssiesitys toteutuu vasta projektin päättymisen jälkeen johtuen konferenssiaikatauluun 

tulleista muutoksista koronapandemian vuoksi.   

 

2. Aalto-yliopiston osaprojektissa vuonna 2020 keskityttiin ensisijaisesti 

todennäköisyyspohjaiseen ristivaikutusmenetelmän kehittämiseen. Menetelmä perustuu siihen, että 

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

kausaliteettiarviot voidaan yhdistellä laskennallisesti siten, että joko todennäköisimmät tai 

turvallisuusmerkitykseltään tärkeimmät skenaariot voidaan määrittää. Erityisesti menetelmän 

sovellettavuutta kehitettiin tuottamalla tutkimustietoa siitä, miten asiantuntijatietoa analyysin 

pohjaksi kannattaa kerätä ja käsitellä. 

 

Toiseksi osaprojektissa on jatkettu tutkimusta yleistettyihin todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin 

tärkeysmittoihin, joilla 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 on tehty jatkotutkimusta skenaariotarkastelujen kattavuutta (comprehensivness) 

koskien. Tavoitteena on tukea laskennallisten mallien lähtöparametrien valintaa siten, että 

ydinjätelaitoksen kokonaisturvallisuudesta voidaan tuottaa perusteltuja arvioita tehokkaasti.  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

Julkaistu artikkeli: E. Tosoni, A. Salo, J. Govaerts and E. Zio: (2020) Definition of the data for 

comprehensiveness in scenario analysis of near-surface nuclear waste repositories, Data in Brief, 

Vol. 31, No. 105780, pp. 1-24. 

 

Hyväksytty kommenttiartikkeli: A. Salo: Developing the Needed Scientific Theory Will Not Be Easy: 

Comments on Fergnani and Chermak (2021), Futures & Foresigh Science 

 

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

Probabilistic Risk Assessment 

 

Käsikirjoitus tekeillä: A. Leinonen, P. Komonen, N. Gotcheva: ”Epistemic framework for 

understanding the differences and similarities of scenario approaches” 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 

 

Ladullisen osaprojektin tulokset raportoidaan työraportissa VTT:n julkaisusarjassa. 

A. Leinonen, K. Rasilainen, P. Komonen, N. Gotcheva: “Nuclear waste repository as a scenario 

problem: Developing epistemic understanding”, 2021, VTT Research Report, VTT-R-00218-21. 

(Raportti on kielentarkistuksessa, arvioitu julkaisu maaliskuun puolivälissä.) 

 

A. Leinonen, N. Gotcheva, P. Komonen, K. Rasilainen: Formulation of systematic framework for 

scenario development in the context of nuclear repository systems, esitys hyväksytty konferenssiin 

29th Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe, Espoo 13-16.6.2021 (Konferenssin 

ajankohta siirtyi vuodella kesästä 2020 koronapandemian seurauksena) 

 

J. Roponen, A. Salo: Probabilistic Cross Impact Analysis for Risk Assessment, STN scientific 

conference Preparing for the Future: Analyzing and Identifying Responses to Societal Challenges 

Using Scenarios and Other Tools, 7.-8.10.2020 

 

Opinnäytteet 

 

E. Tosonin väitöskirja, jota on rahoitettu myös aiemmasta KYT-ohjelman hankkeesta, on menossa 

esitarkastukseen. Yhteisväitöskirja Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu & Polytecnico di 

Milano 

 

O. Saikkonen: Risk assessment of dynamic interdependencies based of sectoral survey data, Aalto-

yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, Diplomityö arviointiprosessissa 

 

A. Lyly: (2020) Eliciting Expert Judgements for Probabilistic Cross-Impact Assessment, 

Kandidaatintyö Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu 

 

P. Nybergh: (2021) Identifying risky scenarios in nuclear waste management using Bayesian 



networks, Kandidaatintyö Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu 

 

S. Härkönen: Riskitärkeysmittojen laskeminen skenaarioanalyysissä, Aalto-yliopiston Perustieteiden 

korkeakoulu, Kandidaatintyö arviointiprosessissa 

 

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

Professori A. Salo piti seuraavat projektin teemoihin liittyvät esitykset: 

 

Plenary-luento: Using Portfolio Decision Analysis to Build Improved Strategies for Safety and 

Reliability, 30th European Safety and Reliability Conference - 15th Probabilistic Safety Assessment and 

Management Conference (ESREL2020-PSAM15)  

https://www.esrel2020-psam15.org/plenary.html 

 

Keynote-puhe: Why are there so many scenarios?, STN scientific conference Preparing for the 

Future: Analyzing and Identifying Responses to Societal Challenges Using Scenarios and Other Tools, 

2020 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

VTT:n osaprojektin osalta kustannukset toteutuivat lähes arvioidusti (toteutuma 2020 96,6%) ja 

työpanokset toteutuivat hieman arvioitua suurempina (5,7 htkk (arvio)/ 6,2 htkk (toteutunut)). Ero 

johtuu projektin kuluessa tapahtuneista henkilömuutoksista projektiryhmässä.  

Aalto-yliopisto tekee erillisen kustannustilityksen, tietoja voidaan täydentää tarvittaessa. 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Hankkeessa ei tehty matkoja vuonna 2020 koronapandemiaan liittyneiden matkustuskieltojen 

vuoksi.  

 

 

https://www.esrel2020-psam15.org/plenary.html


Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

1 Kandidaatin työ 

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) 

 

 Laitteistokehitys 

o silikoniöljypiirin päivitys pikaliittimien osalta (tukkeuman jälkeen) 

o Keväälle 2020 sovittu laitteistopäivitysten asennus jouduttu siirtämään koronaviruksen 

vuoksi 

 tehtäneen itse valmistajan neuvojen mukaisesti 

 Näytteenvalmistusmenetelmien kehitys 

o isotaattinen puristus (kompaktointi) triaksiaalilaitteistolla 

 menetelmä saatu toimimaan 

 aikaisemmin ongelmana on ollut triaksiaalikammion alhaisen 

viskositeetin silikoniöljyn vuotaminen näytteeseen 



 puristuksen yhteydessä mitataan myös näytteen elastoplastiset ominaisuudet 

syklisesti paine-tilavuus –suuntaan 

 ensimmäiset tulokset saatu 

 kompaktoitujen näytteiden kuvaus röntgentomografialla GTK:lla 

 yhteistyö: GTK hoitaa kuvauksen 

 näytteiden laadunvarmistus kompaktoinnin jälkeen ja näytteen työstön 

jälkeen (ensimmäisen kuvaukset tehty molemmista) 

o tulosten perusteella näytteiden työstö tehtävä tarpeeksi hitaasti, 

jotta näyte pysyy ehjänä 

o kompaktoitujen näytteiden työstö 

 eri menetelmiä testattu 

 sorvaus + leikkaus todettu toimivimmaksi 

 menetelmän kehitys sarjatuotantoa varten jatkuu 

o näytteiden valmistusmateriaalien olosuhteiden kontrollointi suuressa mittakaavassa 

(monen näytteen valmistuksen mahdollisuus kerralla) 

 Harjoittelija: Assi Mansikka 

 Kandidaatintyö (Helsingin yliopisto): ”Bentonite powder water content control 

by water vapour equilibrium technique for mechanical tests". Julkaistu myös 

VTT:n raporttisarjassa (VTT-R-01085-20). 

 Mallinnus 

o syklisesti paine-tilavuus –suuntaan tehtyjen kokeiden tulosten käsittely ja mallien 

sovitus 

 laitteiston muodonmuutosten huomioiminen mittaustuloksissa 

 kalibrointikäyrien sovitus 

 mallien sovitus ensimmäisiin kokeellisiin tuloksiin 

o yksinkertaistettua mekaanista mallinnusta ja lämpötilamallinnusta on tehnyt 

harjoittelijana Sami Naumer keväällä 

 VTT-R-00211-20: ”Thermal evolution and thermally induced stress simulations 

of spent nuclear fuel repository” 

o koronavirustilanteen vuoksi on tehty mallien kehitystä, vaikka sitä ei ole mainittu 

tehdyssä mittakaavassa projektisuunnitelmassa 

 maaperämallien muokkaaminen siten, että käytetään logaritmista venymää 

konstitutiivisissa elastoplastisissa yhtälöissä perinteisen e-log p riippuvuuden 

sijaan 

 suurten muodonmuutosten kemoelastoplastisen mallin teoreettinen perusta 

(paperi suunnitteilla) 

 kumpaakin tarvitaan myöhemmin projektissa, kun kokeellisia tuloksia aletaan 

käsitellä konstitutiivisiksi malleiksi 

 Koulutus 

o Olli-Pekka Rauhala: jatko-opinnot Aalto-yliopistossa (Perustieteiden tohtoriohjelma: 

Teknillinen fysiikka) 

o Assi Mansikka (harjoittelija): kandidaatintyö (Helsingin yliopisto) 

o Sami Naumer (harjoittelija) 

o sisäinen koulutus 

 Koronavirustilanteen vaikutukset 

o Laitteistoasennuksia on peruuntunut 

 osa tehty itse, osaa lykätty 

o Minimimäärä tekijöitä laboratoriossa samanaikaisesti 

 työn hidastuminen 

o myös mallinkehitystä tehty (voi tehdä paremmin etätöissä) 

o Ei matkustamista 

 suunniteltua tutkijavaihtoa Jyväskylän yliopiston kanssa ei ole voitu toistaiseksi 

toteuttaa 

 ei konferenssiosallistumisia ja niihin mahdollisesti liittyviä julkaisuja 

 matkustamiseen varattu budjetti on käytetty projektityöhön 

o Projektia pystytään kuitenkin jatkamaan melko lailla suunnitellusti 

 



Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 Kandidaatintyö (Helsingin yliopisto): ”Bentonite powder water content control by water 

vapour equilibrium technique for mechanical tests". Julkaistu myös VTT:n raporttisarjassa 

(VTT-R-01085-20). 

 ”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.) 

Seurantaryhmän kokous 9.11.2020 

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 etänä, Jyväskylän yliopisto 29.9.2020 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 
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  

Osaprojektin tavoitteena on tutkia bentoniittipuskurin ja kallion rajapinnassa tapahtuvia kuljetusilmiöitä pienen 
mittakaavan näytteiden ja röntgentomografian avulla. Tätä varten rakennettiin näytekammiot (3 kpl), joissa 
sylinterinmuotoisia bentoniittinäytteitä (d = 42 mm, h = 21 mm) kastellaan paineistetulla (0 – 4 MPa) 
pohjavesisimulantilla näytteiden kanssa kontaktissa olevien kivinäytteiden rakojen kautta. Paisuntapainetta 
mitataan näytteen kummastakin päädystä voima-antureilla. Näytteitä kuvataan sopivin väliajoin Jyväskylän 
yliopiston (JY) tomografialaboratorioon vuoden 2019 aikana itserakennetulla röntgenmikrotomografialaitteella. 
Kuva-analyysissä hyödynnetään JY:ssä aikaisemmin kehitettyjä menetelmiä näytteen muodonmuutoksen sekä 
kuiva-aine- ja vesipitoisuuden määrittämiseksi, mutta analyysi vaatii jonkin verran uusien menetelmien 
kehittämistä. 

Koronaviruspandemia viivästytti kokeiden aloitusta vuonna 2020. Kammioiden ja muiden osien valmistus 
hidastui ja kokeellisia valmisteluja hidastutti myös JY:n sulkutila keväällä. Kokeet päästiin kuitenkin aloittamaan 
alkusyksystä. Ensimmäisenä suoritettiin projektisuunnitelman mukaiset esikokeet, joissa bentoniittinäytteitä (6 
kpl, kaksi tiheyttä ja kolme painetasoa) kasteltiin näytteen halkaisijan kokoisen suodatinlevyn lävitse n. 1 kk 
ajan. Nämä kokeet tuottavat yksityiskohtaista tietoa veden kulkeutumisesta bentoniitissa paineen alaisena. 
Tuloksista voitiin mm. nähdä että matalan tiheyden näytteellä paineen vaikutus veden kulkeutumisnopeuteen 
on merkittävä, kun taas suuremmalla tiheydellä paineen vaikutus on pieni. Vuoden 2020 loppupuolella ehdittiin 
myös valmistella ja testata näytteiden rakokasteluja. Havaittiin, että näissä kokeissa näytteen kastuminen voi 
olla hyvinkin hidasta, erityisesti paineettomassa (0 MPa) kastelussa. Testien perusteella rakokokeet voidaan 
kuitenkin aloittaa heti vuoden 2021 alusta.  

 

 



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) 

Tero Harjupatana: 10,5 htkk, Joni Parkkonen 2,0 htkk ja Jussi Virkajärvi 3,5 thkk. 

Palkkakustannukset: 62 992,97 € (suunnitelma 61 000 €) 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2020 
 

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 loppuun 

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: Karakterisoitu VTT:n bentoniittinäytteitä. Tehtävät vasta alussa. 

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

XRD:llä. Julkaisun kirjoitus kesken. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Julkaisu tekeillä, ei vielä julkaistuja. 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Projektin sisäiset kokoukset. 

Työpanos ja kustannukset  

Tuija Elminen 0,43 htkk 

Pasi Heikkilä 0,17 htkk 

Jukka Kuva 0,70 htkk 

Heini Reijonen 0,48 htkk 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Ei matkoja vuonna 2020. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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) 

 

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 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Numeerinen malli ja kokeellinen 

menetelmä 

 

Julkaisujen lukumäärä 

Yksi tieteellinen paperi on tehty 

ja tarjottu lehteen ja toinen on 

tekeillä. 

 

Konferenssi julkaisuja ei ole 

tehty johtuen koronasta ja 

matkustusrajoituksista. 

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) 

- Kideplastiseen mallinnukseen perustuva menetelmä loppusijoituskapselin materiaalin 

rakenteellisesta käyttäytymisestä on nyt rakennettu ja sen validointi on menossa. Mallia on 

tarkoitus laajentaa kohti raekoko sekä vaurio (virukolo yms) ennustamista vuonna 2021 

- Tutkimustuloksia kuparimateriaalin mekaanisesta käyttäytymisestä loppusijoitusolosuhteita 

vastaavissa olosuhteissa 

- Edistyneitä koneoppimista hyödyntäviä materiaalin karakterisointimenetelmiä 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 



Suunnitelma on edelleen saman kuin hanke-esityksessä): 

- 4 konferenssijulkaisua 

- 3 tieteellistä lehtiartikkelia 

- 2 väitöskirjaa (osa työajasta tästä projektista) 

 

Työraportit sekä mallinnuksesta että kokeellisesta vuosittain (2020 raportit vielä allekirjoitettavina) 

 

 

 

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 2020 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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-yliopisto 

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, jatkoa KYT 2018 REPCOR-hankkeelle 

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: Hapettumistestejä kuivassa ilmassa lämpötiloissa 

60-100 °C on tehty kvartsikidemikrovaa’alla tukemaan vuoden 2019 termovaakatestejä. Tulokset 

osoittavat, että hapettuminen noudattaa parabolista nopeuslakia 60-80 °C:ssa, mutta muuttuu 

lineaariseksi korkeammissa lämpötiloissa. Tämä osoittaa, että oksidikalvo voi alkaa halkeilla 90-100 

°C:ssa. Oksidikalvo koostuu enimmäkseen Cu2O:sta ja CuO:ta havaitaan vasta 1-2 viikon kuluttua 

100 °C:ssa. Oksidikalvon paksuus on ollut 20-40 nm 80 °C:ssa, mutta 120-150 nm 100 °C:ssa 

kahden viikon kokeissa. Pidemmät hapetusajat otetaan huomioon tulevissa korroosiotesteissä. 

Kosteassa ilmassa tehtävät hapetuskokeet ovat jäljessä aikataulusta Aallon koronarajoitteiden 

vuoksi. 20-40 °C:ssa huokosveden kostuttamassa ilmassa tehdyissä kokeissa on havaittu, että 

oksidikerroksen paksuus voi olla kymmenkertainen verrattuna kuivaan ilmaan ja CuO:n osuus on 

selvästi suurempi.  

 

Painohäviökokeet: Suunnitellut intervallikorroosiotestit on aloitettu 2 ja 10 kuukauden välein. 

