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Esipuhe
Tämä on Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) vuosikatsaus tutkimusohjelman
kolmannelta vuodelta 2021. 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, opinnäytteistä ja seminaareista 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. Koronapandemian ja kansainvälisen poliittisen tilanteen
seurauksena ydinenergian näkymät ovat aiempaa vaikeammin ennakoitavissa. 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 2021 aikana mm. tehtiin laiteasennuksia kapselointilaitokseen.
Ohjelmakauden aikana on myös otettu käyttöön ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3. Työt jatkuvat
Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen edistämiseksi, joskin kansainvälinen tilanne on aiheuttanut projektille
haasteita. Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat ovat voimassa 2020-luvun loppupuolelle.
Maaliskuussa 2022 Fortum teki päätöksen hakea jatkolupaa vuoteen 2050 saakka.
Otaniemessä sijaitsevan FiR1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto on meneillään ja vuoden 2020 lopulla
käytetty polttoaine kuljetettiin Yhdysvaltoihin. Purkulupaa ollaan hakemassa lähiaikoina ja rakenteiden
purkaminen on suunniteltu aloitettavaksi 2023.
Tutkimusohjelmakaudella viimeisteltiin 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.
Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti tutkimusohjelman toimintaan myös vuonna 2021. Suurin
vaikutus oli suunniteltuihin matkoihin, konferensseihin ja verkostoitumiseen, sillä tapahtumia ei
edelleenkään voitu pitää suunnitellusti. Tutkimusohjelmassa järjestettiin kuitenkin tapahtumia
etäyhteyden yli, mukaan lukien SAFIR2022 -ohjelman kanssa yhteinen puoliväliseminaari johon
osallistui yli 400 ihmistä eri maista.
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Kansainvälinen toimintaympäristö
KYT-ohjelmalla on linkkejä myös kansainväliseen tutkimukseen ja alan yleiseen kehitykseen.
Konkreettisimmin nämä totetutuvat yhteis- tai sisarhankkeina yhteisen EURAD -projektin osaprojektien
kanssa (esim. KÄRÄHDE-hanke). EURAD-projekti käynnistyi vuonna 2019 ja ensimmäiset osaprojektit
ovat jo ehtineet mm. järjestää koulutuksia, tutkijoiden vaihtoja ja raportoida tuloksia.
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 ohjeluonnosten 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
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.
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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 KYTohjelmaan. Myöskään STUK:n valvontatyötä suoraan tukevat hankkeet eivät ole kuuluneet KYT2022ohjelmaan. 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 tutkimushankkeisiin saadaan riittävän monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkimusryhmä sekä asiantunteva
tukiryhmä. Tehokkaalla tiedonvaihdolla voidaan myös välttää mahdollista päällekkäistä tutkimusta sekä
koordinoida esimerkiksi kansainvälisiin hankkeisiin osallistumista.
Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa vuosittain ydinjätehuollon tutkimushankkeita työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) esityksen perusteella. TEM:n esitys perustuu KYT-johtoryhmän
rahoitussuositukseen. Vuosittain jaettava rahamäärä perustuu jätehuoltovelvollisten vastuumääriin.
Tutkimuskaudella 2019–2022 on tutkimukseen, tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja
täydennyskoulutustoimintaan osoitettavissa noin 3,3 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu kaikille avoimeen
hakuun, jonka osuus on noin 1,9 miljoonaa euroa vuosittain, sekä vain VTT Oy:lle suunnattuun,
Ydinturvallisuustalon tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen tarkoitettuun osaan.
KYT2022-tutkimusohjelma tukee ja kannustaa osallistumaan ydinjätetutkimuksen kansainvälisiin
hankkeisiin. Esimerkiksi EU-hankkeita voidaan toteuttaa VYR:n ja muiden suomalaisten tai ulkomaisten
rahoittajien rinnakkaisina hankkeina. Näihin rinnakkaishankkeisiin sovelletaan KYT2022-ohjelman
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
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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 vuorovaikuttaviin 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.

Kuva 1. KYT2022-tutkimusohjelman pääaihepiirit.

Pitkäaikaisturvallisuuden aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia suunniteltaessa on tavoitteena oltava
tutkimuksen toteutettavuus ja hyväksyttävyys loppusijoituksen turvallisuusperustelussa. Ydinjätehuollon
pitkäaikaisturvallisuustutkimukset voivat tässä tutkimusohjelmassa kohdistua käytettyyn
ydinpolttoaineeseen, voimalaitosjätteeseen tai käytöstäpoistojätteeseen. Kaikkien näiden jätehuollon
suunnittelu Suomessa perustuu geologiseen loppusijoitukseen, mutta vaihtoehtoisiakin menetelmiä
voidaan tutkia.
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3. Tutkimushankkeet vuonna 2021
Vuoden 2021 hankehaku oli 3-osainen, joista yhdessä muodostuu ydinenergialain tarkoittama
hankekokonaisuus. 3-osainen hankehaku liittyy VTT:n Ydinturvallisuustalon rahoitusjärjestelyyn
Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) kautta. Ensimmäinen osa oli tutkimus- ja
infrastruktuurihankehaku, joka oli kaikille avoin. Toisena osana oli vain VTT Oy:lle suunnattu haku
Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan toimitilakustannuksista. Kolmantena osana oli vain VTT Oy:lle
suunnattu haku Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan investointikustannuksista. Kaikki tähän
hankehakuun osallistuneet infrahankkeet hakivat (ja saivat) osarahoitusta myös SAFIR2022-ohjelmasta.
Vuoden 2021 hankehakuun lähetettiin yhteensä 41 tutkimushanke-ja infraesitystä (mukaan lukien
hallintohanke) ja yhteenlaskettuna VYR-rahoitusta haettiin tutkimushankkeille 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 hankeesitysten yhteenlaskettu haettu VYR-rahoitus oli noin 0,8 M€ suurempi kuin VYR-rahoitusvara.
Työ- ja elinkeinoministeriö teki johtoryhmän suosituksen pohjalta rahoitusesityksen, johon se pyysi
lausunnon STUKilta. Valtion ydinjätehuoltorahasto teki lopullisen rahoituspäätöksen 11.3.2021. Vuonna
2021 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 yksi 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 3.
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Turvallisuuden perustekijät
Käytetyn polttoaineen huolto - Puskuri/Kallio
rajapinta

20%% 11 %
4%

Käytetyn polttoaineen huolto - Kapseli

18 %
15 %

14 %

23 %

Käytetyn polttoaineen huolto Vapautumisesteiden
vuorovaikutukset/mikrobiologia
Käytetyn polttoaineen huolto Kallioperätutkimukset
Käytetyn polttoaineen huolto - Muut
turvallisuustutkimukset

13 %

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto

Kuva 2. KYT2022: VYR-tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen jakautuminen
tutkimusaihepiireittäin vuonna 2021.

Jyväskylän Yliopisto

Itä-Suomen
Yliopisto
GTK

VTT
Helsingin Yliopisto
Turun Yliopisto

Aalto

Kuva 3. KYT2022: VYR- tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen osuuden jakautuminen
tutkimuslaitoksittain vuonna 2021.