Vuonna 2020 on käynnistetty toinen 4 x 2 kk intervallikoe. Simuloidut pohja- ja huokosvedet ovat 



samat kuin MoToPro-projektissa. Pitkäaikaisissa kokeissa molemmat vedet ovat huoneenlämmössä 

ja niitä kuplitetaan ilmalla ja typellä. Näytteet ovat hapettamatonta kupari, hapetettu 3 päivää 60 

°C:ssa ja 7 päivää 100 °C:ssa. Yksi kahdeksan kuukauden testi on suoritettu ja toinen päättyy 

maaliskuussa 2021. 40 kuukauden testi on käynnissä ja seuraavat näytteet poistetaan huhtikuussa 

2021. Tulokset osoittavat, että korkean pH:n huokosvedessä typpikuplituksella korroosionopeus on 

0,5-2,5 m/a ja ilmakuplituksella 1-5,5 m/a. Lähes neutraalissa pohjavedessä typpikuplituksella 

korroosionopeus on 6-9 m/a ja ilmakuplituksella 7-19 m/a. Esihapetuksella ei ole havaittu 

merkittäviä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia. Paksumpien oksidikerrosten vaikutusta pyritään 

selvittämään. Näiden kokeiden toteutukseen koronarajoitukset eivät ole vaikuttaneet. Ensimmäisissä 

korotetun lämpötilan upotusrasituskokeissa on havaittu, että lämpötilan nousu 20 °C:sta 40 °C:een 

on kasvattanut korroosionopeuden 4-5-kertaiseksi, mutta esihapetuksella ei ole ollut merkittävää 

vaikutusta. 

 

Sähkökemialliset korroosiokokeet: Lineaarista polarisaatiovastusta (LPR) ja sähköisiä vastusantureita 

(ER) käyttävät korroosiotestit on aloitettu 6 kuukauden koronaviiveen jälkeen. Näiden testien 

tarkoituksena on antaa tietoa korroosionopeuksista altistuksen alussa ja korotetuissa lämpötiloissa. 

LPR-testisarjat ovat osoittaneet, että oksidikalvo voi lisätä korroosionopeutta altistuksen alkaessa, 

mutta 3-4 viikon kuluttua hapettuneen ja puhtaan kuparin korroosionopeus on sama. Lämpötilan 

nousu 20 °C:sta 40 °C:een on kasvattanut korroosionopeuden 2-4 kertaiseksi. Korkeampia 

lämpötiloja testataan ainakin 80 °C saakka. ER-anturin testit lämpötiloissa 40-80 °C ovat osoittaneet 

10-15 kertaa korkeampia korroosionopeuksia kuin upotuskokeet huoneenlämpötilassa, vaikka ER-

anturi antaa suunnilleen saman korroosionopeuden huoneen lämpötilassa. Tätä eroa pyritään 

selvittämään, kokeissa, joissa mutta ER-anturi ja painohäviönäytteet ovat olleet samassa reaktorissa 

40 °C:ssa, ER anturi antaa selvästi suuremman korroosionopeuden. On mahdollista, että ER-anturi 

ei sovellu tämän tyyppiseen mittaukseen.  

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Artikkeli hapettumakerroksista kirjoituksessa 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: Ei vielä 

 

Opinnäytteet: Kandidaatintyö: Pinja Heikkinen, Vastuslanka-anturien käyttö korroosion seurannassa, 

Aalto-yliopisto, 2020. 

 

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

 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Koronan aiheuttamista rajoituksista huolimatta kaikkia suunniteltuja koesarjoja pystyttiin 

toteuttamaan, mutta ei täysimääräisesti. Hapettumakerrosten analyysiin panostettiin mm. uuden 

ellipsometrin avulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittivät budjetin 1517 €:lla, ja Aalto-yliopisto 

vastaa tästä osasta. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Ei ole 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 
Tutkimushankkeen nimi 
OFP-kuparin alttius jännityskorroosiolle sulfidi-ympäristöissä 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Susceptibility of CuOFP to stress corrosion cracking in sulphide containing environments 
Tutkimuslaitos 
VTT 

Vastuuhenkilö 
Timo Saario 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2) 
Tutkimushanke kuuluu KYT-painopistealueeseen ”ydinjätehuollon turvallisuus”. 
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Tutkimushanke on kaksivuotinen (2020-2021) yksittäinen hanke (joka kuuluu koordinoidun 
hankkeen ”KAPSELI” kokonaisuuteen). 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
Aalto University, Sven Bossuyt, 
Posiva Oy, Tomi Prihti ja Timo 
Salonen 

Ulkomaiset organisaatiot 
SKB Ab, Christina Lilja 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, onko OFP-kupari altis jännityskorroosiolle 
loppusijoitusolosuhteita vastaavissa sulfidipitoisissa ympäristöissä. Kuten koordinoidun hankkeen 
”KAPSELI” hakemuksessa tuodaan esiin, tämä aihe on yksi jäljellä olevista kuparikapselin 
korroosionkestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. 
 
Tuloskategoria  
Kokeellinen menetelmä 
 

Julkaisujen lukumäärä 
1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tutkimushankkeen tuloksia hyödyntävät sekä STUK että Posiva Oy kuparikapselin kestävyyteen 
liittyvässä turvallisuusanalyysissä. 
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

T1.1 Verification tests in sodium nitrite (NaNO2) containing water: The measurements in NaNO2 have 
been done 
T1.2 Modification of the test equipment for sulphide studies: The experimental facility has been 
successfully modified to enable measurements in sulphide containing environments 
T1.3 Experiments in sulphide containing environments: A set of experiments at 100 mg/l sulphide 
concentration has been performed 
T2.1 Existing modeling and analyses tools: The models used in the literature have been identified 
and their application to the experimental results obtained in this project has been started 
T2.2 Correlation of re-passivation parameters and SCC susceptibility: The work in this Task was 
planned to be done in 2021, however, first modelling efforts have already been done 
T3.1 Cooperation and external communication activities: Cooperation with MECAN –project has been 
started in preparing the research plan for 2021; the sulphide exposures will be performed within 
SUCCESS-project and the analyses in MECAN-project 
T3.2 Knowledge transfer: Two younger scientists have been trained in using the repassivation 
technique 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
- 



Konferenssijulkaisut ja työraportit: 
D1.1 Huotilainen et al., “Re-passivation rate of Cu-OFP”, VTT Research Report VTT-R-01153-20, 35 
p., 09.12.2020 
 
Opinnäytteet 
- 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
- 
 
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 
toteutuminen) 
Hankkeen kustannukset olivat 51236 € (budjetoitu 50000€). Toteutunut työpanos oli 2.4 htkk. 
 
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 
No travel expenses 
 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2020

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 sekä vuoden 2020 alussa suunniteltiin koetta sekä tehtiin materiaalihankintoja.
Kokeessa ovat mukana kaikki ydinjätteen loppusijoituksen moniestejärjestelmän oleelliset osat:
bentoniittipuskuri (Wyoming), kuparikapseli, pohjavettä Olkiluodon loppusijoitusolosuhteista,
kivimurskaa Olkiluodosta sekä kaasufaasi (typpi-metaani-vety-hiilidioksidi). Todellisissa olosuhteissa
tapahtuvia mikrobiologisia ja kemiallisia prosesseja nopeutetaan lisäämällä reaktoreihin
ravinneliuosta. Kuparilevyt kiinnitettiin telineisiin, jotka asetetaan reaktoreiden pohjalle
bentoniittikerroksen alle (muutamissa lasi reaktoreissa kuparilevy ylettyy myös bentoniittikerroksen
yläpuolelle).

Dnro KYT 19/2020



Vapautumiseste-kokeessa on mukana kolme erilaista reaktorityyppiä:
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 kaksi septumia esim. ravinteiden lisäämistä varten.
· Painemittarit.
· Näytteenotto kokeen alussa (2 viikkoa) ja vuonna 2022. Yksi reaktori jätetään tulevia

hankkeita varten.
2.Lasisia reaktoreita bentoniittilietteelle (66 kpl).

· Lasiset pullot (2L), jotka suljettu kumitulpilla.
· Muutamissa reaktoreissa painemittarit sekä sähkökemiallinen mittausjärjestelmä

korroosionopeuden arvioimiseksi (KuKo-hanke).
· Ravinteiden lisäys ja kaasunäytteiden otto neulalla septumin läpi.
· Muutamaan lasireaktoriin lisätään kiviainesta simuloimaan kallioperää.
· Näytteenotot kokeen alussa (2 viikkoa), muutamista reaktoreista 2021 ja vuonna 2022.

Lisäksi muutamia reaktoreita jätetään tulevia hankkeita varten.
3. POM:ista valmistettu reaktori, jossa bentoniitti on lietettä (3 kpl).

· Samankaltainen kuin lasireaktori, mutta valmistettu POM-muovista.
· Näytteenotot kokeen alussa ja vuonna 2022.

Tehtävä 5.2 Pitkäaikaisen kokeen käynnistys

Pitkäaikainen koe käynnistettiin kesäkuussa 2020, kun Olkiluodosta saatiin pohjavettä koetta varten.
Korona-epidemia viivästytti kokeen aloitusta suunnitellusta muutamia kuukausia. Reaktorit täytettiin
varten hapettomissa olosuhteissa N2-kaapissa ja sijoitettiin VTT:n ydinturvatalon argon-kaasulla
täytettyyn hanskakaappiin huoneenlämpötilaan ja pimeään.

Tehtävä 5.3 Pitkäaikaisen kokeen ylläpito ja näytteenotto

Tämä osatehtävä käynnistyi kokeen aloituksen jälkeen kesäkuussa 2020. Ensimmäinen näytteenotto
suoritettiin n. kaksi viikkoa kokeen aloituksesta. Reaktoreista analysoitiin kaasufaasin koostumus
sekä tehtiin kemiallisia määrityksiä vedestä. Vedestä eristettiin DNA ja määritettiin avainmikrobeja
qPCR:llä (MIMOSA-osahanke). Bentoniitissa tapahtumia kemiallisia ja mikrobiologisia muutoksia
tutkittiin MiBe- hankkeessa. Kokeen alkuvaiheen tulokset osoittivat, että mikrobiologinen aktiivisuus
ja sulfaatin pelkistyminen oli voimakkainta bentoniittia sisältävissä reaktoreissa.

Reaktoreihin lisätään laktaatti-formiaatti-ravinneliuosta puolen vuoden välein ja ensimmäinen
ravinnelisäys tehtiin joulukuussa 2020. Kokeen aikana seurataan paineen mahdollista paineen
muodostumista ja otetaan kaasunäytteitä tarpeen mukaan. Kesällä 2021 otetaan näytteitä
muutamista reaktoreista ja varsinainen suurempi näytteenotto tehdään kesällä 2022. Tämän lisäksi
muutamia reaktoreita jätetään analysoitavaksi tulevissa hankkeissa.

Tehtävä 5.4 MoToPro-hankkeen koordinointi

MoToPro-hankkeessa järjestettiin säännöllisesti kokouksia osahankkeiden kanssa.

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:
                                                                                             Suunniteltu     Toteutunut
Projektin koordinointi (Minna Vikman)                                       0.5 htkk              0.5 htkk
Projektityö (Tuomo Kinnunen, Mirva Pyrhönen,Kirsi Helosuo,
Taru Lehtikuusi, Päivi Jokimies)                                                   1 htkk               1.1 htkk

Kustannukset:
suunniteltu (k€) toteutunut (k€)

Palkkakustannukset:
tehdyn työajan palkat 6,0 5,9
muut henkilökustannukset 3,7 3,7

yleiskustannukset 9,2 9,2
Koneet ja laitteet - -
Aineet ja tarvikkeet 1,5 3,3
Vieraat työt ja palvelut 1,5 3,5
Matkakustannukset -
Muut kustannukset 8,2 4,5
Yhteensä (k€) 30 30

Jonkin verran suunnitellusta tarvikehankinnoista sekä vuonna 2019 siirtyi vuodelle 2020. Lisäksi
analyysikulut alihankinta-laboratoriossa olivat suunniteltua suuremmat.
Muut kustannukset: tutkimusympäristömaksu

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



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 canisters 
 

Tutkimuslaitos 

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. 

 

Vastuuhenkilö 

Thomas Ohligschläger 

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

Ydinjätehuollon turvallisuus 

 

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

The research project is a continuation of the former KYT projects MICCU, BASUCA and MICOR. It is 

part of the coordinated KYT project MoToPro. 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK, University of Oulu (BioSer), 

Aalto University 

 

Ulkomaiset organisaatiot 

IGD-TP 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Kapseli 

Tutkimuksen tavoite 

The aim of the study is to evaluate the effect of changes in the release barriers used in the disposal 

of nuclear waste on the corrosion of copper and the possible impact of copper corrosion on the 

performance of the other release barriers, which is directly related to the overall safety of disposal. 

The goal of the project is furthermore to ensure the continuity of expertise by mentoring and training 

new researchers in the field of nuclear waste safety. 

 

Tuloskategoria 

Kokeellisia menetelmiä, 

uutta tietoa 

 

Julkaisujen lukumäärä 

1 peer-reviewed journal article, 

[1 international conference 

contribution – accepted, but 

withdrawn due to the COVID-19 

pandemic] 

1 VTT research report 

 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

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

The obtained research results can be used by companies that dispose nuclear waste and by national 

authorities when assessing the long-term safety of disposal concepts. New methods are being 

developed to monitor corrosion and microbiological activity related to the use of copper as barrier 

material. This know-how can also be utilized in several different application environments in the 

future. The project promotes international co-operation for example by supporting the participation 

in future EJP projects. The results are published in international journals and presented at relevant 

conferences. At a later stage of the project, the outcome will be presented to the industry in a 

seminar. The project trains experts in the field of nuclear waste management safety research and 

ensures the continuity of the research in the subject areas presented in the application. 

 

 

 



 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Task 1.1 Corrosion rate and mechanism of copper 

The first long-term exposure of OFP copper in anoxic simulated groundwater containing different 

microbial communities (SRB’s, NRB’s, methanogenic archaea & acetogens) was completed in 

September 2020 using microbes that had been enriched from groundwater taken at a planned 

disposal site. The test was conducted at room temperature and lasted for one year. Samples for 

weight change measurements, including specimens that had been cut from welded copper metal, as 

well as U-bend specimens for stress corrosion cracking (SCC) testing were included in the test 

matrix. Additionally, copper electrodes for electrochemical corrosion monitoring and also two 

commercial corrosion sensors based on the coupled multi array sensor (CMAS) principle using tough 

pitch copper (C110) were included in the test matrix. The examination of the retrieved samples and 

the analysis of the electrochemical measurements (OCP, EIS, EFM, LPR & Tafel) as well as the 

careful characterization of the samples (LOM, FE-SEM/EDS, XRD) was started. The evaluation of the 

specimens and of the corrosion data is complemented by the results of the analyses of the water 

chemistry as well as by the determination of the microbial communities (Task 1.2) that were 

collected after the immersion test. 

A small-scale preliminary study using 7 modified groundwater environments aimed to examine the 

effects of different microbial species (SRB’s, NRB’s, methanogenic archaea & acetogens) and their 

mixtures on their adhesion to copper surfaces and on copper corrosion was performed between 

March 2020 and November 2020. After the water samples, the microbial samples and the copper 

coupons were retrieved, their examination was started. The water samples were chemically 

analysed. The microbial species are characterized. The surfaces of the copper coupons are studied by 

microscopic methods (LOM, FE-SEM/EDS). The weight changes of the coupons are measured, and 

the possible intake of hydrogen into the copper matrix is determined. The results will be used to plan 

the next long-term experiment that will start in spring 2021. 

 

Task 1.2 Properties of the biofilms forming on copper 

The first experiments with microsensors used to study biofilms grown on copper and glass plates 

showed that more development work is needed to adapt this technique successfully to the formed 

thin biofilms. 

Microbiological samples from the first long-term experiment (i.e. biomass from the used simulated 

groundwater and biofilms from the exposed copper samples) were taken. Their evaluation is still 

going on. The biofilms on the surfaces of the copper samples were examined by FE-SEM revealing 

diverse microbial communities having attached to the copper surface during the exposure. 

 

Task 1.3 Participation in the joint barrier interaction test 

After the details of the joint test had been planned by the team members of the MoToPro-projects, a 

large number of samples was acquired, and the test equipment was prepared. Based on the results 

of some short-term smaller-scale experiments to optimize the procedures for starting the test, the 

joint barrier interaction study was started in June 2020. The test environments contain simulated 

groundwater, copper coupons, microbes and nutrients as well as bentonite and gravel in different 

combinations. 

During the test, the open circuit potentials of the copper samples are regularly measured manually. 

Additional electrochemical measurements are made periodically to estimate the corrosion rates. The 

conditions that influence microbial growth are also recorded regularly. The results of the 

measurements are continuously analysed by the MoToPro team to follow up the course of the 

experiment. 

A first set of copper samples was removed after two weeks of exposure to determine the initial state 

of the samples and the environments. The retrieved copper samples were examined. The different 

simulated groundwater environments were chemically analysed. A smaller set of samples will be 

retrieved and studied after one year. Another complete sample set will be removed and examined in 

the last year of the MoToPro project. A third complete set of samples will be exposed for a longer, 

not yet determined period of time. 

 



Task 1.4 Reporting 

The annual report for year 2019 (Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys 

kuparikapselin korroosioon (KUKO) – vuosiraportti 2019, VTT-R-00342-20) had been prepared. It 

contains a description of the test setup and the first electrochemical results of the long-term 

experiment that ended in September 2020. A VTT research report will be prepared in spring 2021 for 

the results achieved in 2020. 

 

Remark: as a consequence of the COVID-19 pandemic, certain examinations of the microbial 

communities retrieved from the exposure tests are delayed due to the world-wide limited availability 

of important chemicals. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

E. Huttunen-Saarivirta, P. Rajala, M. Bomberg, L. Carpén. Laboratory Study of Interactions between 

Copper and Micro-Organisms in Oxic Groundwater Environment, Environmental Geotechnics 7(2) 

(2020) 110-120 

 

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, ICC2020 – 21st 

International Corrosion Congress & 8th International Corrosion Meeting] 

The conference presentation was accepted. As the conference was postponed to summer 2021, and 

will be held only as virtual event, the contribution was withdrawn. The already written paper may 

serve as basis for a future publication in an international scientific journal.  

 

Opinnäytteet 

 

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

P. Rajala, Corrosion induced by deep biosphere microorganisms, Indian Institute of Technology (IIT), 

15.11.2020 (via video transmission) 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten toteutuminen) 

With the exception of several personnel changes, the work input and costs have been implemented 

according to plan. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

 
 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

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

Vastuuhenkilö 
Hanna Miettinen 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  
Ydinjätehuollon turvallisuus 
Tutkimusjatkumo  
Jatkoa hankkeelle KYT Geobiokierto 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 
IGD-TP verkosto 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

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 
2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  
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  
1. Käynnissä oleva (aloitettu 2016) mikrobiologinen bentoniittikoe 

• Bentoniittikokeiden mikrobiyhteisöjä aktivoitiin ravinnelisäyksillä reilun vuoden ajan ennen 
neljännen vuoden näytteenottoa 

• Bakteerien ja sulfaatinpelkistäjien määrät lisääntyivät huomattavasti ja sulfaatin määrä laski 
ja sulfidin määrä nousi bentoniittikoepulloissa neljäntenä vuonna aktivoinnin seurauksena 

• Sekvensoinnin perusteella mikrobiyhteisöistä löytyi alkuvaiheessa enemmän lähtövedestä 
peräisin olevia lajeja ja ajan kuluessa enemmän lajeja, jotka liittyvät mm. sulfaatin ja raudan 
pelkistykseen  

• Itiötiä muodostavia lajeja, jotka selviävät muita lajeja paremmin kuivissa ja kuumissa 
ympäristöissä, todettiin enemmän näytteissä, joiden vesi oli steriilisuodatettua, eli mikrobit 
olivat peräisin kuivasta bentoniitista  

• Myös hapellisissa olosuhteissa aloitetussa näytteissä havaittiin sulfaatinpelkistäjien 
aktivoitumista neljäntenä vuonna, mutta niiden osuus mikrobiyhteisössä oli pienempi kuin 
hapettomasti aloitetuissa kokeissa 

2. Uusi mikrobiologinen bentoniittikoe ja koordinoidun MoToPro-hankkeen yhteinen 
vapautumisteiden vuorovaikutus -koe 
• Yhteisen moniestekokeen suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta toteutettiin 2019-2020, vaikka 

koronaepidemia viivästytti kokeen aloitusta, koe saatiin aloitettua kesällä 2020 
• Kokeissa huomioidaan ydinjätteen loppusijoituksen moniestejärjestelmän oleelliset osat: 

bentoniittipuskuri (Wyoming), kuparikapseli, pohjavesi Olkiluodon loppusijoitusolosuhteista, 



kallioperä (kivimurska Olkiluodosta) sekä kaasufaasi (typpi-metaani-vety-hiilidioksidi)  
• Mikrobiologisia ja kemiallisia prosesseja nopeutetaan lisäämällä reaktoreihin ravinneliuosta 

simuloimaan satojen/tuhansien vuosien aikaa 
• Kokeessa on kolmenlaisia reaktoreita: 1) Teräksellä vahvistettuja polyasetaali (POM)-

reaktoreita kompaktoidulle bentoniitille (2 kpl), 2) Lasisia reaktoreita bentoniittilietteelle (66 
kpl) sekä 3) POM:ista valmistettuja reaktoreita (3 kpl), joissa bentoniitti on lietettä 

• Kokeesta otettiin lähtötilanteen näytteet noin kaksi viikkoa kokeen aloituksen jälkeen 
(MoToPro yhteistyö). Reaktoreista analysoitiin kaasufaasin koostumus, vesikemiaa, veden ja 
bentoniitin mikrobiyhteisöjä. MiBe hanke keskittyy bentoniitin mikrobiologiaan ja kemiaan  

• Kokeen alkuvaiheen tulokset osoittivat, että mikrobiologinen aktiivisuus ja sulfaatin 
pelkistyminen oli voimakasta erityisesti bentoniittia sisältävissä reaktoreissa 

3. Raportointi ja tieteelliset artikkelit 
• Raportointi KYT2022-ohjeiden mukaisesti edistymisraportteina ja vuosiyhteenvetona 
• Vuosittain kirjoitetaan VTT:n tutkimusraportti, vuosiraportti 2020 valmis helmikuussa 2021 
• Osallistuminen kahteen kappaleeseen kirjassa: The microbiology of nuclear waste disposal 
• 2020 aloitettu tieteellinen artikkeli 2016 aloitetusta bentoniittikokeesta, valmistuu 2021 

 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Bomberg, M., Miettinen, H., Kietäväinen, R., Purkamo, L., Ahonen, L., Vikman, M. 2020. Microbial 
metabolic potential in deep crystalline bedrock. Kirjassa: The microbiology of nuclear waste disposal 
(eds. Lloyd, J.R., Cherkouk, A.). Elsevier.  
Miettinen, H. 2020. MiBe tutkimusraportti, 2019, VTT-R-00130-20 
 
Miettinen, H. 2021. MiBe tutkimusraportti, 2020, VTT-R-00064-21 
 
Mijnendonckx, K., Monsieurs, P., Černá, K.,  Hlaváčková, V., Steinová, J., Burzan, N., Bernier-
Latmani, R., Boothman, C., Miettinen, H., Kluge, S., Matschiavelli, N., Cherkouk, A., Jroundi, F., 
Merroun, M.L., Engel, K., Neufeld, J.D., Leys, N. 2020. Molecular techniques for understanding 
microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal. 	Kirjassa: The microbiology of 
nuclear waste disposal (eds. Lloyd, J.R., Cherkouk, A.). Elsevier.   
Muu tutkimuksista tiedottaminen  
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 1.2.2020 – 31.1.2021 

Kustannuslaji  Kustannukset €          Budjetti € 
Palkat 18,821 19,579 
Muut henkilökustannukset 11,669 12,139 
Yleiskustannukset 29,034 30,132 
Aineet ja tarvikkeet 5,001 4,210 
Palveluiden ostot 4,639 1,000 
Matkat 20 2,000 
Muut kustannukset 15,837 15,940 
Yhteensä 85,021 85,000 

 

 

 



 

 
Taulukko 2. Henkilötyökuukaudet ajalta 1.2.2020-31.1.2021.  

Henkilö Htkk 
Hanna Miettinen  2,7 
Mirva Pyrhönen                                           2,2  
Kirsti Helosuo, Tarja Wikström,  
Atte Mikkelson                                             0,4  
Yhteensä  5,3 

 
 
Matkat  
Hankkeessa ei toteutunut ulkomaanmatkoja koronaepidemian takia, vain moniestekoetta varten 
haettiin Olkiluodosta pohjavettä. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Biogeokemialliset skenaariot (BIKES) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Biogeochemical scenarios (BIKES) 

Tutkimuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Vastuuhenkilö 

Riikka Kietäväinen 

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

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 

Fortum 

Ulkomaiset organisaatiot 

ICDP 

GFZ Potsdam 

INGV Rooma 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

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 

2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 

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 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 letkunäytteenotto Loviisan Hästholmenin 

kairareiällä KR4 12.-14.10.2020 ulottuen 800 m syvyyteen. Outokummun syväreiällä 

tehtiin lisäksi täydentävää fluidi- ja mikrobinäytteenottoa 1470 m syvyydestä. Fluidi- ja 

mikrobinäytteitä varten suunniteltiin paineellinen näytteenotin, jolla voidaan ottaa 

näytteitä sekä avoimista että tulpatuista rei’istä ilman vastapainekaasua ja paineen 

muutos halliten. 

• Pohjaveden lisäksi mikrobit elävät myös kivipinnoilla. Biofilmin kehityksestä 500 m ja 967 

m syvyydellä kallioperässä ilmestyi julkaisu perustuen Outokummun syväreiän 

biofilmiansakokeen tuloksiin (Nuppunen-Puputti et al. 2021). Tulokset osoittavat, että 

sienillä on tärkeä rooli biofilmin muodostuksessa kivipinnoille. 

• Osatehtävässä osallistuttiin myös MoToPro-hankkeen yhteisen vuorovaikutuskokeen 

suunniteluun ja toteutukseen mm. kaasufaasin koostumuksen ja pH:n puskuroinnin 

osalta. Kokeessa käytettävästä Wyoming-bentoniitista sekä Olkiluodon kiilleliuskeesta 

tehtiin alkutilan mineraloginen tutkimus käyttäen SEM-EDS- ja EPMA-menetelmiä. 

Koronapandemian takia kokeen aloitus viivästyi kesäkuuhun 2020. Ensimmäinen 



näytteenotto toteutettiin 2 viikkoa kokeen aloituksesta, mutta rajoitusten vuoksi GTK ei 

voinut osallistua VTT:n tiloissa tehtyyn näytteenottoon.  

2. Reaktioiden termodynamiikka 

• Osatehtävässä on tarkasteltu erityisesti sulfidin- ja metaaninmuodostuksen 

termodynamiikkaa, hyödyntäen aiemman KYT2018-ohjelman RENGAS-hankkeen 

aineistoja. Tuloksista on tekeillä julkaisukäsikirjoitus. 

3. Sulfaattiskenaario 

• Osatehtävässä kehitettiin rikin isotooppianalytiikka suolaisille kalliopohjavesille, jotka 

sisältävät usein rikkiä sekä sulfaattina että sulfidina, ja etenkin mustaliuskeympäristöissä 

myös orgaanisina rikkiyhdisteinä. Kehitystyön tuloksena sulfaattinen rikki pystytään 

analysoimaan kiinteästä näytteestä (BaSO4 -sakka) laserilla höyrystämällä, mikä 

nopeuttaa prosessia merkittävästi verrattuna liuosmenetelmään. Eri menetelmillä saadut 

tulokset ovat yhdenmukaisia ja toistettavia.  

• Sulfaatti-sulfidisysteemin isotooppien fraktioituminen tutkimuskohteissa (Outokumpu, 

Pori, Pyhäsalmi) vaihtelee välillä 6-40 ‰ ja vastaa mikrobiologisessa 

sulfaatinpelkistyksessä syntyvää fraktioitumista. Fraktioitumisen havaitaan pienenevän 

sulfaatti/sulfidi -moolisuhteen pienentyessä, sekä metaanipitoisuuden kasvaessa. 

4. Vetyskenaario 

• Aihepiiristä valmistui Helsingin yliopistoon Joel Silvennoisen pro gradu -tutkielma. 

Tutkielmassa tarkasteltiin eri kivilajiympäristöjen kalliopohjavesistä Suomessa kerättyä 

molekyylisen vedyn isotooppiaineistoa ja verrattiin tuloksia teoreettisiin vedyn 

isotooppikoostumuksiin eri vedynmuodostusprosesseissa. Tarkasteltuja prosesseja olivat 

raudan reaktiot, radiolyysi, mikrobitoiminta sekä mekaaniskemiallinen vedyn muodostus. 

Tuloksista on tekeillä myös julkaisukäsikirjoitus. 

• Suomen kalliopohjavesistä tutkitun vetykaasun isotooppikoostumuksen vaihteluväli (-

848…-619 ‰ VSMOW) osuu radiolyysiä lukuun ottamatta yhteen eri prosessien 

kokeellisten tulosten kanssa. Veden ja vedyn välinen isotooppifraktioituminen vastaa 

parhaiten mekaaniskemiallista ja mikrobiologista muodostumista ja toisaalta 

tasapainottumista valitsevissa, tai hieman korkeammissa (<120°C) lämpötiloissa, 

poikkeuksena Porin hiekkakivireiästä >300 m syvyydestä otetut näytteet, jotka näyttävät 

edustavan epätasapainoista tilannetta. 

• Laiteongelman vuoksi Loviisasta ei saatu kaasunäytteitä, mutta vetyaineistoa on vuoden 

2020 aikana täydennetty Outokummun syväreiästä 1470 m syvyydestä otetulla 

näytteellä. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit: 

Nuppunen-Puputti M., Kietäväinen R., Purkamo L., Rajala P., Itävaara M., Kukkonen I. & Bomberg 

M., 2021. Rock surface fungi in deep continental biosphere — Exploration of microbial community 

formation with subsurface in situ biofilm trap. Microorganisms 9, 64, 

doi:10.3390/microorganisms9010064 

 

Bomberg M., Miettinen H., Kietäväinen, R., Purkamo L., Ahonen L., & Vikman M., 2020. Microbial 

metabolic potential in deep crystalline bedrock, ss. 41-70. Teoksessa: Lloyd J.R. & Cherkouk A. 

(toim.), The Microbiology of Nuclear Waste Disposal, Elsevier, Amsterdam, 376 s. ISBN: 978-0-12-

818695-4 

 

Konferenssijulkaisut: 

Silvennoinen J. & Kietäväinen R., 2020. Assessing the origin of molecular hydrogen in bedrock 

groundwaters. Goldschmidt abstracts 2020, 2388, doi:10.46427/gold2020.2388 (abstrakti ja 

esitelmä) 

 

Opinnäytteet: 

Silvennoinen J. 2020. Molekyylisen vedyn alkuperä kallioperässä. Pro gradu -tutkielma, Geotieteiden 

ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, 78 s., http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011204531 

 



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

Twitter: #KYTBIKES 

 

Työpanos ja kustannukset  

Työpanos ja kustannukset 1.2.2020-31.1.2021 

Työaika  suunn.htkk tot. htkk  

      

Kietäväinen R.  4.25 4.60   

Ahonen L.  1.0 0.61   

Pullinen A.  0.5 0.47   

Tiljander M./Heikkinen L.  0.75 0.46   

Lahaye Y.  0.5 0.43   

Järvinen L./Myllyperkiö M.  0.5 1.23   

      7.5 7.66    

      

Varsinaiset palkat 

31.1.2021  32 950.77   

Työkustannukset    92 188.03 

    
Muut kustannukset  suunn. €   tot. € 

Koneet ja laitteet  0         0.00 

      

Aineet ja tarvikkeet  2 000   4 686.79  

      

Matkakustannukset 6 500    1 551.77 

Analyysit ja muut vieraat 

palvelut   11 500              5 293.09 

      

Muut kustannukset  1 000           0.00 

Yhteensä  21 000   11 531.65 

      
Kustannukset yhteensä     103 719.68 

      
 

Matkat  

Kotimaan matkat: 

Syväreikätutkimus, Outokumpu, 11.-15.5.(Ahonen) ja 3.-6.8.2020 (Kietäväinen & Ahonen) 

Näytteenoton valmistelu, Loviisa, 2.-5.6.2020 (Pullinen) 

Näytteenottomatka Loviisaan 12.-14.10.2020 (Kietäväinen & Pullinen) 

 

Ulkomaan matkoja ei ollut. Goldschmidt-kokous järjestettiin Havaijin sijaan virtuaalisena, mikä 

näkyy arvioitua pienempinä matkakustannuksina. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

 

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 

2 

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 2020 tehtiin Hästholmenin HH_KR4 

kairareiän vesiprofiilin letkunäytteenotto Loviisassa, yhdessä GTKn kanssa. Yhteensä vesinäytteitä 

saatiin 10 syvyydeltä aina 800 m asti. Vesinäytteistä eroteltiin mikrobisoluja suodattamalla, käyttäen 

kahden eri huokoskoon suodattimia, 0,2 m ja 0,1 m, kuten vuoden 2019 näytteenotossa Porissa. 

Tutkimme jokaisesta näytteestä kaksi solufraktiota, yli 0.2 m mikrobisolut, sekä omana fraktiona 

pienemmät, 0,1 – 0,2 m koon solut. Hästholmenin näytteistä on arvioitu mikrobiyhteisön tiheys 

qPCR menetelmällä sekä mikrobiyhteisön koostumus amplikoni-sekvensointimenetelmällä. 