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto vuoden 2021 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 2021 tuotetut julkaisut ja opinnäytteet. Liitteessä 3 on kuvattu
tutkimusohjelman organisaatio ja liitteessä 4 tutkimushankkeiden jakautuminen seurantaryhmittäin
tukiryhmille vuonna 2021.
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3.1 Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta
Vuonna 2021 Käytetyn polttoaineen huolto – puskuri/kallio –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke
sisältäen kolme osahanketta, jotka on esitetty alla.
Taulukko 1. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö
Veli-Matti
Pulkkanen
Markku Kataja
Jukka Kuva

Tutkimushanke
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus*

Organisaatio
VTT

BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus*

JYU

BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus*

GTK

*BROCTIO on VTT:n vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Jyväskylän yliopisto ja
Geologian tutkimuskeskus. BROCTIO on Excellence –hanke, jonka rahoitus jatkuu koko
tutkimusohjelman nelivuotisen kauden yli.
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus
Hankkeessa tutkitaan kokeellisesti KBS-3 menetelmän mukaisen käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitusjärjestelmän savikomponenttien (bentoniittipuskuri ja tunnelitäyttö) ja niitä ympäröivän
kallioperän ilmiöitä. Erityistä huomiota kiinnitetään bentoniitin ja kallioperän rajapintaan. Valitut
tutkimuskohteet ovat 1) bentoniitti-kallio -rajapinnan kulkeutumisilmiöt, 2) peruskallion vaikutus
bentoniitin mekaaniseen ja termiseen käyttäytymiseen ja 3) kalliorakojen sekä materiaalien
karakterisointi. Tutkimuksen tuloksena saadaan ilmiöistä yksityiskohtaista ja kattavaa kokeellista
tietoa ja aineistoa, joka lisää ilmiöiden ymmärtämistä ja jota voidaan käyttää ilmiöihin liittyvien
mallien kehittämisessä ja parametrisoinnissa. Tulokset mahdollistavat erityisesti savikomponenttien
ja kallioperän vuorovaikutuksen analysoinnin ja näille osille käytettyjen erillisten mallien
yhdistämisen.
Tutkittavat ilmiöt vaikuttavat suoraan tutkittavien loppusijoitusjärjestelmän osien keskeisten
turvallisuustoimintojen toteutumiseen, mutta liittyvät myös loppusijoitustilan sulkemisen jälkeisen
muutosvaiheeseen ja loppusijoituksen toteutettavuuteen. Lisäksi tutkimalla loppusijoitusjärjestelmän
osien vuorovaikutusta voidaan arvioida osien toimintakyvyn alenemisen vaikutusta toisten osien
toimintaan.
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3.2 Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli
Vuonna 2021 Käytetyn polttoaineen huolto – kapseli –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen
viisi osahanketta, jotka on esitetty alla. Uutena koordinoituun kokonaisuuteen tuli mukaan SUCCESShanke.
Taulukko 2. Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö
Juhani Rantala
Sven Bossuyt
Tom Andersson
Jari Aromaa
Timo Saario

Tutkimushanke

Organisaatio

KAPSELI/BECOLT - Behaviour of Copper under Load
Transients*
KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen
sisäosan mekaaninen lujuus*
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and
prediction of long term deformation and damage of
copper*
KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper
corrosion in repository conditions*

VTT

SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio
kuparissa

VTT

Aalto
VTT

Aalto

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

KAPSELI - Canister performance assessment
KAPSELI –hanke pyrkii tutkimaan kapselin suorituskykyä erilaisten mekanismien ja vuorovaikutusten
kautta. Alla on kuvattu lyhyesti tutkimushankkeen eri osahankkeita.
BECOLT - Behaviour of Copper under Load Transients
Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa,
jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen
kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation vaikutuksesta. Myös raekoon vaikutusta virumiseen
selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään
kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä.
Tietämys ja kokeellisen näytön määrä ovat kaikilla mainituilla tutkimuksen alueilla vielä puutteelliset.
Tulokset ja mallit kuormitushistoriariippuvuudesta, relaksaatiosta ja raekoon vaikutuksesta yhdistetään
kapselin FE-laskennassa, jolloin saadaan luotettavampi arvio kapselin kokemista rasituksista ja
muodonmuutoksesta. Tulosaineisto antaa myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden
turvallisuusperusteita.
MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuparikapselin eri osien (perusmateriaalit ja hitsit) mekaanisiet
ominaisuudet sekä ymmärtää makroskooppinen ja mikroskooppinen plastinen deformaatio sen
epähomogeenisissä rakenteissa. Näin voidaan ennustaa kapselin deformaatio ja mahdollinen murtuminen
pitkäaikaisessa käytössä ja mallintaa sen käyttäytyminen luotettavasti. Tutkimuksessa selvitetään myös
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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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3.3 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia
Vuonna 2021 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia aihepiirissä on koordinoitu hanke sisältäen viisi osahanketta sekä yksi erillishanke KaMu.
Taulukko 3. Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia – aihepiirin
hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Minna Vikman

MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset*
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon*
MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa*

VTT

MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot*
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset*
aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä*
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen
muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen
loppusijoituksessa

GTK

Leena Carpén
Hanna Miettinen
Riika Kietäväinen
Malin Bomberg

Minna Vikman

VTT
VTT
VTT

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.
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MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa
Hankkeen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko mikrobit aktiivisuudellaan bentoniitin rakenteelle ja
toimintakyvylle "worst case" -olosuhteissa, kuten bentoniitin, pohjaveden ja kallion rajapinnoissa riskin.
Aiemmin on havaittu että bentoniitissa on mikrobiaktiisuutta ja aktiivisuudella on vaikutuksia
bentoniittiin, mutta vaikutusten merkittävyys jäi epäselväksi ja tätä kysymystä hankkeessa selvitetään
tarkemmin.
MiBe osahanke keskittyy moniestejärjestelmän bentoniitin mikrobiologisiin ja kemiallisiin muutoksiin.
MiBe-hankkeen tuloksena saadaan tietoa siitä, voivatko mikrobit aiheuttaa bentoniitin toimintakyvylle
sellaisia riskejä, joita pitäisi tutkia tarkemmin huomioiden ydinjätteen pitkä säilytysaika ja bentoniitin
toimintakyvyn pysyvyys. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ydinjätteen loppusijoituksen
turvallisuuden arvioinnissa.
BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot
Hankkeen tavoitteena on kuvata kalliopohjavedessä tapahtuvat merkittävät aineiden kulkeutumiseen ja
pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit kolmen keskeisen skenaarion avulla, joita
ovat sulfaattiskenaario, vetyskenaario ja suolaisuusskenaario. Lisäksi tavoitteena on tarkastella
biogeokemiallisten reaktioiden termodynamiikkaa luonnonanalogiakohteissa ja laboratoriokokeessa sekä
verrata tuloksia mikrobiologisin menetelmin saatuihin tuloksiin.
Tutkimushankkeessa tehdään biogeokemiallista näytteenottoa syvistä kairarei'istä, termodynaamista
mallinnusta sekä mineralogista- ja isotooppitutkimusta. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää
arvioitaessa biogeokemiallisten prosessien hyötyjä ja haittoja ydinjätteiden loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri menetelmien (mikrobiologiset, geokemialliset, termodynaamiset)
käytettävyyttä turvallisuusperustelun tarvitsemien parametrien määrittelyyn.