Hästholmenin HH-KR4 kairareiän vedessä oli hyvin vähän mikrobeja. Näytteistä voitiin käytännössä 

määrittää vain bakteerit. Bakteerien 16S rRNA merkkigeeniä yli 0,2 m mikrobifraktiossa havaittiin 



vain 2,0 – 3,3 x 102 kpl millilitrassa vettä 250 metrin syvyyteen asti. Syvemmissä näytteeissä 

bakteereja havaittiin alle 100 kpl millilitrassa vettä. Alhaisten mikrobimäärien vuoksi 

amplikonisekvensointia on tehty toistaiseksi vain yli 0,2 m solufraktiosta. Näytteistä saatiin 

sekvenssejä vain bakteeroyhteisöistä. Yleisimmät bakteerisuvut olivat mm. Reyranella, 

Sphingomonas, Diploricketsia ja Caulobacter, mutta mikään bakteeriryhmä ei dominoinut 

mikrobiyhteisöä. Voidaan myös todeta, että HH-KR4 reiän mikrobiyhteisö eroaa hyvin merkittävästi 

muista syväbiosfääriyhteisöistä.  

 

Tässä tehtävässä jatketaan myös Porin (2019) ja Outokummun (2018) näytteenottojen tulosten 

tarkastelua. Lisäksi Suomen syväbiosfäärien mikrobidatan yhdistäminen ja analysointi on työn alla. 

Data koostuu yhteensä noin 170 näytteestä kahdeksasta eri paikasta. Analysoitu materiaali koostuu 

noin 1,3 miljoonasta bakteeri-, 0,6 miljoonasta arkeoni- ja noin miljoonasta sienisekvenssistä. Tällä 

työllä pyritään havainnoimaan eri ympäristöjen vaikutukset mikrobipopulaatioihin.  

 

Tehtävä 2. Tutustuminen paineellisiin näytteenottimiin ja kasvatuslaitteistoihin, sekä 

mahdollisuuksien mukaan suunnittelu, optimointi ja rakentaminen  

Tehtävä aloitetaan 2021 VTTllä. Tällä hetkellä kootaan laitteistoa ja arvioidaan VTT:n Parr-reaktorin 

soveltuvuutta kokeeseen. Kokeen aloitus sijoittuu keväälle 2021, mikäli saadaan tarvittavia 

tarvikkeita. Tarvikkeiden saatavuus on ollut huono Covid pandemian vuoksi.   

 

Tehtävä 3. Aineenvaihduntareitit in situ paineessa   

Tehtävä aloitetaan 2021, kun Parr-reaktoria on testattu. Kokeeseen käytetään ONKALOn hapetonta 

pohjavettä ja verrataan eri hiilenlähteiden vaikutus mikrobiyhteisöjen kasvuun in situ paineessa 

bioreaktorissa ja normaalissa ilmakehän paineessa.  

 

Tehtävä 4.  Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutus -kokeeseen 

MIMOSA-hanke osallistuu MoToPro-hankkeen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen 

suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti vesinäytteiden mikrobiologian osalta.  

MoToPro-kokeen ensimmäinen näytteenotto suoritettiin kesällä 2020. Mimosa-projektin vastuulla on 

analysoida mikrobiyhteisön kokeen vesinäytteistä. Näytteistä on määritetty bakteerien, arkeonien ja 

sienten määrät, sekä arvioitiin sulfaatinpelkistäjäbakteerien määrä dsrB-geenin qPCR menetelmän 

avulla. Todettiin, että bakteerit ovat yleisin mikrobiryhmä ja että sekä bakteerien 16S rRNA geenien 

että sulfaatinpelkistäjien dsrB geenien määrät olivat korkeita (106 – 107 geeniä/mL) niissä 

koejäsenissä, missä oli bentoniittia. Kokeessa käytettiin Olkiluodon pohjavettä, jossa oli alle 1000 

bakteerien 16S rRNA geeniä/mL ja alle 100 dsrB geeniä/mL. 

 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 
Nuppunen-Puputti, M., Kietäväinen, R., Purkamo, L., Rajala, P., Itävaara, M., Kukkonen, I., & Bomberg, M. (2020). 
Rock Surface Fungi in Deep Continental Biosphere—Exploration of Microbial Community Formation with 
Subsurface In Situ Biofilm Trap. Microorganisms 2021, 9, 64. 

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43099962/microorganisms_09_00064_1_.pdf 

 
Bomberg, M., Miettinen, H., Kietäväinen, R., Purkamo, L., Ahonen, L., & Vikman, M. (2021). Microbial metabolic 
potential in deep crystalline bedrock. In The Microbiology of Nuclear Waste Disposal (pp. 41-70). Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128186954000034 

 

 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

Opinnäytteet 

 

 

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43099962/microorganisms_09_00064_1_.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/43099962/microorganisms_09_00064_1_.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128186954000034
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128186954000034


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

Twitter #KYT_MIMOSA 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

 

Työpanos ja kustannukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Ainoa poikkeus on, että 

suunniteltu konferenssimatka ei toteutunut. Konferenssi (ISSM2020) on siirtynyt ja järjestetään 

mahdollisesti syksyllä 2021.  

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Näytteenottomatka – Loviisan Hästholmen, Malin Bomberg, 12 – 15.10.2020 

 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2020

Tutkimushankkeen nimi
Olosuhteiden vaikutus kaasujen muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen loppusijoituksessa
(KaMu)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
The influence of environmental conditions on gas generation in the disposal of low level maintenance
waste (KaMu)
Tutkimuslaitos
Teknologinen tutkimuskeskus VTT Oy

Vastuuhenkilö
Minna Vikman

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

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

Matala-aktiivisen jätteen mikrobiologista hajoamista on tutkittu KYT2014-hankkeessa
'Mikrobiyhteisöt kaasunkehityskokeessa' (2013-2014, KYT2014) sekä MAKERI-hankkeessa (2015-
2018).
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
TVO Oyj, Fortum Oyj,
Fennovoima Oy, Safram Oy

Ulkomaiset organisaatiot
-

Muut tutkimusohjelmat,
tms.
-

Tutkimuksen tavoite
Projektin päätavoitteena on arvioida kaasujen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä matala-
aktiivisen jätteen kallioperäloppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Projektissa selvitetään miten
sulfaattipitoisen veden virtaus loppusijoitustilaan ja pH:n nousu vaikuttaa kaasujen
muodostumiseen. Tavoitteena on myös saada tuloksia, jota voidaan hyödyntää mallinnuksessa.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Tuloksia, jota voidaan hyödyntää
mallintamisessa.

Julkaisujen lukumäärä
-

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

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

muodostuminen ja kaasua muodostavien prosessien kyky muuttaa huoltojätteen
loppusijoitusolosuhteita vaikuttavat turvallisuuteen. KaMu-hankkeen tuloksena saadaan tietoa
kaasunmuodostumiseen vaikuttavista tekijöistä matala-aktiivisen jätteen loppusijoituksessa.
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää matala-aktiivisen huoltojätteen loppusijoituksen
turvallisuusperusteluissa. Tuloksia voivat hyödyntää sekä viranomaiset että voimalaitosjätteen
loppusijoituksesta vastuussa oleva yritykset. Lisäksi hanke lisää alan toimijoiden välistä
yhteydenpitoa, koska siihen osallistuisi usea alalla toimiva yritys. Hankkeen tavoitteena on myös
aikaansaada tuloksia, joita voidaan hyödyntää kaasunmuodostuksen mallintamisessa (Generalised
Repository Model). Tuloksia julkaistaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja esitellään
mahdollisuuksien mukaan alan konferensseissa.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Tehtävä 1: Sulfaattipitoisen veden vaikutus kaasujen muodostumiseen
Tässä tehtävässä lisättiin Olkiluodon VLJ-luolan kaasunkehityskokeeseen sulfaattia ja seurattiin
toimenpiteen vaikutuksia kaasujen muodostumiseen, koetankin kemiaan ja mikrobiologiaan. Korona-
tilanteesta johtuen osatehtävä päästiin aloittamaan jäljessä aikataulusta, koska Olkiluodon VLJ-
luolaan ei päästy suunnitelmien mukaan näytteenottoon. Näytteenotto kaasunkehityskokeesta ja
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kaliumsulfaatin lisääminen saatiin toteutettua kesäkuussa 2020. Kemiallisten analyysien mukaan
kaliumsulfaatti ei sekoittunut tehokkaasti tankkiveteen ja tämän takia tankin sisältöä sekoitettiin
pumppaamalla syksyllä 2020. Sulfaatin lisäämisen jälkeen havaittiin sulfidin muodostumista, mutta
merkittäviä muutoksia kaasujen muodostumiseen, mikrobiologiseen aktiivisuuteen eikä sen kaasujen
koostumuksessa havaittu. Tilanteen kehittymistä tarkkaillaan vielä kesäkuuhun asti.

Hankkeessa järjestettiin neljä kokousta projektiryhmälle vuonna 2020 (ensimmäinen kokous VTT:llä
ja seuraavat kokoukset etänä Teams-kokouksena).

Tehtävä 2: pH:n nousun vaikutus kaasujen muodostumiseen
Tehtävän yksi myöhästynyt aloitus vaikutti myös tämän tehtävän käynnistymiseen. Tämän hetkisen
suunnitelman mukaan pH:n muutos tullaan toteuttamaan kesäkuussa 2021.

Tehtävä 3: Raportointi
Tutkimus on raportoitu KYT2022-ohjeistusten mukaisesti ja tuloksia on esitelty KYT2022-ohjelman
seurantakokouksissa.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Ei vielä julkaisuja

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

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
                                                                                             Suunniteltu     Toteutunut
Minna Vikman                                                                        1.4 htk              2.4 htkk
Elina Sohlberg                                                                        1.3 htkk            0.5 htkk
Tekninen avustaja                                                                   0.4 htkk           0.8 htkk
Tutkija NN                                                                              0.1 htkk           0.1 htkk

Kustannukset:
suunniteltu (k€) toteutunut (k€)

Palkkakustannukset:
         tehdyn työajan palkat 12,8 15,2
         muut henkilökustannukset 7,9 9,4
yleiskustannukset 19,7 23,5
Koneet ja laitteet - -
Aineet ja tarvikkeet 5,2 2,7
Vieraat työt ja palvelut 7 0
Matkakustannukset 0,5 0,7
Muut kustannukset 9,9 11,6
Yhteensä (k€) 63 63

Korona viivästytti hankkeen alkamista. Tästä johtuen mikrobisekvensointeja ei päästy toteuttamaan
aikataulun mukaan vaan ne siirtyivät seuraavalle vuodelle. Tämä takia vieraat työt ja palvelut eivät
toteutuneet suunnitelmien mukaan.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Näytteenottomatkat Olkiluotoon:
8-10.6.2020; 19-21.10.2020; 19-21.1.2021



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Vuosiyhteenveto 2020 
 

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 mm. 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- ja KARIKKO -projektien kenttätöihin perustuvista havainnoista (siirrosten ja 

rakosysteemien keskinäiset suhteet) laadituu julkaisu ”Fault-induced mechanical anisotropy and its 

effects on fracture patterns in crystalline rocks” hyväksyttiin julkaistavaksi sarjassa Journal of 

Structural Geology helmikuussa 2021. Julkaisun tuloksia hyödynnetään MIRA-3D –projektissa 

tutkimalla yhden julkaisun siirroksen (S3) mikrorakoilua. Tulokset mahdollistavat eri mittakaavaisten 

rakosysteemien ominaisuuksien overtailua.  

Kesällä 2020 täydennettiin havainto- ja näyteaineistoja:Kevään ja kesän kartoituksissa löydettiin 

Ahvenanmaan Getasta hyvin edustava, Orrengrundin siirroksia vastaava kohde, jossa lisäksi on 

havaittavissa siirroksen rakenteita 3D:ssä. Kohteesta tehtiin detaljikartoitus ja kohde kuvattiin 

dronella, sekä näiden kuvien pohjalta laadittiin 3D-fotogrammetriamalli. Em. aineistojen perusteella 

on kohteesta tehty rakosysteemien makroskoppinen analyysi, jonka tuloksia voidaan verrata 

mikrorakennetutkimusten (ks. alla) tuloksiin. Kohteelta otettiin seitsemän näytettä mikrorakoilun 

tutkimista varten: näytteet edustavat erilaisia siirrokseen liittyviä ”damage zone” -vyöhykkeitä ja 

mahdollistavat mikrorakosysteemien keskinäisen vertailun siirroksen eri osissa.   

Projektissa kehitettyä 3D-hiomakonetta on kehitetty edelleen, jotta sen toiminta olisi optimaalista. 

Tehtyjä toimenpiteitä ovat mm. puhaltimen ja kameran suojakotelon uusiminen, sekä 

ohjauselektroniikan uudelleenohjelmointi. Laitteisto toimii ja useiden testausten lisäksi kahdesta 

näytteestä on saatu hyvälaatuisia kuvia (50 micronin välein n. 400 kpl). Mallien pohjana toimivien 

kuvien kattavuus on noin 5x5x2 cm, ja  esimmäiset 5x5x5 cm näytteet on kuvattu  malliskuun 2021 

loppuun mennessä).   

Projektissa on jatkettu aiemmin aloitettu tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston PET-keskuksen 

kanssa, johon on lähetetty 3D-viipalekuvia keinoälypohjaisen analyysin kehittämistä varten. Työ on 

käynnissä. Projekti aloitti tutkimusyhteistyön Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. 

Seitsemän projektin näytteistä tutkittiin mikrotomografialaitteistolla GTK:ssa ja tuloksia tullaan 

vertaamaan TY:n 3D-hiomakoneen tuottamiin tuloksiin. 3D-hiomakoneen kuvilla ja vertailulla 

mikrotomografiakuviin on tutkimuksellista uutuusarvoa. Projekti on verkostoitunut yhteisten 

rahoitushakujen kautta Oslon (Luca Menegon), Bergenin (Atle Rotevatn) ja Aberdeenin (Clare Bond) 

yliopistojen kanssa.  

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
Skyttä, P., Ovaskainen, N., Nordbäck, N., Engström, J., Mattila, J., 2021. Fault-induced mechanical 
anisotropy and its effects on fracture patterns in crystalline rocks. Accepted for publication in Journal 
of Structural Geology (10 Feb 2021)  
 
Opinnäytteet 

Mathias Lauraeus (TY): Pro Gradu –tutkielman kirjoittaminen on työn alla, valmiusaste 65% 
Justus Jokiniemi (TY): Pro Gradu –tutkielman kirjoittaminen on työn alla, valmiusaste 60% 
 

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. 2020 oli 26 000€, josta hankkeessa käytettiin 23 401,56 
€. Koko myönnettyä apurahaa ei kyetty käyttämään, koska matkakuluista toteutui vain osa COVID-
19 –tilanteen vuoksi, ja suurempia korvaavia toimenpiteitä oli vaikea suunnitella ja toteuttaa yleisen 
vallitsevan epävarmuuden vuoksi. Osa kuluista käytettiin (rahoittajan edustajan luvalla) 
alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeaviin kohteisiin. Tutkimusavustajien palkkaus (1,5 kk + 2 kk) 
toteutuivat suunnitellusti.  



Kulut jakaantuivat seuraavasti:  

- Palkat sivukuluinen ja yleiskustannuksineen (1,5 kk + 2 kk palkkaus) yht.  17 576,77 € 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1510,37€ 

- Palvelujen ostot yht. 2181, 16€ 

- Vuokrat yht. 208,32€ 

- Matkakulut yht. 620,00 € (kululajien muutoksiin saimme hyväksynnän S. Karvoselta) 

 

Matkat  

Kaksi kenttätyöjaksoa:  

Kesäkuu 2020, Ahvenanmaa: Alueellinen kartoitus, kohteiden etsiminen, yhdessä KARIKKO-projektin 
kanssa  

Elokuu 2020: Kohdennettu Getan kenttätyöjakso elokuussa (3 pv), sis. siirroksen tarkan 
kartoituksen ja näytteenoton; Justus Jokiniemen graduprojektin aineistojen hankinta 

Suunnitellut verkostoitumista ja tulosten esittelyä tukevat matkat eivät toteutuneet vallitsevan 
COVID-19 tilanteen vuoksi.  