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 matalaaktiivisen jätteen loppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Hankkeessa hyödynnetään Olkiluodon VLJluolan 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
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mikrobiologisissa parametreissä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää matala-aktiivisen
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.
3.4 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset
Vuonna 2021 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirissä on neljä hanketta, jotka
on esitetty alla. Uutena hanke-esityksenä tähän aihepiiriin sai rahoitusta C-ROCK2.
Taulukko 4. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Pietari Skyttä

MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus

TuY

Nicklas Nordbäck

KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus

GTK

Mikael Rinne

RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
C-ROCK2 – Radiohiilen kemialliseen muotoon ja
pidättäytymiseen vaikuttavat tekijät kallioperässä

Aalto

Merja Lusa

HY

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 3Dmalleja. 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 EteläSuomen 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.
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RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
RAKKA-tutkimushankkeen ensisijaisena tavoitteena on määrittää rakojen virtausominaisuudet
fotogrammetrian, mekaanisen numeerisen mallinnuksen sekä kytketyn hydromekaanisen
numeerisen mallinnuksen keinoin. Yksittäisten rakojen virtausominaisuudet voidaan syöttää rakopinnan
ominaisuuksina kytkettyä mallinnusta varten. Hankkeen tulokset validoidaan suuren mittakaavan
laboratoriokokeiden avulla. Virtausmallinnuksen tarvitsemat rakoparametrit voidaan ilmaista
taulukkomuodossa tutkimushankkeittain. Tutkimuksen toisena tavoitteena on vastata
ydinjätehuollon koulutustarpeeseen.
C-ROCK2- Radiohiilen kemialliseen muotoon ja pidättymiseen vaikuttavat tekijät kallioperässä
Hankkeessa selvitetään ydinpolttoaineesta peräisin olevan radiohiilen kemiallisia muotoja ja näiden
muutoksia sen kulkeutuessa kallioperän kautta biosfääriin sekä erityisesti bakteerien vaikutusta
metaanimuotoisen hiilen muuttumisessa karbonaattimuotoon, sekä bakteerien kykyä saostaa
karbonaattimuotoista hiiltä kallioperäolosuhteissa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia kokeellisia
menetelmiä kallioperäolosuhteiden ja mikrobitoiminnan yhteisvaikutusten tutkimukseen. Tutkimus on
erittäin tärkeää, koska radiohiili kuuluu tärkeimpään radionuklidiluokkaan tarkasteltaessa ihmisille
tulevaisuudessa mahdollisesti kertyviä säteilyannoksia ja koska tietämys radiohiilen käyttäytymisestä
kallioperässä on erittäin vähäistä. Tässä hankkeessa esitetyn kaltaista tutkimusta Suomessa ei ole
aiemmin tehty.
Hankkeessa tuotetaan radiohiilen kulkeutumisesta uutta, ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuuden
arvioimista tukevaa tieteellistä tietoa.
3.5 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset
Vuonna 2021 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirissä on viisi
hanketta, jotka on esitetty alla. Aihepiiriin liittyi uutena hankkeena NAT-LAB-14C.
Taulukko 5. Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Marja SiitariKauppi

RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien
kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla
RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi
PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin
liukoisuus
NAT-LAB-14C – Using volcanic-geothermal fields as
natural laboratories to investigate transfer of 14C in soils
and into terrestrial food webs

HY

Jarkko Akkanen
Silja Häkkinen
Janne
Heikinheimo
Christina Biasi

UEF
VTT
VTT
UEF

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.

KYT2022 Vuosikatsaus 2021
17.3.2022

17

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.

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.
NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as natural laboratories to investigate transfer of
14C in soils and into terrestrial food webs
Hankkeen tavoitteena on tutkia hiili-14:sta kulkeutumista ympäristöön, erityisesti maanpäällisiin
ruokaketjuihin ja lopulta ihmisiin. Hankkeessa hyödynnetään ainutlaatuista luonnon laboratoriota
Islannin tulivuorten läheisyydessä, jossa isotooppisesti erilainen hiili vapautuu maanalaisesta lähteestä
kaasufaasissa ja liuenneena. Tavoitteena on myös tarkentaa konservatiivisia oletuksia
turvallisuusperustelussa. Kokeista saatavaa dataa käytetään mallinnuksessa ja verrataan esim.
kansainvälisen BIOPROTA -projektin tuloksiin.
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3.6 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto
Vuonna 2021 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirissä on viisi hanketta, jotka on esitetty
alla.
Taulukko 6. Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna
2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Paula Keto

SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3

VTT

Gareth Law

SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3

HY

Leena Carpén
Antti Räty
Susanna
SalminenPaatero

TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten
VTT
jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa
DEMONI - Decommisioning Material characterization and VTT
final disposal studies*
HY
DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

*DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies - on VTT:n vetämä
koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Helsingin yliopisto.

SURFACE - Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3
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 eiaktiivisille 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.
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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 rakenteelliseenlujuuteen
vaikuttavia ilmiöitä ikääntyvissä reaktoreissa ja varmentaa
käytöstäpoistojätteidenpitkäaikaisturvallisuutta 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.
Tehtävät kokeet suunnitellaan verrannollisiksi muissa projekteissa tehtävien
inaktiivistennäytemateriaalien tutkimusten kanssa, jotta voidaan verrata aktivoitumisen vaikutusta
materiaalienkemialliseen käyttäytymiseen.
Projektissa tutkittavat näytteet ovat todellisia ydinlaitosmateriaaleja ja sikäli yleensä vaikeasti
saatavillajulkiseen tutkimukseen. Kokeissa tutkittavat ilmiöt ovat kuitenkin yleisiä, sovellettavissa
kaikkiinreaktorityyppeihin ja valmentavat tulevaisuuden käytöstäpoistohankkeisiin.

3.7 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat
Vuonna 2021 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on yksi hanke, joka on esitetty
alla.
Taulukko7. Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna
2021.

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/lantanidienryhmäerotukseen
käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on kehittyneidenpolttoainekiertojen kansainvälisen
tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusiaerotustekniikoita. Hankkeessa syntetisoidaan Ac/Ln
ryhmäerotuskyvyn omaava hybridimateriaali ja pyritään ymmärtämään Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn syitä.
Tavoitteena on myös hybridin epäorgaanisen ja orgaanisen osuuden ymmärtäminen sorption

KYT2022 Vuosikatsaus 2021
17.3.2022

20

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.

3.8 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys
Vuonna 2021 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirissä on kolme uutta rahoitusta saanutta hankeesitystä.
Taulukko 8. Käytetyn polttoaineen huolto - ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö
Timothy Schatz
Paula Keto
Petri Paju

Tutkimushanke

Organisaatio

CloMap – Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen
liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa
SMRWaMa - Pienreaktorien jätehuollon esiselvitys (SMR
Waste Management)
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen
muisti

VTT
VTT
TuY

CloMap - Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet
Suomessa
Tutkimuksen tavoite on kartoittaa sulkemiseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyviä tutkimuskysymyksiä
kuten tärkeimmät päätökset, aktiviteetit ja epävarmuudet sekä tutkimus- ja kehitystarpeet. Hanke
toteutetaan pääosin kirjoituspöytätyönä mutta hankkeessa voidaan käyttää myös haastatteluja ja
työpajoja.

SMRWaMa - Pienreaktorien jätehuollon esiselvitys (SMR Waste Management)
Hankkeen tavoitteena on selvittää pienreaktorien (SMR) jätehuoltoa Suomessa. Työssä selvitetään
Suomen kannalta oleellisten pienreaktorien tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen
jätteen määrää ja eroja verrattuna tällä hetkellä Suomessa toimivien ydinvoimaloiden jätevirtoihin.
Lisäksi selvitetään pienreaktorien jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä, lupahakemusprosessia ja
organisoinnin ja toteuttamisen vaihtoehtoja sekä tarpeita loppusiojituskonseptin ja päästöesteiden
kehittämiseen ottaen huomioon pienreaktoritekniikaan erityispiirteet. Tavoitteena on myös tunnistaa
pienreaktorien jätehuoltoon liittyvät epävarmuudet ja tärkeimmät kehityskohteet, joihin liittyvät
mahdolliset jatkohankkeet suunnitellaan vuonna 2021. Hanke toteutetaan pääosin kirjoutuspöytätyönä ja
lisäksi pidetään 1-2 keskustelutyöpajaa tunnistettujen sidosrymien kanssa. Työn tuloksena on selvitys
pienreaktorien jätehuollosta ja jätehuollon kehittämistarpeista Suomessa.

YLYMU - Ydiniätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti
Tutkimuksen tavoitteena on luoda tilannekuva siitä, miten Suomessa on varauduttu ydinpolttoaineen
loppusijoituksen alkamiseen ja huomioitu erityisesti sitä koskevan tiedon säilyvyys aiemmin ja nykyään,
sekä millaisia ratkaisuja asiasta on ehdotettu muualla ja parhaillaan kehitetään. Tarkoituksena on
parantaa loppusijoituksesta säilytettävän tiedon ja kokemusten säilyvyyttä erittäin pitkän aikavälin
kuluessa.
Hanke toteutetaan aluksi yhden hengen selvityshankkeena kirjallisesta aineistosta ja haastatteluin. Hanke
tuottaa julkaisuja ja uutta tietoa sekä perustaa jatkotyölle. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää erityisesti
viranomaiset ja valtioneuvosto, kun nämä käsittelevät loppusijoituslaitoksen käyttöluvan myöntämistä
sekä yritykset, media ja kansalaiset julkisessa keskustelussa loppusijoituslaitoksen pitkän ajan
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tulevaisuudesta. lhmistieteellinen näkökulma tuo uuden laajan koulutusvaikutuksen sekä mahdollisuuden
kansainväliseen yhteistyöhön.

3.9 Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri
Vuonna 2021 ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiiri koostuu yhdestä hankkeesta (Taulukko 9).
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 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Wade Karlsen

RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the
Centre for Nuclear Safety 2021

VTT

RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety)
KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan
toimitilakustannuksia vuonna 2021. 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 2021 kustannus on KYT-tutkimusohjelman
osalta arviolta 617 k€.
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3.6 Yhteenveto
Vuonna 2021 tutkimusohjelmassa myönnettiin valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoitusta
n. 3,5 M€, josta kaikille avoimen tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan
tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta 33 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle.
Tutkimusohjelmassa valmistui vuonna 2021 yhteensä 17 arvojulkaisua, 22 konferenssijulkaisua ja
työraporttia sekä 11 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 2021 koronavirus rajoitti
matkustamista, joten erityisesti konferenssijulkaisujen määrä on selvästi pienempi kuin pandemiaa
edeltävinä vuosina, toisaalta tieteellisten julkaisujen määrä vuonna 2021 oli korkea.
Taulukko 10. KYT2022-ohjelman julkaisujen lukumääräinen jakautuminen eri tutkimusaiheisiin vuonna
2021.
Aihepiiri

Arvojulkaisut

Puskuri/kallio-rajapinta
Kapselin toimintakyky
Vapautumisesteiden
vuorovaikutukset/mikrobiologia
Kallioperätutkimukset
Muut turvallisuustutkimukset
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen
huolto
Vaihtoehtoiset teknologiat
Hyväksyttävyys

2
4

Konferenssijulkaisut
ja työraportit
2
2

Opinnäytteet

4
5
2

4
6

3
3
2

-

7

(1)
-

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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KYT2022 hankekohtaiset hakuyhteenvedot 2021

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
Sven Bossuyt, Aalto
mekaaninen lujuus*
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and prediction of
Tom Andersson, VTT
long term deformation and damage of copper
KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper corrosion in
Jari Aromaa, Aalto
repository conditions
SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosiokuparissa
Timo Saario, VTT
Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia - aihepiirin
hankkeet. Koordinoidun hankkeen MoToPro hankekoordinaattori lihavoituna.
Tutkimushanke
MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden
merkitys kuparikapselin korroosioon
MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa
MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen
monimuotoiset*aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujenmuodostumiseen matalaaktiivisen huoltojätteenloppusijoituksessa

Hankepäällikkö
Minna Vikman, VTT
Leena Carpén, VTT
Hanna Miettinen, VTT
Riikka Kietäväinen,
GTK
Malin Bomberg, VTT

Minna Vikman, VTT

KYT2022 Vuosikatsaus 2021
17.3.2022
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Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke
Hankepäällikkö
MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus
Pietari Skyttä, TuY
KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus
Nicklas Nordbäck, GTK
RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
Mikael Rinne, Aalto
C-ROCK2 - Radiohiilen kemialliseen muotoon ja pidättymiseen
Merja Lusa, HY
vaikuttavat tekijät kallioperässä
TuY=Turun Yliopisto, HY=Helsingin Yliopisto

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke
Hankepäällikkö
RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien kulkeutuminen sementin
Marja Siitari-Kauppi,
ja kallioperän rajapinnalla
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
NAT-LAB-14C – Using volcanic-geothermal fields as natural
Christina Biasi, UEF
laboratories to investigate transfer of 14C in soils and into terrestrial
food webs
UEF=Itä-Suomen yliopisto, VTT=Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke
SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2
SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2
TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio
loppusijoituksen in-situ olosuhteissa
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final
disposal studies
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final
disposal studies
Vaihtoehtoiset teknologiat - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke
ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit
Hyväksyttävyys - aihepiirin hanke.
Tutkimushanke
CloMap – Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen liittyvät
tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa
SMRWaMa - Pienreaktorien jätehuollon esiselvitys (SMR
Waste Management)
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen
muisti

Hankepäällikkö
Paula Keto, VTT
Gareth Law, HY
Leena Carpén, VTT
Antti Räty, VTT
Susanna SalminenPaatero, HY