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

Åbo Akademi 

Aalto yliopisto 

Fortum Oyj 

Ulkomaiset organisaatiot 

ICDP 

University of Bergen 

Golder Associates Oy 

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 

• Rakodatan analysointimenetelmät on kehitetty eteenpäin mm. Python koodauksen ja QGIS 

menetelmien avulla. https://github.com/nialov?tab=overview&from=2020-12-01&to=2020-

12-31  

 

• Kenttäkauden aikana on suoritettu neljä kenttätyöskentelyjaksoa Ahvenanmaalla. Saimme 

kerätty mittavat drooni-kuva aineistot mitkä kattavat Ahvenanmaan pohjoisia, itäisiä ja 

eteläisiä rantapaljastumia. Aineistot on tarkoitettu analysoitaviksi sekä 2D että 3D 

aineistoina. Lisäksi keräsimme yksityiskohtaista rakennegeologista kenttädataa mikä 

mahdollistaa siirrosten kinemaattisen analyysiin ja niiden vaikutusalueen 

skaalautuvuusanalyysejä. 

https://github.com/nialov?tab=overview&from=2020-12-01&to=2020-12-31
https://github.com/nialov?tab=overview&from=2020-12-01&to=2020-12-31
https://github.com/nialov?tab=overview&from=2020-12-01&to=2020-12-31
https://github.com/nialov?tab=overview&from=2020-12-01&to=2020-12-31


 

• Ahvenanmaan lineamenttitulkinnat on suoritettu 1:200 000 skaalassa ja pienen mittakaavan 

tulkinnat ovat työn alla. 

 

• Ahvenanmaan aineiston pohjalta on aloitettu kaksi julkaisukäsikirjoituksen suunnittelua.  

 

• Inkoosta, 2019 aikana, kerätyn aineiston pohjalta on aloitettu kahden kansainvälisen 

julkaisun kirjoitusprosessin. Toisen käsikirjoituksen teemana on rakenteiden skaalautuvuus ja 

toinen käsittelee topologisten suhteiden hyödyntäminen DFN mallinnuksessa.  

 

• Koronan takia ei järjestetty kansainvälisiä seminaareja ja tulosten esittäminen kärsi hieman, 

panostettiin sen sijasta enemmän julkaisujen tekoon. 

 

2. Geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntäminen rakoilun ominaisuuksien 

ennustamisessa 

• Osatehtävässä on analysoitu Orrengrundin ja Båksörenin saaren aineistot. Tavoite on ollut 

arvioida siirrosten vaikutus nuorempien hauraiden rakenteiden kehittymiselle. 

Julkaisukäiskirjoitus Skyttä et al. hyväksytty julkaistavaksi (Tammikuussa 2021, Journal of 

Structural Geology). 

 

• Sabina Kraatzzin Pro Gradu työn ja 2020 kenttätöiden avulla tullaan rakentamaan 

konseptuaalinen malli Ahvenanmaan rapakiven tektoonisesta kehityksestä ja hauraiden 

rakenteiden synnystä. 

  

3. Jännitystilamallinnuksen käyttö rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

• Orrengrundin tuloksista on suunnitteilla jatkojulkaisutyö mihin tulisi sisällyttää 

jännitytilamallinnusta rakoilun ominaisuuksien ennustamista varten.  Tähän työhön haetaan 

yhteistyöpartnereita niin kansallisesti että myös kansainvälisesti. 

• Paleojännitytulkintoja on suoritettu Loviisan ja Ahvenanmaan aineistojen pohjalta. 

Ahvenanmaan aineisto on tarkoitus laajentaa 2021 kenttäkauden aikana ja tehdä julkaisu 

tulosten perusteella.   

4. Rakoilleen kallioperän hydrogeologia 

• Kaasuanalysointia suoritettiin Outokummun syväreiällä 14.5-17.6.2020. 

 

• Kaasuanalysaattoria oli lisäksi tarkoitus käyttää Loviisan KR4 reiässä. Laite hajosi kuitenkin 

kesken kesäkuun mittauksia Outokummun syväreiällä. Koska laitetta ei saatu korjauksesta 

Saksasta riittävän ajoissa, mittauksia ei ehditty suorittamaan Loviisassa tänä vuonna. 

Loviisan mittaukset on siksi siirretty ensi vuoden suunnitelmaan. 

 

• Dummy testi, lämpötila ja sähkönjohtavuutta on mitattu Loviisan KR4 reiästä 500 m 

syvyyteen. Vesinäytteitä otettu 800 m syvyyteen.   

 

5. Epävarmuuksien käsittely 

• Todettiin tämän osatehtävän jo toteutuvan muiden osatehtävien tuloksissa ja osatehtävä on 

täten integroitu ensi vuoden suunnitelmassa osatehtäviin 1 ja 2.  

• Nordbäck et. al julkaisussa Inkoosta lineamenttien spatiaalien vaihtelu analysoidaan ja 

verrataan mm. litologian ja jäämuotoihin. Skyttä et al. julkaisussa spatiaalinen vaihtelun 

riippuvuus hauraasta kehityksestä tarkastellaan pienessä mittakaavassa. 

• Tullaan analysoimaan pienempien rakenteiden laajemmat spatiaaliset vaihtelut 

Ahvenanmaalla ja kuvaamaan epävarmuuksien merkitys analysoimalla ja vertaamalla eri 

kokoiset ja kattavat alueet ja aineistot toisiinsa. 



Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Skyttä, P., Ovaskainen, N., Nordbäck, N., Engström, J. & Mattila, J. 2021. Fault-induced 

mechanical anisotropy and its effects on fracture patterns in crystalline rocks. Journal of Structural 

geology.  

 

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

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

Maastotiedote https://www.gtk.fi/sv/geologiska-faltarbeten-pa-aland-under-sommaren-2020/  

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

 

Työpanos ja kustannukset 1.2.2020-31.1.2021 

Työaika                                                                     suuunn.htkk         tot.htkk         

 

Aaltonen I.                                                                        1                     0.45              

Engström J.                                                                       1.75                2.03   

Hietava T.                                                                         0                     0.11    

Kietäväinen R.                                                                   1.5                  0.86    

Kraatz S.                                                                           3                     2.66      

Markovaara-Koivisto M.                                                      2.25                0.21    

Nordbäck N.                                                                      4.25                5.98  

Ovaskainen N.                                                                   0                     1.09 

Rauhala J.                                                                         0                     0.02 

Wiik H.                                                                              0                     0.43 

                                                                            ____________________________ 

                                                                                       13                    13.85 

 

Varsinaiset palkat                                                                              52 838 €            

Työkustannukset                                                                               147 829 € 

 

 

Muut kustannukset                                                        suuunn         tot.  

Tarvikkeet                                                                      1 000          1 123 

Vieraat työt ja palvelut                                                    1 500          3 661 

Matkakustannus                                                              12 000        5 794 

Muut kustannukset                                                          3 500          0___________ 

Yhteensä                                                                                          10 154 € 

 

Kustannukset yhteensä                                                                       158 407 € 

 

 

 

 

https://twitter.com/KYTKARIKKO
https://twitter.com/KYTKARIKKO
https://www.gtk.fi/sv/geologiska-faltarbeten-pa-aland-under-sommaren-2020/
https://www.gtk.fi/sv/geologiska-faltarbeten-pa-aland-under-sommaren-2020/


Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

• Projektikokous Maarianhaminassa 4.3.2020 (N. Nordbäck & J. Engström) 

• Projektikokous Turussa 17.3.2020 (R. Kietäväinen) 

• Kaasumonitorointi Outokummussa 11-15.5.2020 (R. Kietäväinen) 

• Kenttätyöt Ahvenanmaalla 26-29.5.2020 (N. Nordbäck & J. Engström) 

• Kenttätyöt Ahvenanmaalla 23-26.2020 (N. Nordbäck, J. Engström & S. Kraatz)  

• Kaasumonitorointi Outokummussa 29.6-1.7.2020 (R. Kietäväinen)  

• Kenttätyöt Ahvenanmaalla 3-13.8.2020 (N. Nordbäck, J. Engström, S. Kraatz, I. Aaltonen & 

N. Ovaskainen) 

• Kenttätyöt Ahvenanmaalla 23-27.8.2020 (N. Nordbäck, J. Engström & N. Ovaskainen) 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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: GTK:n KARIKKO KYT2022-projektin Baksören ja Örrengrund aineistoista on luotu 

100 näytteen opetusnäyteparit (valokuva ja sitä vastaavat rakohavainnot) ja tekoälypohjaista 

järjestelmää on kokeiltu jäljelle jääviin valokuviin. Järjestelmä pystyy havaitsemaan hyvin 

opetusdatan kanssa samankaltaiset raot ja nopeuttamaan tietokoneavusteista kartoittamista. 

COVID-19 ei ole vaikuttanut osatehtävään. 

Osaprojekti 2: Tehtävä on 4 kk myöhässä johtuen COVID-19 –epidemiasta. Pienimmän koon 

näytteet on kuvannettu ja niiden koestaminen aloitettiin syksyllä 2020. Vuoden 2020 loppuun 

mennessä 6/12 (50 %) näytteistä oli koestettu. Keskikoon kokeiden suoritus sekä suurin kokoluokka 

on siirretty vuodelle 2021. Koejärjestelystä ja sen alustavista tuloksista on tehty julkaisu EUROCK 

2020 –konferenssiin, jonka tulokset on julkaistu avoimesti: 

https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-

fractures 

Osaprojekti 3: Tehtävä on viivästynyt johtuen tehtävän 2 HYDRO viivästymisestä (COVID-19). 

Laattaparit on nyt kuvannettu ja niistä on muodostettu 3D-pintamallit. Vedenvirtauksen numeerinen 

mallinnus toteutetaan COMSOL Multiphysics –ohjelmistolla. Ville Niemisen diplomityön odotetaan 

valmistuvan vuoden 2021 alkupuolella. Diplomityö julkaistaan avoimesti Aaltodoc-järjestelmässä: 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Uotinen, L., Torkan, M., Janiszewski, M., Baghbanan, A., Nieminen, V., & Rinne, M. (2020). 

Characterization of hydro-mechanical properties of rock fractures using steady state flow tests. In 

Proceedings of ISRM International Symposium Eurock 2020 - Hard Rock Engineering, Trondheim, 

Norway, 14-19 June Norsk Betongforening. 

https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3


https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-

fractures 

 

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

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

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

COVID-19 -tilanteesta huolimatta työpanokset toteutuivat hyvin (119 %) ja kustannusraamissa 

pysyttiin (toteuma 100,2 %). Matkat jäivät COVID-19 -tilanteesta johtuen toteutumatta ja tämä 

resurssi käytettiin laboratoriotutkimuksien nopeuttamiseksi syksyllä 2020. Laboratoriotutkimukset 

keskeytyivät keväällä tilojen sulkuun sekä etätyösuositukseen 4 kk ajaksi.   

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

(ei matkoja johtuen COVID-19 tilanteesta) 

 

 

https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/publications/characterization-of-hydro-mechanical-properties-of-rock-fractures
https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus
https://research.aalto.fi/en/projects/rakoilleen-kalliomassan-vedenjohtavuus


Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

Radiokemia, Kemian osasto, Helsingin yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Marja Siitari-Kauppi 

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

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus / muut turvallisuustutkimukset 

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

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, Andra, Amphos 21 

Consulting 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

EURAD/Future 

Grimsel Test Phase VI/CIM 

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  

kokeelliset ja 

mallinnusmenetelmät, Kd ja De 

arvojen validointi (PhreeqC ja 

Comsol) 

Julkaisujen lukumäärä 

4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä  

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  

Osaprojekti 2.1: In situ kokeen valmistelut ovat edenneet ja radionuklidiseoksen kulkeutuminen in 

situ tarkoitus aloittaa huhti/toukokuussa 2021. 

Osaprojekti 2.2: Sementti näytteiden diffuusiokokeet laboratoriossa on saatu Cl-36:n ja Se-75:n 

osalta päätöksen ja tuloksien analysointi pitkällä. Artikkelien luonnokset tehty. 

Osaprojekti 2.3: Radionuklidien kulkeutumiskokeet laboratoriossa sementti/kivi rajapintanäytteille 

ovat olleet nyt käynnissä puoli vuotta. Tarkoitus jatkaa diffuusiokokeita; Se-75:lla mahdollisesti 

toiset puoli vuotta. Cl-36:n kohdalla pidempään.  

Osaprojekti 2.4: BeaQuant autoradiografiaa rakennetutkimuksessa käsittelevä artikkeli julkaistu. 

STED-nanoskopiaa rakennetutkimuksessa käsittelevä artikkeliluonnos lähetetty Journal of 

Microscopyyn. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

-C. Delayre, J. Sammaljärvi, S. Billon, E. Muuri, P. Sardini & M. Siitari-Kauppi. 2020. Comparison of 

phosphor screen autoradiography and micropattern gas detector based autoradiography for the 

porosity of altered rocks. Scientific Reports, (2020) 10:9455. https://doi.org/10.1038/s41598-020-

65791-7 



-K-H. Hellmuth, J. Sammaljärvi, M. Siitari-Kauppi, J-C. Robinet, P. Sardini. 2020. STED nanoscopy to 

study the pore space of geological materials. Lähetetty lehteen Journal Of Microscopy. 

- J Sammaljärvi, S Gaboreau, S Betelu, X Li, M Ojanen, M Siitari-Kauppi, P Henocq. Diffusion of Cl-36 

in two concrete materials –Imaging the spatial distribution of activity. Käsikirjoitus arvioitavana 

yhteistyökumppaneilla.  

- J Sammaljärvi, S Gaboreau, S Betelu, X Li, M Ojanen, M Siitari-Kauppi, P Henocq. Diffusion of Se-

75 in two concrete materials –Through-diffusion and imaging the spatial distribution of activity. 

Käsikirjoitus työn alla. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

0 

Opinnäytteet 

0 

 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

16.11.2020 Seurantaryhmän kokous: In situ tutkimukset: Radionuklidien kulkeutuminen sementin ja 

kallioperän rajapinnalla. 

 

15.12.2020 Nagran Projektikokous: CIM C-14 and I-129 in-situ Migration in cement NUMO, RWM, 

SURAO, BASE, NAGRA, etäkokous koskien in situ-koetta Grimselin vuorilaboratoriossa 

Työpanos ja kustannukset  

Työpanokset ja kustannukset olivat suunnitelmien mukaiset. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 on aiemmin 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 ja hallintaan. 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

2 julkaistu, 1 lähetetty 

julkaistavaksi 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 Pro gradu  

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

tiedeyhteisö (jatkotutkimuksesta aihepiirissä), turvallisuusanalyysien mallien parantaminen 

(turvallisuusanalyysien tekijät) 

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (tavoitteittain) 

1. tutkia ydinjätteiden riskien arvioinnin kannalta relevanttien alkuaineiden siirtymisestä 

sedimentistä makean veden ravintoketjuun kokeellisessa mikrokosmoksessa 

• kokeet suoritettu loppuvuodesta (yht. 4 eri lampea), tuloksia ei ole vielä analysoitu eikä 

tulkittu 

• lisäksi tutkimuslammista on selvitetty alkuaineiden jakaantumista veden, huokosveden ja 

sedimenttipartikkelien välillä, tuloksia analysoidaan ja niistä valmistuu Pro gradutyö 

vuoden 2021 aikana. 

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

siirtymistä sedimentistä makean veden ravintoketjuun 

• tulokset osoittivat, että sedimentissä oleva turve toimii radiohiilen lähteenä akvaattiselle 

ravintoketjulle eliöiden, se missä määrin riippuu eliöiden ominaisuuksista (Pham 2020) 

3. tutkia käytännön mallinnusesimerkkien avulla, miten tutkimuksen löydökset (epälineaarisuus, 

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 

• Tähän ei ole suoraan kohdennettu toimintaa 2020, Julkaisu Majlesi et al. 2019 EST sekä 

kts. kohta 2. 

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. 

• alkuaineiden jakaantumista veden, huokosveden ja sedimenttipartikkelien välillä selvitetty 

(kohta 1)  

5. kouluttaa radioekologian asiantuntijoita 

• Soroush Maljesin väitöskirjatyö valmistumassa, Tung Phamin Pro gradutyö valmistunut 

2020 

 

 

1. Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 

Majlesi S, Juutilainen J, Trubnikova T, Biasi C. 2020. Content of soil-derived carbon in soil biota and 

fauna living near soil surface: Implications for radioactive waste. Journal of Environmental 

Radioactivity 225: 106450. 

 

Majlesi S, Carrasco-Navarro V, Sorvari J, Panzuto S, Naarala J, Akkanen J, Juutilainen, J. 2020. Is 

developmental instability in chironomids a sensitive endpoint for testing uranium mine-affected 

sediments?  Science of the Total Environment 720: 137496. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 

--- 

 

Opinnäytteet 

Pham, T. 2020. Transfer of sedimentary carbon into benthic organisms and risks for radioactive 

waste disposal. 

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

Twitter-viestit julkaisuista. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanokset ja kustannukset toteutuneet suunnitelman mukaan. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Matkustaminen rajoittunut näytteenottomatkoihin Paukkajanvaara (Eno, Joensuu). 