Hankepäällikkö
Risto Koivula, HY

Hankepäällikkö
Timothy Schatz, VTT
Paula Keto, VTT
Petri Paju, TuY

TuY=Turun Yliopisto

Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri - aihepiirin hankkeet.
Tutkimushanke
RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the Centre for
Nuclear Safety 2021
RADINFRA - Radiological laboratory equipment infrastructure
investments 2021

Hankepäällikkö
Wade Karlsen, VTT
Wade Karlsen, VTT

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus, Broctio (Osaprojekti 2: VTT)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Bentonite-rock interaction
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
Jyväskylän yliopisto, GTK
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)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

-

1 Kandidaatin työ

Kokeellinen menetelmä,
konstitutiivinen malli
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 silikoniöljypumppupiirin päivitys kokonaisuudessaan
▪ vanhan mallisen pumpun rikkouduttua kahdesti
o laitteiston kalibrointi
▪ kokoonpuristumattomien ”metalli-dummyjen” työstöt ja kalibroinnin testaus
o vakuumipumpun päivitys
o triaksiaali-kammion tilavuuskontrollerin tiivistyksen uusiminen
o tarkempien näytteen ympärille tulevien LVDT-anturien asennus (varsinainen käyttö
myöhemmin)
o erillisen näytekompaktorin suunnittelu ja toteutus

•

•

•
•

▪ rinnakkaislaite, joka on tarkoitettu näytteiden kompaktointiin
• vähentää riippuvuutta triaksiaalilaitteistosta, jossa on ollut paljon projektin etenemistä
hidastaneita vikoja
▪ suunnittelu tehty
▪ osien hankkiminen ja rakentaminen aloitettu
Näytteenvalmistusmenetelmien kehitys
o mekaaninen työstö
▪ sopivan sorvin terän kehitys näytteiden työstöä varten
▪ näytteen katkaisumenetelmän virittäminen
o vesipitoisuuden hallinta
▪ kosteampien näytteiden (kuin huonekuivien) valmistus ilman RH-kontrolloitua vesimäärää,
mutta minimaalisin mekaanisin vahingoin bentoniitille
• nopeuttaa näytteiden valmistusta mutta näytteiden tasalaatuisuus ei ole yhtä hyvä kuin
RH-menetelmällä
• menetelmä sopii myös eri suolaliuosten ja bentoniitin sekoittamiseen (Tehtävässä 3)
o kompaktointisyklien ja aikojen testaus
▪ tarpeeksi dataa vs tarpeeksi nopea kompaktointi useiden näytteiden valmistusta varten
o näytteet saadaan valmistettua lukuun ottamatta erittäin kuivaa materiaalia
Kokeellisten tulosten datan käsittely
o automaattisen datankäsittelyohjelman ensimmäinen versio valmis
▪ datan visualisointi
▪ mallien ja malliparametrien sovittaminen suoraan kokeelliseen aineistoon
o mekaaninen malli (paine-tilavuus-suuntaan) ja sen parametrit sovitettu kokeelliseen aineistoon
huonekuivalle bentoniitille
Mallinnus
o suurten muodonmuutosten konstitutiivisten mallien kehitys kokeellisen aineiston mukaisesti
Koulutus
o sisäinen koulutus (O-P Rauhalan tohtoriopinnot)

Julkaisut ja opinnäytetyöt
•
•

2 abstraktia Nancyn savikonferenssiin 2022 (the 8th International Conference on Clays in
Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement)
valmisteilla artikkelit
o ”Cyclic isotropic compaction of Wyoming Na-bentonite powder”
o ”A large deformation chemoelastic and poroplastic model for swelling clays”

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
KYT2022 puoliväliseminaari 18.-19.3.
Seurantaryhmän kokous 20.10.2021
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)
Projektin kokous 8.3.2021 (online)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Bentoniitti-kallio - vuorovaikutus, Osaprojekti 1 (Broctio_Op1)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos
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
Ulkomaiset organisaatiot
Jyväskylän yliopisto
VTT (koordinaattori), GTK

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)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

1-3
1-2
Kokeellinen menetelmä ja
tulokset.
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.
Vuoden 2021 alussa aloitettiin varsinaiset rakokokeet, joissa kahteen eri kuivatiheyteen (1,40 ja 1,65 g/cm3)
valmistettuja bentoniittinäytteitä kasteltiin kolmella eri painetasolla (0, 2 ja 4 MPa) 3 mm reiän tai haljenneen
kivinäytteen kautta. Näistä eri yhdistelmistä (12 kpl) suoritettiin 8 normaalisti sujunutta koetta. Näytteiden
kastuminen pinta-alaltaan pienistä raoista oli joissakin tapauksissa hidasta, ja siksi näiden kokeiden kestoa
pidennettiin 1 kk:sta aina 4 kk:n asti. Kokeiden alustavista analyyseistä voitiin nähdä kastelugeometrian ja
paineen vaikutus veden kulkeutumiseen. Havaittiin myös, että bentoniitin tunkeutuminen rakoihin (eroosio) oli
vähäistä. Lopuissa kokeissa (4 kpl) havaittiin veden äkillinen virtaus näytteen lävitse aivan kokeen alussa. Tämä
ilmiö esiintyi matalan tiheyden (1,40 g/cm3) näytteillä kun kastelupaine nostettiin lähelle arvoa 2 MPa.

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 4,9 htkk, Markku Kataja 0,2 htkk
Palkkakustannukset: 65 708,58 € (suunnitelma 62 000,00 €)
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Ei matkoja vuonna 2021.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Bentoniitti-kallio vuorovaikutus (BROCTIO) / Osaprojekti 3
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Bentonite-rock interaction (BROCTIO) / Subproject 3
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Geologian tutkimuskeskus
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
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
VTT, Jyväskylän yliopisto
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Mittaus- ja analyysitulokset,
0
0
johtopäätökset ja mallit
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. Ei näytteitä VTT:ltä 2021.
Osatehtävä 3: 20 näytettä kuvattu tomografialla, 15 SEM:llä, 20 hyperspektraalikuvauksella, 20
XRD:llä, 3 µXRF:llä. Julkaisun kirjoitus kesken.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Julkaisu tekeillä, ei vielä julkaistuja
Muu tutkimuksista tiedottaminen
Projektin sisäiset kokoukset
Työpanos ja kustannukset
Jukka Kuva 0,26 htkk, Heini Reijonen 0,45 htkk, Thair Al-Ani 0,41 htkk, Lassi Heikkinen 0,08 htkk,
Pasi Heikkilä 0,01 htkk, Ester Jolis 0,09 htkk
Matkat
Ei matkoja vuonna 2021

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
BECOLT
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Behaviour of Copper under Load Transients
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

VTT
Juhani Rantala
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Käytetyn ydinpolttoaineen huolto, Kapseli
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Jatkoa PRECO-hankkeelle 2015-18. Osa koordinoitua hanketta KAPSELI.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
Aalto, Posiva, VTT (CRYCOprojekti)
Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa,
jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen
kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation kautta. Myös raekoon vaikutusta virumiseen
selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään
kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä. Viimeisenä vuonna päivitetään Wilshireja LCSP virumismallit ja laajennetaan niiden datapohjaa.
Tuloskategoria