 



 Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi - KÄRÄHDE 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Spent fuel characterization and source term 

Tutkimuslaitos 

VTT 

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, joka aloitettiin vuonna 2019. Hankkeelle on suunniteltu jatkoa 

vuonna 2021. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

HIP, HYRL, Aalto-Yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 

EJP-ohjelma, SKB, NEA 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

HIP (RADAR), SAFIR 

(LONKERO, RACSA), KYT 

(PORA, 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 

1 erikoistyö 

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  

Projektin työ on laskennallista. Kaikki laskut vuonna 2020 tehtiin VTT:n Serpent 2 

laskentaohjelmalla. 

 

2.1 Lähdetermin laskentaan liittyvät fysikaaliset epävarmuudet 

 

Polttoaineeseen, suojakuoreen ja polttoainenipun rakennemateriaaleihin päätyy erilaisia 

epäpuhtauselementtejä. Säteilytyksen aikana osa näistä epäpuhtauksista aktivoituu ja aiheuttaa 

ylimääräistä aktiivisuutta polttoainenipuissa. Tunnetuimpia epäpuhtauksia ovat todennäköisesti typpi 

ja kloori, joiden aktivaatiossa syntyy pitkäikäisiä ja mobiileja nuklideja C-14 ja Cl-36. Vuonna 2020 

polttoaineen ja suojakuoren epäpuhtauksien vaikutusta tutkittiin lisäämällä niihin epäpuhtauksia 



edellisen vuoden kirjallisuusselvityksen pohjalta. Epäpuhtauksien aktivaatiota tutkittiin 

nippupalamalaskuissa kahdessa dimensiossa. Epäpuhtauksien vaikutus käytetyn polttoaineen 

aktiivisuuteen oli aina alle 2,5 %. Noin aikavälillä 15 - 10 000 vuotta säteilytyksen jälkeen vaikutus 

aktiivisuuteen oli alle prosentin. Suojakuoren kohdalla aktiivisuuden kasvu oli merkittävä, 

maksimissaan yli 800 % noin 30 vuotta säteilytyksen jälkeen ja yli 100 % vielä 5000 vuoden 

jälkeenkin. Suurin syypää aktiivisuuspiikkiin 30 vuoden kohdalla oli Co-59 aktivoituminen Co-60:ksi. 

Aikavälillä  noin 200 - 10 000 vuotta N-14 aktivoituminen C-14:ksi aiheuttaa suurimman aktivaation 

kasvun. Siinä välissä nikkelin aktivoituminen Ni-63:ksi on merkittävä lisäaktiivisuuden lähde. 

Käytetyt epäpuhtausmäärät polttoaineessa ja suojakuoressa olivat konservatiivisia (0,7 % 

polttoaineen massasta ja 0,3 % suojakuoren massasta) perustuen yksittäisiin maksimiarvoihin 

kirjallisuudessa. Työn teki opiskelija ja siitä kirjoitettiin erikoistyö (opinnäytetyö). Työtä jatkettiin 

syksyllä laajentamalla tarkastelu kolmeen dimensioon nipputasolla ja pienen reaktorin mallinnukseen 

kolmessa dimensiossa heijastimen aktivoitumisen huomioimiseksi. Laskut kolmessa dimensiossa 

jatkuvat vuonna 2021 ja niistä tullaan tekemään toinen erikoistyö. 

 

Ydinvakiodataa tarvitaan kaikissa reaktoria ja polttoainenipun säteilytystä mallintavissa 

ohjelmistoissa. Ydinvakiodataan kuuluvat vaikutusalat sekä hajoamis- ja fissiotuottodatat. Edellisenä 

vuonna tutkittiin hajoamis- ja fissiotuottodatan epävarmuuksien vaikutusta käytetyn VVER-440 

polttoainenipun ominaisuuksiin. Työ toteutettiin sämpläämällä satunnaisesti ENDF-formaatin 

ydinvakiodatasta löytyviä epävarmuuksia ja laskemalla satoja toistoja näin saaduilla varioiduilla 

kirjastoilla. Vuonna 2020 työtä jatkettiin i) laskemalla BWR-nippua ja ii) varioimalla erikseen 

fissiotuotto- ja hajoamisdataa. BWR-nipun laskut toistettiin kahdella eri aukko-osuudella 40 % ja 

80 %. Aukko-osuudella oli hienoinen vaikutus epävarmuuksiin. Maksimiepävarmuudet 

aktiivisuudelle, hajoamislämmölle ja fotoniemissionopeudelle olivat hiukan suuremmat pienemmällä 

aukko-osuudella. Hajoamisdatojen epävarmuuksilla oli vaikutusta lähinnä spontaaneihin fissioihin. 

Muuten tutkittujen käytetyn polttoaineen ominaisuuksien ja tutkittujen nuklidien epävarmuudet 

olivat peräisin lähinnä fissiotuottodatan epävarmuuksista. Suurimmat epävarmuudet saatiin 

fotoniemissionopeuksille, jotka olivat maksimissaan 6-9 % palamasta riippuen noin 30 vuotta 

säteilytyksen jälkeen. Maksimiepävarmuudet hajoamislämmölle olivat noin 3-5 % ajankohdissa 1 tai 

15 vuotta säteilytyksen jälkeen palamasta riippuen. Tutkittujen nuklidien konsentraatioissa 

suurimmat epävarmuudet olivat luokkaa 40 % Ag-108m:lle. I-129 epävarmuudet olivat 5 % luokkaa 

ja C-14 alle 2 % kaikilla tutkituilla palamilla. Cl-36 epävarmuudet olivat mitättömiä. BWR-nipun 

laskuista kirjoitettiin konferenssiartikkeli, joka julkaistiin NENE-konferenssin (29th International 

Conference Nuclear Energy for New Europe) proceedingsissa.  Fissiotuotto- ja hajoamisdatojen 

erillisestä varioinnista kirjoitettiin tutkimusraportti. NENE:n proceedingseissa julkaistusta 

konferenssipaperista pyydettiin laajennettu versio konferenssista julkaistavaan Journal of Nuclear 

Engineering and Radiation Science lehden erityisnumeroon. Hieman laajennettu artikkeli lähetettiin 

tähän erityisnumeroon. Jos paperi hyväksytään, se kirjataan vuoden 2021 julkaisuihin. 

 

2.2 Lähdetermin laskentatapaan liittyvät epävarmuudet 

 

Palamalaskun syöttötiedoston teossa on tehtävä monenlaisia syöttöparametrien valintoja, joilla voi 

olla vaikutusta laskun lopputulokseen. Tiettyjen laskentaparametrien vaikutusta käytetyn 

polttoaineen lähdetermiin tutkittiin Serpentillä varioimalla parametrien arvoja. Tutkitut 

laskentaparametrit on lueteltu alla: 

- Palama-aluejako 

- Palama-askelpituus 

- DBRC (sirontakernelin resonanssikorjaus) on/off 

- URES (erottamattomien resonanssien todennäköisyystaulukko-otantamenetelmä) on/off 

- Isomeeristen tilojen haarautumisosuuksien energiariippuvuus vs vakio-osuudet 

URES-menetelmällä ja isomeeristen tilojen haarautumisosuuksien energiariippuvuudella ei ollut 

oleellista vaikutusta tutkittuihin lähdetermin komponentteihin: hajoamislämpö, fotoniemissionopeus 

ja spontaanien fissioiden nopeus. Suuria vaikutuksia ei ollut muillakaan tutkituilla parametreilla. 

Eniten vaikutti palama-aluejako. Referenssitapauksessa jokainen palavaa absorbaattoria sisältävä 

sauva oli jaettu 10 yhtä suureen radiaaliseen renkaaseen ja tavalliset sauvat 0,3 mm paksuun 

ulkorenkaaseen ja lopun alueen käsittävään sisärenkaaseen sekä kaikki sauvat vielä neljään 

sektoriin. Suurimmat erot referenssiin syntyivät, kun jokainen materiaali käsiteltiin omana palama-



alueenaan. Tällöin suurin ero oli 1,1 % jäähdytysajalla 7000 v fotoniemissionopeudelle. 

Hajoamislämmölle vastaava maksimi tapahtui 7 vuoden kohdalla ja oli suuruudeltaan 0,6 %. Työstä 

kirjoitettiin konferenssipaperi ja se julkaistiin NENE-konferenssin proceedingsissa. 

Konferenssipaperista pyydettiin laajennettu versio Journal of Nuclear Engineering and Radiation 

Science lehden erityisnumeroon. Hieman laajennettu versio paperista lähetettiin tähän lehteen. Jos 

paperi hyväksytään, se kirjataan vuoden 2021 julkaisuihin. 

 

Polttoainenipun käyttöhistoria kuten esimerkiksi teho, boorikonsentraatio ja jäähdytteen lämpötila ja 

tiheys vaihtelevat säteilytyksen aikana sekä jakson sisällä että jaksojen välillä. Monesti 

nippupalamalaskua yksinkertaistetaan keskiarvoistamalla näitä parametreja joko yhden jakson tai 

koko säteilytyshistorian yli. Tämän keskiarvoistamisen vaikutusta on tutkittu laskemalla kahta VVER-

440 polttoainenippua kolmen säteilytysjakson yli käyttäen tarkkaa viikoittaista mittausdataa yllä 

mainituille parametreille ja keskiarvoistamalla parametrit yksi kerrallaan sekä kaikki yhdessä 

jaksoittain ja koko säteilytyshistorian yli. Keskiarvoistetuilla parametreilla laskettuja lähdetermin 

komponentteja verrattiin tarkalla käyttöhistorialla laskettuun. Tehohistorian keskiarvoistamisella oli 

merkittävä 64-78 % vaikutus aktiivisuuteen, hajoamislämpöön ja fotoniemissionopeuteen heti 

säteilytyksen jälkeen. Vaikutus kuitenkin pieneni nopeasti jäähdytysajan funktiona ja putosi alle 

prosenttiin noin 10 vuodessa. Muiden parametrien keskiarvoistuksen vaikutus oli lähes aina alle 

prosentin. Vaikutus spontaanien fissioiden emissionopeuteen ja C-14, Cl-36, Mo-93, Ag-108m, I-

129, U-233, U-235, Pu-239 ja Pu-241 konsentraatioon oli pääosin < 1,5 %. Työstä kirjoitettiin 

konferenssipaperi ja se julkaistiin NENE-konferenssin proceedingsissa. Konferenssipaperista 

pyydettiin laajennettu versio Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science lehden 

erityisnumeroon. Laajennettu versio paperista lähetettiin tähän lehteen. Jos paperi hyväksytään, se 

kirjataan vuoden 2021 julkaisuihin. 

 

SKB on järjestänyt ”Blind Test” vertailulaskun, johon projektin puitteissa on osallistuttu Serpentillä. 

Vertailulaskussa karakterisoitiin viisi eri PWR-nippua ja verrattiin muun muassa eri 

laskentatyökalujen laskemaa hajoamislämpöä muiden ohjelmien laskemiin sekä mittaustuloksiin. 

Laskut aloitettiin jo vuonna 2019. Vuoden 2020 aikana laskut on saatu päätökseen ja tuloksista on 

aloitettu kirjoittamaan lehtiartikkelia, joka on tarkoitus lähettää lehteen vuonna 2021. Tämän lisäksi 

projektin puitteissa on osallistuttu NEA:n raportin kirjoittamiseen aiheena jälkilämmön 

määrittäminen. Tämäkin aktiviteetti alkoi jo vuonna 2019, on jatkunut vuonna 2020 ja jatkuu 

edelleen 2021. 

 

Projektissa on pidetty yhteyttä HIP:n ja STUK:n projektiin RADAR, jossa muun muassa kehitetään 

gammatomografialaitteen PGET tulosten analysointia ja kuvarekonstruktiota. Laite liittyy 

ydinmateriaalivalvontaan ja sillä on tarkoitus kuvata käytetyt polttoaineniput ja varmistaa, että 

kaikki sauvat ovat tallessa ennen nipun lähettämistä loppusijoitukseen. Kesällä 2020 laitteistosta 

tehtiin Serpent-malli Aalto-yliopiston maksamana kandityönä. Mallin tarkoitus on jäljitellä 

tomografialaitteen signaalia ja tutkia kuvarekonstruktioon vaikuttavia asioita, kuten mahdollisia 

virhelähteitä. Työn ohjaus tehtiin KÄRÄHDE-projektin puitteissa. Syksyllä työtä jatkettiin 

parantelemalla ja tehostamalla alkuperäistä Serpent-mallia. Syksyn työ rahoitettiin yhteisesti 

KÄRÄHDE- ja SAFIR/RACSA-projekteista. Työ jatkuu vuonna 2021 ja siitä kirjoitetaan erikoistyö. 

 

2.3. Polttoainetyypin ja palaman vaikutus lähdetermiin 

 

Tässä osaprojektissa tutkitaan polttoainetyypin, nipun ominaisuuksien ja palaman vaikutusta 

lähdetermiin. Vuonna 2019 vertailtiin eri polttoainenipputyyppejä (BWR, EPR, VVER-440 ja VVER-

1200) sekä tutkittiin palaman vaikutusta. Vuonna 2020 työtä jatkettiin tutkimalla polttoainenipun 

väkevöinnin ja palavan absorbaattorin vaikutusta lähdetermiin. Työ toteutettiin laskemalla erilaisia 

EPR-nippuja eri väkevöinneillä ja eri määrillä gadoliniumia sisältäviä polttoainesauvoja. 

Jälkilämmöntuotto eri nipputyypeillä oli keskenään varsin samantasoinen, kun poistopalama oli 50 

MWd/kgU. Sen sijaan tätä selvästi matalammilla tai korkeammilla poistopalamatasoilla 

lämmöntuotossa havaittiin paikoin merkittäviäkin eroja. Suurin suhteellinen ero suurimman ja 

pienimmän jälkilämmöntuottajanipun välillä suhteessa pienimpään pysyy kuitenkin 20 % alapuolella, 

kunhan poistopalama on yli 30 MWd/kgU. 

 



2.4 Ohjeet lähdetermin määrittämisestä Serpentillä 

 

Tähän osaprojektiin kuuluu yleinen hallinnointi, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, opiskelijoiden 

ohjaus sekä projektin tulosten seuraaminen ja yleisten Serpent-ohjeiden kirjoittaminen projektin 

lopuksi. Näitä kaikkia on harjoitettu vuonna 2020. Serpent-ohjeiden kirjoittaminen tullaan 

aloittamaan vuonna 2021. 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

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

Nuclear Fuel Source Term”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for New 

Europe, Paper No. 1506, Portorož, Slovenia. 

• R. Tuominen, V. Valtavirta, “The Effect of Serpent 2 Calculation Parameters on Evaluated 

Spent Nuclear Fuel Source Term”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for 

New Europe, Paper No. 1503, Portorož, Slovenia. 

• S. Häkkinen, “Impact of Approximations in Operating History Data on Spent Fuel Properties 

with Serpent 2”, In Proc. 29th International Conference Nuclear Energy for New Europe, Paper 

No. 1505, Portorož, Slovenia. 

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

source term”, VTT Research Report, VTT-R-00106-21, 2021. 

• P. Juutilainen, “Effect of burnable absorber rods and U-235 enrichment on EPR UO2 fuel 

assembly source term with Serpent 2”, VTT Research Report, VTT-R-00242-21, 2021. 

 

Opinnäytteet 

 

L. Vaara, ”Impurity-generated impact on the characteristics of spent nuclear fuel”, Special 

Assignment, Aalto University, 2020. 

 

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

 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Kustannukset ja työpanokset ovat toteutuneet suurinpiirtein suunnitellun mukaisesti. Suurin 

poikkeama alkuperäisestä oli kaikkien suunniteltujen matkojen peruuntuminen COVID-19 tilanteen 

vuoksi. Suunnitellut konferenssiosallistumiset saatiin kuitenkin toteutettua 

etäosallistumismahdollisuuden vuoksi. Konferenssien osallistumismaksuja lukuunottamatta 

matkarahat käytettiin kahteen tutkimuskohteeseen. Kesällä erikoistyönä tehtyä tutkimusta 

polttoaineen ja rakennemateriaalien epäpuhtauksien vaikutuksesta käytetyn polttoaineen 

ominaisuuksiin jatkettiin ja työstä valmistuu erikoistyö (opinnäytetyö) vuoden 2021 projektin aikana. 

Toisena työnä jatkettiin kesällä Aalto-yliopiston rahoittamana toteutettua kandityötä liittyen 

ydinmateriaalivalvontaan ja HIP:n RADAR-projektin kanssa vuodesta 2019 asti tehtyyn yhteistyöhön. 