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kokeellinen tulosaineisto,
raportit, julkaisut

suunniteltu 5 (2019-2022), yksi
konferenssiesitelmä 2019, yksi
webinaari 2021

1 diplomityö valmistunut 2021

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
Tietämys ja kokeellisen näytön määrä ovat kaikilla mainituilla tutkimuksen alueilla vielä vähintäänkin
osittain puutteelliset. Tulokset ja mallit kuormitushistoriariippuvuudesta, relaksaatiosta ja raekoon
vaikutuksesta yhdistetään kapselin FE-laskennassa, jolloin saadaan luotettavampi arvio kapselin
kokemista rasituksista ja muodonmuutoksen keskittymisestä kapselin kriittisissä kohdissa.
Tulosaineisto antaa myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden turvallisuusperusteita.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
1. Koeohjelmat kuormitushistorian vaikutuksesta lämpötiloissa 90°C ja175°C ovat valmiit, mutta 90
°C:ssa ei havaittu kuormitushistorialla olevan vaikutusta, mikä oli yllättävää. Yksi hyvin
pitkäaikainen virumiskoe on käynnissä.
2. Eri raekokoja sisältävää koemateriaalia saatiin Posivalta, joten koeohjelma on käynnistymässä.
3. Relaksaatiokoeohjelma jatkuu syklisillä relaksaatiokokeilla, joissa voima käy välillä nollassa sen
sijaan, että aikaisemmin venymä ajettiin syklin lopussa nollaan.
4. 5000h koe kiilakuormitetulla CT-sauvalla 90°C suolavedessä on päättynyt, mutta
metallografiatarkastuksen perusteella ei ole havaittu korroosion ja virumisen yhteisvaikutusta.
Viimeisenä vuonna ei jatketa kokeellista toimintaa suolavedessä, vaan tehdään referenssikokeita
MECAN- ja SUCCESS -projektien kanssa yhteistyössä.
5. Posivan toimeksiantona toteuttaman projektin pitkään testattuja FSW koesauvoja saatiin BECOLTja CRYCO-projektien käyttöön ja BECOLTissa tehtiin diplomityö, jossa käytettiin optista kuvaanalyysia virumiskoloutumisen jakautumisen mittaamiseen hitsissä ja perusaineessa.
6. Järjestettiin KYT-etäseminaari kuparikapselin eheydestä ja virumiskäyttäytymisestä 2021.
7. Projektin tuloksista pidettiin esitelmä BALTICA XI konferenssissa kesäkuussa 2019.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Konferenssiesitelmä:
Rantala J.H, Experimentally verified model based predictions for integrity of Cu overpack, Baltica XI,
11-13.6.2019.
Diplomityö Jani Vihko, Aalto yliopisto, Damage Assessment of Friction Stir Welded Copper Cross-weld
Specimens, August 2021
Muu tutkimuksista tiedottaminen
KYT Canister integrity seminar 10.11.2021. Presentations from VTT, Aalto, STUK, SSM and SKB.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Projektin kustannukset 102191 €, budjetti 100k€.
Matkat
Ei matkoja

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Kuparikapselin mekaaninen lujuus
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Mechanical strength of copper canister (MECAN)
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Aalto-yliopisto
Sven Bossuyt
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Ydinjätehuollon turvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimushankkeelle ”Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset
ominaisuudet”
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
VTT, Posiva
Kärnavfallsrådet, SSM, Studsvik tms.
Ab, KTH ja SKB, Ruotsi; Kyushu
University, Japani; MEPhI,
Venäjä

IGD-TP platform, EU

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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

0

0

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Kuparikapselin mekaaniset ominaisuudet, sallittavan plastisen deformaation määrä sekä vikojen
suuruus ja laatu ovat kapselin mekaanisen kestävyyden kannalta erittäin tärkeitä. Myös
loppusijoitusympäristössä (mukaan lukien säteilyn vaikutus) tapahtuvassa korroosiossa
(hapettuminen/sulfidoituminen) absorboituvan vedyn ja vakanssien vaikutus mekaanisiin
ominaisuuksiin, virumiseen, jännityskorroosioon ja vetyhaurauteen täytyy tuntea.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

stress corrosion cracking of copper
Co-operation with VTT was carried out. Creep experiments in sulphide environment were executed in
SUCCESS-project by VTT and Aalto University measured the hydrogen content in the samples and
did the microstructural analysis. The hydrogen content had increased with the exposure, but the
data was inconclusive. The material exhibited the three-layer sulphide film observed in previous
studies, but no cracking was found in the material. Thus, it was concluded that the test time was too
short to determine the extent of the effect of sulphide exposure with the ingress of hydrogen into the

material. Both parties agreed to longer exposures in 2022 with the intent to write a scientific article.
Hydrogen filled microvoid formation in copper.
Copper samples were charged with varying electrochemical potentials and a significant change was
found when potential was under -1,1 VHg/Hg2SO4. The hydrogen content measured with TDS increased
markedly and the sample surface became thoroughly covered with microscopic voids. After
electroless nickel plating, the cross-sections of the samples were examined, and the voids were
observed up to depth of 20 µm. A scientific paper is being written and will be published in 2022.
Strain localization study by digital image correlation
A new DIC system was taken into use, with much delay due to covid-19 and changes in research
personnel. Initial measurements with a D-shaped specimen designed to provide non-uniform
deformation data have now been carried out. Further experiments with more optimized geometry
and speckle pattern are planned to gather wider range of strain rate dependent data that could be
used in future for material model calibration through inverse methods such as Virtual Fields Method.
Scientific paper will be written.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
conference publication (extended abstract)
• Forsström A., Bossuyt S., Quantifying the Localisation of Plastic Deformation. Society for
Experimental Mechanics Annual meeting 2021, 2021, 1-2.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Vuoden 2021 kustannukset (31.1.2021 mennessä) ovat yhteensä 131 475 €. Kustannukset
jakautuvat seuraavasti:
Palkka- ja yleiskustannukset
125 286 € (sis. HSK 46%+YK 78%)
Tarvikkeet ja laitteet
3144 €
Vieraat työt ja palvelut
1855 €
osallistumismaksut
1190 €
Projektin suunniteltu budjetti vuodelle 2020 oli 143 000 € (KYT 93 000 €, Aalto-yliopisto 50 000 €).

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
remote participation in annual meeting of the Society for Experimental mechanics with presentation
of “Quantifying the Localisation of Plastic Deformation” (340€) and remote participation in
PhotoMechanics conference (850 €).

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Validated advanced modelling and prediction of long term deformation and damage of
copper (CRYCO)
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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

Ulkomaiset organisaatiot

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kaksi tieteellistä paperia on
julkaistu

2 väitöskirjaa

Aalto-yliopisto (koordinoidun
”Kapseli” hankkeen kautta)
Tutkimuksen tavoite

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Numeerinen malli ja kokeellinen
menetelmä

Konferenssi julkaisuja ei ole
tehty johtuen koronasta ja
matkustusrajoituksista.
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
muokattu siten että raekoko sekä vaurio (virukolo yms) ennustaminen näyttäisi olevan mahdollista.
Malli validoidaan kun kokeellista dataa tulee saataville.
- Tutkimustuloksia kuparimateriaalin mekaanisesta käyttäytymisestä loppusijoitusolosuhteita
vastaavissa olosuhteissa
- Edistyneitä koneoppimista hyödyntäviä materiaalin karakterisointimenetelmiä
Julkaisut ja opinnäytetyöt

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Suunnitelma on edelleen pääsääntöisest saman kuin hanke-esityksessä):
- 4 konferenssijulkaisua -tämä tullee hieman pienenemään.
- 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. Disseminaatioosuus (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 2021

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Oksidikerrosten vaikutus kuparin korroosioon loppusijoitusolosuhteissa (OXCOR)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions (OXCOR)
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
Aalto-yliopisto
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
Ulkomaiset organisaatiot
VTT

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)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

4-5

1-2

Kokeellisia tuloksia korroosion
mallintamiseen ja korroosion
arviointiin
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 pitkillä hapetusajoilla (2-13 viikkoa) kerrosten rakenteen, paksuuden ja
koostumuksen määrittämiseksi. Näillä kokeilla tarkennettiin 2019-2020 tehtyjä hapettumiskokeita.
Kosteassa ilmassa tehtävät hapetuskokeet ovat jäljessä aikataulusta. 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 2021 on käynnistetty kolmas 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. Kaksi kahdeksan kuukauden testiä on suoritettu ja kolmas päättyy
maaliskuussa 2022. 40 kuukauden testi on käynnissä ja se lopetetaan marraskuussa 2022. 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. Koetulosten mallinnus tehokkuuslain malleilla on
osoittanut, että korroosionopeus tasoittuu muutamassa kuukaudessa. Mallien perusteella steadystate korroosionopeudet ovat olleet kahden vuoden jälkeen 5-8 m/a pohjavedessä ja 1-2 m/a
huokosvedessä. Esihapetuksella ei ole havaittu merkittäviä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia.
Korotetun lämpötilan upotusrasituskokeissa on havaittu, että lämpötilan nousu 20 °C:lla kasvattaa
korroosionopeutta 50-100 %:a, mutta esihapetuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta.
Sähkökemialliset korroosiokokeet: Lineaarista polarisaatiovastusta (LPR) ja sähköisiä vastusantureita
(ER) käyttävät korroosiotestejä on jatkettu. 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. Paksumpien oksidikerrosten
vaikutus 4-5 viikon hapetuksella lämpötilassa 100 °C ei eronnut lyhyemmistä hapetusajoista.
Lämpötilan nousu 20 °C:lla on kasvattanut korroosionopeuden enimmillään kaksinkertaiseksi.
Lämpötilan vaikutus näyttäisi olevan pienempi kuin mitä 2020 kokeissa havaittiin. Korkeampia
lämpötiloja on testattu 80 °C saakka. ER-anturin testit lämpötiloissa 40-80 °C ovat osoittaneet
poikkeuksellisen suuria korroosionopeuksia verrattuna muihin koemenetelmiin. On mahdollista, että
ER-anturi ei sovellu tämän tyyppiseen mittaukseen, eikä näitä kokeita ole jatkettu kevään 2021
jälkeen.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
Aromaa, J., Kekkonen, M., Mousapour, M., Jokilaakso, A. & Lundström, M., The Oxidation of Copper
in Air at Temperatures up to 100 °C, Corrosion and Materials Degradation. 2(2021), 4, p. 625-640.
Aromaa, J., Khalid, M. K., Aji, A. T. & Lundström, M., Corrosion rate of copper canisters used for final
disposal of nuclear waste, in synthetic ground water and bentonite clay pore water. Current Topics in
Electrochemistry. 23(2021), p. 81-96.
Konferenssijulkaisut ja työraportit: Ei ole
Opinnäytteet: Sonphasit, Jasmin, Kuparin hapettumiskerrosten analyysimenetelmät. Kandidaatintyö,
Aalto-yliopisto 2021, 23 s.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
KYT-SAFIR midterm -seminaari helmikuussa 2021
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Kaikkia suunniteltuja koesarjoja pystyttiin toteuttamaan, mutta ER-anturien käytöstä on toistaiseksi
luovuttu. Hapettuma- ja korroosiotuotekerrosten analyysi on edennyt hitaasti Aallon laitekannan
suuren kuormituksen takia. Tutkijoiden palkkaaminen pidemmäksi ajaksi on osoittautunut
haasteelliseksi, tutkimusapulaisia on saatu riittävästi. Useampi ryhmän tohtoriopiskelija ja post-doc
tutkija on osallistunut projektiin pienellä työpanoksella, pääosin analyysien teossa.
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
Vastuuhenkilö
VTT
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 alun perin kaksivuotiseksi (2020-2021) suunniteltu yksittäinen hanke (joka
kuuluu koordinoidun hankkeen ”KAPSELI” kokonaisuuteen). Vuodelle 2021 KYT arvioitsijat
edellyttivät, että alun perin MECAN –projektissa suunnitellut sulfidialtistukset tehdään osana
SUCCESS-projektia – projektisuunnitelmaa muokattiin vaatimuksen mukaisesti ja kaksi Cu-OFP FSW
–materiaalin sulfidialtistusta on tehty 2021. Koska yhdessä Aalto Yliopiston kanssa nähtiin
tarpeelliseksi jatkaa Cu-OFP FSW –materiaalin sulfidialtistuksia (pidemmällä altistusajalla), myös
SUCCESS-projektille haettiin jatko vuodelle 2022.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
Aalto University, Sven Bossuyt,
SKB Ab, Christina Lilja
Posiva Oy, Tomi Prihti ja Timo
Salonen
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kokeellinen menetelmä

3

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 10 and 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 done

T2.2 Correlation of re-passivation parameters and SCC susceptibility: The work in this Task with
regard to NaNO2 –solutions (without sulphide) is completed and a journal publication has been
prepared
T2.3 Effect of a sulphide containing environment on hydrogen uptake: two sulphide exposures of
samples prepared from Cu-OFP FSW-material have been performed, and the results have been
transferred to the Aalto University MECAN –project
T2.4.1 Cooperation and external communication activities: Cooperation with MECAN –project has
been started in performing the sulphide exposures, and will be continued in 2022 with further
sulphide exposures; the sulphide exposures will be performed within SUCCESS-project and the
analyses in MECAN-project
T2.4.2 Knowledge transfer: Two younger scientists have been trained in using the repassivation
technique

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
Bojinov, M., Ikäläinen, T., Saario, T. ”Re-passivation rate and conduction mechanism of
surface film on copper in nitrite solutions”, proposed for publication in Corrosion Science journal.
Konferenssijulkaisut ja työraportit:
Huotilainen et al., ”Re-passivation rate of Cu-OFP”, VTT Research Report VTT-R-01153-20, 35 p.,
09.12.2020
Ikäläinen, T., Saario, T., ” Repassivation of Cu-OFP in sulphide environments”, VTT Research Report
VTT-R-00800-21, 17 p., 21.01.2022
Opinnäytteet:
Patrik Sahiluoma / Aalto yliopisto tekee väitöskirjaa vedyn vaikutuksesta Cu-OFP FSW –hitsien
murtumiseen (suunniteltu valmistuvan 2024), johon liittyen SUCCESS-projektissa tehdään
sulfidialtistuksia virumiskoesauvoilla.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Hankkeen kustannukset olivat 74108 € (budjetoitu 74000€). Toteutunut työpanos oli 4.5 htkk.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
No travel expenses

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Vapautumisesteiden vuorovaikutukset (VAVU)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Interactions in multibarrier system
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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
Ulkomaiset organisaatiot
Muut tutkimusohjelmat,
tms.
GTK
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

ei vielä julkaisu

ei opinnäytetöitä

Reaktorit
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).