Syksyllä tämä työ rahoitettiin KÄRÄHDE- ja SAFIR/RACSA-projektien yhteistyönä. Työstä valmistuu 

erikoistyö (opinnäytetyö) vuoden 2021 projektin aikana. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Vuonna 2020 ei tehty yhtään koti- tai ulkomaan matkaa COVID-19 tilanteen vuoksi. Matkarahat 

käytettiin sen sijaan tutkimukseen. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus (PORA) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Fuel microstructure and radium solubility 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Janne Heikinheimo 

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

Ydinjätehuollon turvallisuus (käytetyn ydinpolttoaineen huolto) 

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

Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, ja hanketta jatketaan 2021. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

 

Ulkomaiset organisaatiot 

KTH, Ruotsi 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

SAFIR2022, NKS 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoite on sekä vahvistaa loppusijoituslaitoksen turvallisuusperustelun perusolettamia 

että kehittää analyysimenetelmiä erilaisten polttoainetyyppien mallinnukseen. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Kokeelliset tulokset, 

tietokonemallit 

Julkaisujen lukumäärä 

0 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

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

Lyhyellä tähtäimellä radiumin liukoisuustuloksia voidaan suoraan käyttää loppusijoituslaitoksen 

turvallisuusperustelussa. Pitkällä tähtäimellä polttoaineen mikrorakennemallinnusta voidaan käyttää 

välittömän vapautumisosuuden tarkempaan arviointiin. 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Ensimmäisessä työpaketissa kehitetään mikrorakenteen mallinnusmenetelmiä polttoainepelleteille 

erityisesti säröytymiseen liittyen. Työpaketissa on kehitetty vuonna 2020 työkalu materiaaliverkon 

luomiselle BISON 3D -polttoainemallinnuskoodille. Tällä voidaan kuvata koodille pellettejä, joissa on 

makroskooppisia vaurioita (VTT raportti). Työkalua käytettiin eri kokoisten polttoainepellettien 

jännityskenttämallinnuksessa (NKS raportti). Työpaketissa tutkittiin myös polttoainepellettien 

säröilyn mallinnusta kideplastisuusmenetelmällä käyttäen pohjana realistista mikrorakennetta (VTT 

raportti). Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää jännityskenttämallinnusta kuvaamaan 

polttoaineen realistista jännityskuormaa käytön aikana. Tätä informaatiota käytetään polttoaineen 

säröilyn mesoskaalamallinnuksessa. 

 

Toisessa työpaketissa keskitytään radiumin liukoisuusmittauksiin polttoainepelleteistä, jotka 

simuloivat käytettyä polttoainetta. Työpaketissa selvitetään myös radiumin kulkeutumista 

bentoniittiin tai bentoniitti/zeoliitti-seokseen. Simuloitujen polttoainepellettien (SIMFUEL) liuotuskoe 

on aloitettu ja tulokset analysoidaan 2021 ICP-massaspektrometrillä. Radium-pitoisen pohjaveden ja 

bentoniitin ja bentoniitti/zeoliitti-seoksen vuorovaikutuskokeiden valmistelut on tehty ja varsinaiset 

kokeet tehdään 2021. Radiumin kulkeutumista bentoniittiin ja bentoniitti/zeoliitti-seokseen on 

tutkittu molekyylidynamiikkamallinnuksilla. Simuloinneissa laskettiin mineraalipartikkelin ja Ra2+-

vesiseoksen vuorovaikutusta. Laskettuihin Ra2+-konsentraatioprofiileihin sovitettiin vastaavat 

jakaantumiskertoimet. Alustavat tulokset on kirjoitettu epäviralliseen raporttiin ja työ jatkuu 2021. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Vuonna 2020 hankkeen puitteissa kirjoitettiin neljä raporttia. Kaksi VTT raporttia, yksi epävirallinen 



raportti ja NKS raportti. 

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

Vuonna 2021 järjestetään Käytetyn polttoaineen päivä -seminaari aiheen tutkijoille ja sidosryhmille 

(voimayhtiöt, Posiva). 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Hankkeen työpanokset toteutuivat 2020 suunnitellusti. Koronan takia peruuntuneisiin 

konferenssimatkoihin allokoidut rahat käytettiin projektityönä ensimmäisessä työpaketissa. 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Vuonna 2020 hankkeeseen liittyen ei tehty yhtään suunniteltua matkaa. Suunniteltujen 

konferenssien osalta ei ollut järjestetty etäosallistumista ja useimmat konferenssit siirrettiin vuoteen 

2021. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

KYT SURFACE, Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

KYT SURFACE, Near Surface Repositories in Finland, phase 2 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke on koordinoitu hanke 

yhdessä HY:n kanssa. VTT koordinoi hanketta. 

Vastuuhenkilö 

Paula Keto 

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

Toteutettavuus ja turvallisuus 

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

Hanke on jatkoa SURFACE vaihe 1:lle. Vaihe 3 käynnistyy keväällä 2021. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT Oy, HY 

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia 1) radionuklidien kulkeutumista maaperäloppusijoituksessa, 2) 

mikrobien toiminnan vaikutusta orgaanisen jätteen hajoamiseen ja metallisen jätteen korroosioon, ja 

3) päästöesteiden toimintakykyä maaperäloppusijoituksen olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on edellä 

mainittujen analyysien perusteella antaa suosituksia koskien maaperäloppusijoituksen 

päästöesteiden mitoitusta ja tuottaa lähtötietoa turvallisuusanalyysiä ja valvontaa varten. 

 

Tuloskategoria  

Kokeellinen menetelmä ja 

kirjallisuusselvitys 

 

Julkaisujen lukumäärä 

1 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

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

voimayhtiöt, kaivosyhtiöt) ja valvonta (STUK) 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Osaprojektin 1 (Radionuklidien kulkeutuminen) ja 2 (Radioaktiivisen jätteen biohajoaminen ja 

teräskorroosio) laboratoriokokeet ja mittaukset aloitettiin vuonna 2020 ja ne jatkuvat edelleen 

vuonna 2021, jonka jälkeen tulokset raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa. Kokeet ovat edenneet 

pääosin suunnitelmien mukaan, pieniä aikatauluviiveitä lukuun ottamatta.   

 

Osaprojektissa 3 (Päästöesteiden toimintakyky) tehtiin geoteknisiä laboratoriotutkimuksia 

projektissa käytettäville materiaaleille. Kirjallisuusselvityksessä käytiin läpi kaatopaikkatyyppisen 

maaperäloppusijoituspaikan alustavat turvallisuustoiminnot, analysoitiin kaatopaikkarakenteen ja 

päästöesteiden toimintaa ja toimintaan vaikuttavia seikkoja ja mallinnettiin veden läpäisyä 

päästöesteiden läpi. Tämän perusteella suunnittelulle annettiin suosituksia, jotka tarkentuvat 

edelleen vaiheessa 3 osaprojektien 1 ja 2 tulosten perusteella.  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

- 

Konferenssijulkaisut ja työraportit:  

VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00016-21: Keto, P. (ed.), Rinta-Hiiro, V., Schatz, T., Kivikoski, H., & 

Gharbieh, H. Performance of a Landfill-Type Near Surface Repository, Interim report 2020, 38 p.  



 

Opinnäytteet 

 

 

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

Esitelmät KYT2022 johtoryhmän kokouksessa 4/2020, 20.10.2020 ja KYT2022 SR7 (Matala- ja 

keskiaktiivisen jätteen huolto) -kokouksessa 5.11.2020. Yhteydenpito sidosryhmiin (STUK, 

Voimayhtiöt) sähköpostilla ja lisäksi syksyllä 2020 järjestetty palaverit aiheesta TVO:n ja 

Fennovoiman kanssa. Seuraava maaperäloppusijoitusseminaari järjestetään vuonna 2021. 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Ks. Erilliset liitteet (loppulaskutus) HY ja VTT 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Covid19 takia tutkimukseen varatut matkakustannukset käytettiin alihankintana ostettuihin 

vedenjohtavuusanalyyseihin.  

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

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 

Pauliina Rajala (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 

Nanyang Technological 

University/ Singapore Centre for 

Environmental Life Sciences 

Engineering 

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 

1 vuosiraportti 

 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

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

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 syntyi luotettavat koejärjestelyt aktiivisten ja inaktiivisten terästen korroosion tutkimiseksi 

erilaisissa pohjavesikemioissa. Koejärjestelyissä voidaan määritellä terästen korroosionopeudet valituissa 

ympäristöissä sekä monitoroida purkujätteiden mikrobiologista korroosiota ja vesikemiaa.  

Ensimmäisen pitkäaikaisen laboratoriokokeen päätyttyä on alettu suunnittelemaan ja rakentamaan tarvittavia 

parannuksia koeasetelmaan. Tämä sisältää esimerkiksi lämpötilahälytysjärjestelmän rakentamisen ja 

anaerobikaapin muutostyöt.  Uutta pitkäaikaista koesarjaa (2021-2022) varten on hankittu ja valmisteltu 

koekappaleita. 

 

Tehtävä 2. Korroosiomittaukset ja teräsnäytteiden karakterisointi 

Tehtävän tulosten perusteella voidaan arvioida paineastiaterästen, voimalaitosjätemetallien sekä 



purkujätemetallien korroosion mekanismeja ja korroosionopeutta eri vesiympäristöissä. Tavoitteena on saada 

myös uutta tietoa muodostuneiden kaasujen koostumuksesta ja korroosiotuotteista ja päästä niitä analysoimalla 

käsiksi merkittävimpiin korroosiomekanismeihin.  

 

Kesäkuussa 2020 lopetettiin ensimmäinen vuoden kestänyt upotuskokeiden sarja aktivoituneilla ja ei-aktiivisilla 

paineastiateräksillä. Kolmen vuoden mittaiseksi suunniteltu koesarja jatkuu. Kokeet suoritettiin 

huoneenlämpötilassa ja hapettomasti. Kokeissa on käytetty Loviisan loppusijoitusalueen pohjavettä sekä sitä 

simuloivaa keinotekoista pohjavettä, joka ei sisällä mikrobeja.  

Ensimmäisen vuoden koesarjan tulosten perusteella nähdään, että erityisesti aktiivisilla näytteillä 

korroosiokäyttäytymisen hajonta on suurta. Myös korroosiotuotteiden koostumus eroaa aktivoituneiden ja ei-

aktiivisten näytteiden välillä.  

 

Syyskuussa 2020 päätettiin ensimmäinen pitkäaikainen (n 1v) koesarja, joka sisälsi sähkökemiallisen 

reaaliaikaisen seurannan, painohäviö- ja pintakarakterisointinäytteet, sekä näytteet mikrobiologisiin 

tutkimuksiin. Koemateriaalit olivat hiiliteräs, paineastiateräs sekä kaksi ruostumatonta terästä (EN 1.4301 ja EN 

1.4432) ja koe suoritettiin hapettomissa oloissa Loviisan pohjavedessä.  

Paineastiateräksen ja hiiliteräksen lepopotentiaaliarvot riippuivat ympäristötekijöistä, raudan hapettaja 

bakteeririkastuksia sisältävässä ympäristössä lepopotentiaalit olivat matalammat kuin sulfaatin pelkistäjä 

mikrobirikastuksen kanssa tai steriilissä ympäristössä. Yleinen korroosio (LPR- menetelmällä mitattuna) on 

vähäisempää raudan hapettaja bakteeririkastuksia sisältävässä ympäristössä kuin steriilissä tai sulfaatin-

pelkistäjämikrobirikastuksen kanssa. Yleinen korroosio oli voimakkainta ympäristössä, johon oli lisätty sulfaatin-

pelkistäjämikrobirikastusta. Paikallista korroosiota havaittiin hetkellisesti molemmissa biologisissa 

ympäristöissä. 

Lepopotentiaaliarvot ruostumattomilla teräksillä ovat mikrobien läsnä ollessa huomattavasti korkeammat kuin 

steriilissä ympäristössä. Ruostumattomien terästen yleinen korroosio oli myös hivenen voimakkaampaa 

mikrobeja sisältävissä ympäristöissä kuin steriilissä pohjavedessä. 

Näytteiden pintojen ja pintakerrostumien tarkempi karakterisointi on kesken. 

 

Tehtävä 3. Biofilmin käyttäytyminen ja ominaisuudet 

Tehtävän tulosten perusteella voidaan arvioida voimalaitos- ja purkujätteiden pinnoilla muodostuvan biofilmin 

ominaisuuksia ja toiminnallisuutta, sekä sen vaikutusta korroosiomekanismeihin. Uutta tietoa saadaan myös 

aktivoituneiden näytteiden vaikutuksesta biofilmien koostumukseen. 
Aktiivisten upotuskoenäytteiden pinnalle on muodostunut kattava biofilmi. Mikrobiologiaa on tutkittu 
kuvantamalla ja viljelymenetelmillä. 
 

Ensimmäisen pitkäaikaisen koesarjan tulokset osoittavat, että mikrobirikastukset ovat onnistuneet ja pinnoille 
on muodostunut monimuotoinen biofilmi. Vesikemian perusteella nähdään, että biologista hiilidioksidin sidontaa 
on tapahtunut ja biomassan määrä on kasvanut. Mikrobiologiset tutkimukset pintanäytteistä ja vesinäytteistä 
ovat kesken. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Vuosiraportti: Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ 

olosuhteissa (TERKOR) - Vuosiraportti 2019, VTT-R-01344-20. 

 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 2019-2020 

Nuppunen-Puputti M, Kietäväinen R, Purkamo L, Rajala P, Itävaara M, Kukkonen I, Bomberg M. Rock 

Surface Fungi in Deep Continental Biosphere—Exploration of Microbial Community Formation with 

Subsurface In Situ Biofilm Trap. Microorganisms. 2021; 9(1):64.  

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.  

P Rajala, M Raulio, L Carpen, 2019. Sulphate Reducing Bacteria and Methanogenic Archaea Driving 

Corrosion of Steel in Deep Anoxic Ground Water. Corrosion Science and Technology 18 (6): 221-227. 

L. Carpen, 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, September 9-13 

Seville, Spain. 

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

P. Rajala. Corrosion induced by deep biosphere microorganisms, Indian institute of Technology Delhi, 



Seminar series, 12.11.2020 (virtuaaliesitys) 

P. Rajala. Vierailu Sammonlahden yläkoulussa 9lk. kemiantunnilla puhumassa tutkijan työstä. 

Nuortentiedeakatemian järjestämä tutkijatavattavissa esittely 15.1.2021 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Työpanokset ja kustannukset on toteutettu hanke-esityksen mukaisesti. Pandemian takia 

suunnitellut matkat peruuntuivat ja matkakuluihin varatut resurssit kohdennettiin tarvikkeisiin. 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Ei matkoja 2020 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2020

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)

Decommissioning and waste management, framework part 3.1.4.
Continuum from other projects (if applicable)

Continues directly from DEMONI/KYT2019. Partially also from VAMMA/KYT2018
Research partners
Finnish organisation
Helsinki University
Fortum

Foreign organisations
Technical University of
Denmark, 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
The project is divided into four separate tasks, which are partially connected by the same sample
materials and research methods.

Task1: Radiochemical method development for volatile (H-3 and C-14) and non-volatile (Fe-55, Ni-
63, Ca-41) radionuclides in activated concrete. Validation of the methods via NKS intercomparison
exercise DTM Decom II. Development of Ni-59 radiochemical analysis using BEGe detector.

Task2: Based on the review group comments, task 2 was ended in 2020. Only 0,5 pm work time was
used to collect the results to be utilized in possible future projects.

Task3: Starting the leaching experiments with activated concrete. Sampling and analysis of the
liquid fraction three times a years (measuring the nuclide-wise activities and comparison of the
fractions between activated and inactive reference concrete.

Task 4. The release and speciation of C-14, especially the proportion of organic C-14 vs. inorganic C-
14 in solution and gas phase. The first three samplings during 2020 of solution phase leaching
experiments, separation of interfering nuclides, LSC measurement of C-14 and ICP-OES analysis of
inactive elements. Starting of the gas phase experiments. Sampling from water containers was
continued in UH for studying release of 60Co, 55Fe and 63Ni from activated steel to water (leaching
experiment with two different water types). First 60Co was measured by gamma spectrometry and in
the end of the year first data from 55Fe and 63Ni concentrations was received.

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
0 conference presentations
2 research reports
2 research notes

Number of theses (in 2020)
 2 bachelor theses of University
of Applied Sciences (started in
2020, will be finalized in spring
2021)

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. Subtasks are labelled as “task number”_”year”_”subtask
number”.

Task1: The radiochemical method developments for volatile and non-volatile DTMs were completed
and validated via the DTM Decom II intercomparison. The Metropolia student carried out experimental
studies (method developments and intercalibrations) in both Helsinki University and VTT. The
submission on the thesis is foreseen in the end of March. The radiochemical analysis for Ni-59 was
tested with standard activities and measured using BEGe detector. Analysis of the spectra is ongoing.

Task2: Results from the first year’s limited mechanical tests show consistent mechanical properties to
typical concrete, with an air void volume on the order of 2-3%. These align with results from non-
destructive tests, and provide a basis for ongoing work regarding leaching.

Task3: Results from the first year’s leaching experiments show very low release of active isotopes,
which for all elements in all cases so far studied was below the detection limit of available measurement
techniques. Due to the very low activity for the primary isotope of concern Ca-41, it may be that the
low levels of radiation to which the concretes currently under study were exposed have not been high
enough to induce measurable activity in leachate solutions during most timescales of relevance.
Interestingly, leaching rate of calcium itself did show an acceleration in samples exposed to higher
radiation dose, indicating chemical and likely structural changes to the concrete aside from producing
active isotopes. This would suggest, for example, that radiation would remain a concern to concrete’s
structural integrity in scenarios for which concrete acts as the barrier between other active material
and the environment, but that the concrete itself is unlikely to act as a source of active isotopes.

Task 4. Results of the first year’s samplings from the solution phase experiments show very low
corrosion rate about 0.00005 mm/a in Loviisa groundwater and about 0.00003 mm/a in groundwater
simulant, which result in respectively about 0.02 % and 0.01 % release of the total C-14 inventory
from the irradiated stainless steel piece. Due to the low activity concentration of C-14 in solution,
uncertainties are high. Gas phase experiments were started.
Low activity concentration of dissolved radionuclides in sampled water from the containers was also
observed in leaching test of UH. It was found out that the activity concentration of 60Co was on
average five-fold in synthetic ground water, compared to Loviisa ground water. However, variation in
60Co concentration is high among parallel samples and filtering the samples before any chemical
treatments seem to remove significant and varying portion of 60Co. First data of 55Fe and 63Ni in the
sampled water aliquots will be given in a final project report in spring 2021 and due to low radionuclide
concentrations in water containers, sampling interval is increased in 2021.

Peer-reviewed scientific publications

Task 1.2.1 2020: Peer-reviewed scientific publication on DTM analysis in concrete to be submitted in
the Journal of radioanalytical and Nuclear chemistry in March/April 2021. Working title “Development
of H-3, C-14, Ca-41, Fe-55 , Ni-63 radiochemical analysis methods in activated concrete samples”

Tasks 1.2.2 2020: Peer-reviewed scientific publication based on the NKS intercomparison exercise to
be submitted in the Journal of radioanalytical and Nuclear chemistry in March/April 2021. Working
title “Intercomparison exercise on difficult to measure radionuclides in activated concrete – statistical
analysis and comparison with activation calculations”.

Conference articles

-



Research reports and other publications

Task 1.1.4: Leskinen A, Tanhua-Tyrkkö M, Kekki T, Salminen Paatero S, Zhang W, Hou X,
Stenberg Bruzell F, Suutari T, Kangas S, Rautio S, Wendel C, Bourgeaux-Goget M, Stordal S, Isdahl
I, Fichet P, Gautier C, Brennetot R, Lambrot G, Laporte E (2020). Intercomparison exercise in
analysis of DTM in decommissioning waste. NKS-429, NKS-B, Roskilde, Denmark

Task: 1.2.2: Leskinen A, Tanhua-Tyrkkö M, Salminen Paatero S, Laurila J, Kurhela K, Hou X,
Stenberg Bruzell F, Suutari T, Kangas S, Rautio S, Wendel C, Bourgeaux-Goget M, Moussa J, Stordal
S, Isdahl I, Gautier C, Laporte E, Guiliani M, Bubendorff J, Fichet P (2021). DTM-Decom II -
Intercomparison exercise in analysis of DTM in decommissioning waste. NKS-441, NKS-B, Roskilde,
Denmark

Task 3.2.1: T. Oey, Internal research notes on progress of concrete leaching experiments

Tasks 4.2.1 and 4.2.2: T. Lavonen, DEMONI - Steel dissolution - Research notes 2020, VTT-R-
00092-21, 2021

Theses

Task 1.2.3: J. Laurila, Bachelor Thesis, Analysis of difficult to measure radionuclides in activated
concrete and spent ion exchange resin, Metropolia University of Applied Sciences, 2021
Intended thesis was delayed due to covid-19 restrictions at the HU laboratories. Thesis was started
in November 2020 and will be finished in Spring 2021.

Task 4.2.2: K. Kurhela, Bachelor Thesis, Determination of 55Fe, 63Ni and 60Co in water samples,
Metropolia University of Applied Sciences, 2021

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

Working months and other cost (comparison with the estimated costs in the application)
All the tasks were completed. Due to covid-19 epidemia conferences were cancelled and travel
money was allocated to work time instead. At VTT, 81.8 percent of funding was used for work time.
The rest was mainly research facility costs. Only small investments were made (chemicals, small
laboratory equipment etc.). VTT work is reported in the table below:
Task Estimated budget in 2020 (ke) Realized costs in 2020 (ke)
Project management 4 3,9
Task 1 40 46,6
Task 2 6 11,4
Task 3 32 24,6
Task 4 27 27,4

Travel (both in Finland and abroad)Due to covid-19 epidemia the project did not include any
travelling. Several meetings were held online via Teams with the research partners.



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Actinide-lanthanide separation and separation materials 

 

Tutkimuslaitos 

Helsingin yliopisto / Kemia laitos - radiokemia 

 

Vastuuhenkilö 

FT Risto Koivula (dos.) 

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

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&Ttutkimushankkeisiin. 

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. 
 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

 

Projektissa on valmistettu useita erilaisia hybridimateriaaleja hyödyntäen ZrO2:a materiaalin epäorgaanisena 

’aktiivisena’ tukirankana (osallistuu erotusprosessiin toimien ioniseulana) ja vaihdellen rakenteeseen liitetyn 

orgaanisen ligandin koostumusta. Hybridimateriaalien Ac/Ln erotuskykyä on testattu eräravistelukokeissa (batch) 

typpihappo (Purex) ympäristössä. Materiaaleja on testattu hapon eri konsentraatioissa eräravisteluin sekä Eu3+ että 

Am3+ kationeille. Referenssimateriaalina on käytetty mm. puhdasta ZrO2:a. Saadut tulokset ovat antaneet 

ymmärrystä siitä, minkälaiset funktionaaliset ryhmät ja niiden Lewis emäs ominaisuudet vaikuttavat 

hybridimateriaalin erotustehokkuuteen. Saaduista tuloksista ollaan voitu selvästi havaita, että useimpien projektissa 

valmistettujen hybridimateriaalien Ac/Ln-erotteluominaisuudet eivät ole olleet vielä tarpeeksi merkittäviä, vaikka 

radionuklidien sorptio materiaaleihin onkin ollut varsin korkea. Esimerkkimateriaalina 

nitrilotris(metyylifosfonihappo)-ZrO2-hybridi, jolla saadut eräravistelukokeiden tulokset Eu3+ ja Am3+ -kationeille 

osoittavat sorption olevan korkea pH:n noustessa, mutta Eu3+/Am3+ erotustekijän (SF) ollessa pieni (kuva 1). 

 

 
 
Kuva 1. Nitrilotris(metyylifosfonihappo)-ZrO2 hybridillä tehty 152Eu / Am3+  erottelu eräravistelukokein.  

 

Eräravistelukokeissa lupaavimmat tähän astiset tulokset on saatu diglykoliamidi (DGA)-ligandilla 

funktionalisoitudulla hybridimateriaalilla. Tuloksista voidaan havaita (kuva 2), että alhaisessa pH:ssa materiaalin 

ryhmäerotusominaisuudet (152Eu ja 241Am) ovat korkeat. Olemme siis saaneet ensimmäiset sellaiset tulokset uudella 

hybridimateriaalilla, jolla Eu3+/Am3+ erotustekijä (SF) saavuttaa suuruusluokassaan vastaavia arvoja kuin mitä 

edellisessä SERMAT-projektissa zirkoniumfosfaatilla saavutetut vertailuarvot olivat (SF > 102). Huomattavaa on 

myös, että  erotusmateriaali on osoittanut selvästi suurempaa sorptiokykyä 241Am-nuklidia kohtaan kuin 152Eu-

nuklidia, mikä on päinvastainen tilanne kuin SERMAT-projektin tuloksissa. Erotusmateriaalin sorptiomekanismi 

viittaa neutraaliin kompleksaatioon (neutral complexation), jossa ligandin vuorovaikutukset kationin kanssa ovat 

hallitsevat.  

 



 
Kuva 2. DGA-ZrO2 hybridillä tehty Eu/Am erottelu eräravistelukokein. Referenssimateriaalina puhdas ZrO2. 

 

DGA-ligandi on kirjallisuudesta valittu ja selektiiviseksi todettu orgaaninen ryhmä, joka on liitetty ZrO2 

tukimateriaaliin haponkestävien organofosforiryhmien avulla. Näin valmistetun hybridin tärkeimpänä tavoitteena 

on saavuttaa korkeampi erotustekijä epäorgaanisen tukimaterialin tuomaan rakenneselektiivisyyteen ja orgaanisen 

ryhmän parempi säteilyn kesto lyhyemmän kontaktiajan vaikutuksesta. Tavoitteena on lisäksi saavuttaa materiaalin 

entistä korkeampi sorptiokyky. Tarkempaa sorptiomekanistista tutkimusta on tarkoitus jatkaa, kun 

hybridimateriaalien sorptio-ominaisuudet ovat riittävän korkealla tasolla ja tulosten toistettavuus hyvä. 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Tieteellinen julkaisu kirjoitusvaiheessa 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

Opinnäytteet 

 

 

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

 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Projektin toteutuneet htkk:11,19 Hiltunen ja 0,88 Koivula Yht. toteutuneet htkk 12,08.  

Kyt rahoitusosuus 66 924, omarahoitusosuus 24 971 

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Hankkeessa oli tarkoitus tehdä matka Chalmers-yliopistoon Göteborgiin (CINH, Hands on training course 

on Plutonium chemistry) huhtikuussa 2020, mutta tapahtuma peruuntui COVID-19 vuoksi. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Vuosiyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

Sosiaalisen toimiluvan hankinta loppusijoitukselle: luottamus ja hyväksyntä 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance (SOLID) 

Tutkimuslaitos 

Tampereen 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;  

European Commission Marie 

Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships (IF) grant number 

794697-TENUMECA 

Tutkimuksen tavoite 

Lisätä ymmärrystä luottamuksen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden rakentumisesta ydinjätehuollossa 

vertailemalla Suomea ja Ranskaa.  

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

4 julkaisua 

2 julkaisua arvioinnissa  

2 konferenssiesitystä 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 väitöskirja 

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

 

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista 

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta) 

Osatehtävässä 1 on kerätty aihetta käsittelevä parlamenttiaineisto Suomesta vuosilta 2001 ja 2015 

ja Ranskasta vuosilta 2006 ja 2016. Alustavien tuloksien perusteella Suomessa 

turvallistamiskehyksissä korostetaan pitkäjänteistä ja laadukasta valmistelu- ja tutkimusprosessia. 

Kehykset nostavat esiin jatkuvuuden ja etenemisen. Kehykset ovat epäpolitisoivia. Ranskassa sen 

sijaan kehyksissä korostetaan palautettavuuden vaatimusta ja vaihtoehtojen avoimena pitämistä ja 

vaaditaan poikkeuksellisia toimia ja siten politisoidaan keskustelua. 

 

Käsikirjoitus Kojo, M., et al., “National Specificities in “Safetization”: Safety speech on nuclear waste 

management in the Finnish and French parliaments” on viimeisteltävänä. 

 

Osatehtävässä 2 tarkasteltiin heikkouksia niissä tavoissa, joilla ns. sosiaalista toimilupaa (social 

licence to operate - SLO) koskevat arviointimenetelmät käsittelevät luottamusta SLO:n keskeisenä 

edellytyksenä. Näitä heikkouksia ja niiden parannuskeinoja tarkasteltiin käyttämällä esimerkkeinä 

Suomen, Ranskan ja Ruotsin ydinjätehankkeita. SLO-analyysien jatkokehittämisessä tulisi kiinnittää 

huomiota luottamuksen ja epäluottamuksen moninaisiin ulottuvuuksiin, epäluottamuksen 

yhteiskunnalle hyödyllisiin muotoihin, sekä paikallisyhteisön ja toiminnanharjoittajan välisiä suhteita 

laajempiin (esim. instituutioita ja ideologioita koskeviin) luottamussuhteisiin. 



 

Käsikirjoitus Lehtonen M., Kojo, M., Kari, M., Jartti, T., Litmanen, T., “Trust, mistrust and distrust as 

blind spots of Social Licence to Operate: illustration via forerunner countries in nuclear waste 

management” lähetettiin vertaisarviointiin marraskuussa 2020. 

 

Osatehtävä 3 on viestitty SOLID- hankkeen tuloksista osallistumalla kansainvälisiin konferensseihin 

ja seminaareihin ja viimeistellä hankkeen artikkelikäsikirjoitukset julkaisuiksi. 

 

Käsikirjoitus Kojo, M., Jartti, T., Kari, M., Litmanen, T., Lehtonen M., ” The art of being ethical and 

responsible – Print media debate on final disposal of spent nuclear fuel in Finland and Sweden” 

lähetettiin vertaisarviointiin helmikuussa 2021. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

Kari, M., Kojo, M., Lehtonen, M. 2021. “Role of the host communities in final disposal of spent 

nuclear fuel in Finland and Sweden”, Progress in Nuclear Energy, 133 (2021) 103632 

https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103632 

 

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. Volume 61, March 2020, 101354, 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354 

 

Lehtonen, M., Kojo., 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. Volume 61, March 2020, 101353, 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353 

 

Lehtonen, M., Kojo, M., Kari, M., Litmanen, T. 2021. “Healthy mistrust or complacent confidence? 

Civic vigilance in the reporting by leading newspapers on nuclear waste disposal in Finland and 

France”, Risk, Hazards, and Crisis in Public Policy, Revised version accepted on 17 November 2020. 

Forthcoming. 

 

Vertaisarvioinnissa olevat artikkelikäsikirjoitukset 

Lehtonen M., Kojo, M., Kari, M., Jartti, T., Litmanen, T., “Trust, mistrust and distrust as blind spots 

of Social Licence to Operate: illustration via forerunner countries in nuclear waste management”, 

Journal of Risk Research. Submitted for review on 13 November 2020. Decision on 15 February 

2021: major revisions required.  

 

Kojo, M., Vilhunen, T., Kari, M., Litmanen, T., Lehtonen M., ” The art of being ethical and responsible 

– Print media debate on final disposal of spent nuclear fuel in Finland and Sweden”, Social Justice 

Research. Submitted on 26 February 2021. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

Kojo, M., Kari, M., Lehtonen, M., Litmanen, T. National Specificities in “Safetization”: Safety speech 

on nuclear waste management in the Finnish and French parliaments. The Society for Risk Analysis 

Europe - Nordic Chapter Webinar / Session 6: Risk prediction and communication - methods, tools 

and challenges, Kaunas, 6.11.2020. Oral presentation. 

 

Lehtonen, M., Nuclear power, ideological trust, (de)politicisation and mistrustful civic vigilance – 

Finnish, French, German and Spanish experiences. 24th REFORM group meeting, Raitenhaslach, 24–

28 August 2020. Oral presentation. 

 

Abstrakti hyväksyttiin konferenssiin, joka siirtyi vuodella eteenpäin: 

Kojo et al., Social Licence to Operate – a (false) solution to problems of trust in nuclear waste 

management policies? 29th Annual Conference of the Society for Risk Analysis – Europe, June 2021, 

https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103632
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103632
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22146296/61/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22146296/61/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22146296/61/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22146296/61/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353


Espoo, Finland 

 

Opinnäytteet 

Kari, M. 2020. First of its kind: Eurajoki as a nuclear community and site for the final disposal of 

spent nuclear fuel, JYU Dissertations 255, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8245-4 

 

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

Tiedote 

Ydinjätteiden loppusijoituksen hyväksynnän perusteet puntarissa, 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-ytm-mika-kari-humanistis-

yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiologia  

YTM Mika Karin väitöstiedote, Jyväskylän yliopisto 

 

Mika Karin haastattelu, Hyväksyntä ydinjätteiden loppusijoitukselle pitää ansaita, Energiauutiset 

6/2020 

 

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten 

toteutuminen) 

Hankkeen matkakulut eivät toteutuneet suunnitellusti, koska kokouksia ja konferensseja peruuntui 

tai muuttui webinaareiksi COVID-19-pandemian takia. Koronatilanteen vuoksi hanke ei järjestänyt 

seminaaria syksyllä 2020. Matkakuluista säästynyt rahoitus kohdennettiin tutkimustyön palkkauksiin.  

 

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat) 

Jyväskylä, 12.-13.9.2020 

 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8245-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8245-4
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-ytm-mika-kari-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiologia
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-ytm-mika-kari-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiologia
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-ytm-mika-kari-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiologia
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-ytm-mika-kari-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-sosiologia