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. Kesällä 2021 (1 vuosi aloituksesta) tehtiin
näytteenotto yhdestä reaktorityypistä, joka sisälsi bentoniittia, kuparipaloja, vettä Olkiluodosta sekä
ravinnelähdettä. Reaktoreista analysoitiin kaasufaasin koostumus sekä tehtiin kemiallisia määrityksiä
vedestä. Vedestä eristettiin DNA ja määritettiin avainmikrobeja qPCR:llä (MIMOSA-osahanke).
Bentoniitissa tapahtuvia kemiallisia ja mikrobiologisia muutoksia tutkittiin MiBe- hankkeessa.
Alustavien tulosten mukaan mikrobiaktiviisuus oli ilman ravinnelisäyksiä hyvin alhainen. Suurimmat
mikrobiaktiivisuudet ja sulfaatin pelkistymisnopeudet todettiin reaktoreista, jotka sisälsivät
bentoniittia. Bentoniitti oli myös merkittävä mikrobien lähde pohjaveden lisäksi. Merkittävää myös
on, että bentoniiitin todettiin sisältävän itiöitä muodostavia mikrobeita, jotka kestävät itiömuodossa
ääriolosuhteita. Kesällä 2022 tehdään näytteenotto, jossa otetaan näytteistä kaikista
reaktorityypeistä.
Reaktoreihin on lisätty laktaatti-formiaatti-ravinneliuosta puolen vuoden välein. Kokeen aikana
seurataan paineen mahdollista paineen muodostumista ja otetaan kaasunäytteitä tarpeen mukaan.
Tehtävä 5.4 MoToPro-hankkeen koordinointi
MoToPro-hankkeessa järjestettiin säännöllisesti kokouksia kaikkien osahankkeiden kanssa. Lisäksi
suunniteltiin webinaaria ’Microbes and barrier material performance’, joka on tarkoitus järjestää
23.2.2022
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Hanke on vasta alussa, joten ei vielä julkaisuja.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tiedotettu VTT:n sisällä. Webinaari projektin tuloksista järjestetään 23.2.2022.

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Työpanokset:
Suunniteltu
Minna Vikman

1 htkk

Tutkimusavustajat (Mirva Pyrhönen, Niina Torttila, Tarja Wikström) 0,6 htkk
Kustannukset:
suunniteltu (k€)
Palkkakustannukset:
tehdyn työajan palkat
7,0
muut henkilökustannukset
4,7
yleiskustannukset
10,3
Koneet ja laitteet
Aineet ja tarvikkeet
0,6
Vieraat työt ja palvelut
0,5
Matkakustannukset
Muut kustannukset
7
Yhteensä (k€)
30
Muut kustannukset: tutkimusympäristömaksu

toteutunut (k€)
7,1
4,3
11,0
1,5
0,5
5,6
30

Vieraat työt ja palvelut: kemiallisia analyysejä alihankintana
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Ei matkoja.

Toteutunut
1,0 htkk
0,8 htkk

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon (KUKO)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Interactions between barrier materials and their impact to the corrosion of copper canisters
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Thomas Ohligschläger

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Nuclear waste management safety
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Experimental methods, new
knowledge

No journal article or conference
presentation as the experiments
and their evaluation were still
ongoing

One master’s thesis was
started in 2021. It will be
finished in 2022.

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: Corrosion rate and mechanism of copper
The evaluation of copper coupons and water samples that were taken from the first long-term
exposure of OFP copper in anoxic simulated groundwater containing different microbial communities
(KUKO1) proceeded. The chemical analysis of the retrieved water samples revealed a high dissolved
copper concentration, probably as copper-chloro-complex. The visual inspection and the SEM/EDS
examinations of the samples showed light areas in the oxide films related to surface etchings and
microbial activity. The oxide on the pre-oxidized samples that had been exposed to the solution
containing sulphate reducing bacteria (SRB) had been transformed into a darker but thinner film
containing sulfur. No major differences between the bulk samples and the samples cut from weld
seam were remarked. The thickness of the oxide film of the samples retrieved from the other test
environments had increased during the experiment.
From each of the four test environments, two bare copper coupons and one coupon containing a part
of a weld seam were selected for corrosion product removal in order to determine the uniform
corrosion rates of the samples. The samples from the sterile environment had corrosion rates over
2.1 µm/a, which is quite high considering the projected time scale of the whole disposal period. The
presence of bacteria had a corrosion inhibiting effect. In the SRB containing solution, only about 0.5
µm/a were measured. The result for the solution with the NRB addition was about 0.8 µm/a. The
coupons in the test solution containing SRB’s, NRB’s and acetogens corroded with about 1.6 µm/a.
The samples with parts of the weld seam showed partially lower corrosion rates due to a shading
effect, which was caused by the fact that they had been stored with one large side on the bottom of
the test bottles during the exposure.
The weight loss corrosion rates correlated only partly with the averaged corrosion rates determined
by electrochemical Tafel extrapolation. Relations between the different electrochemical methods to
monitor possible corrosion processes were remarked pending further deeper analysis.
The second long-term exposure of copper samples in anoxic artificial groundwater with microbial
enrichments (KUKO2) was planned, prepared and started. As the sterile reference measurement of
the KUKO1 experiment was actually not sterile and can, therefore, not necessarily serve as the
reference for the test series, the original project plan needed to be changed. Instead of using
another test temperature in the KUKO2 test as originally planned, it was decided to introduce a
second release barrier material into the test, namely graphite-rich mica schist rock. This type of rock
is naturally present at the disposal site. As it contains pyrrhotite, it can serve as sulfide source.
Additionally, it had been found to have a surprisingly high electrical conductivity due to its high
graphite content, which could lead to galvanic effects when rock comes into contact with copper in a
corrosive environment. It is also possible that the presence of the electrically conductive rocks
influences the growth of microorganisms. The experimental setup was adjusted to establish a direct
electrical contact of the copper coupons with graphite-rich mica schist rocks. Besides this change,
the electrochemical measurement methods were revised thoroughly to improve the quality of the
produced data and to reduce the disturbance of the test environments by the electrical currents used
in the electrochemical examinations. Additionally, samples to measure a possible uptake of hydrogen
into copper were included in the KUKO2 test.
Task 2: Properties of the biofilms forming on copper
The qPCR determination of the microbial communities and the sequencing of the microbes that were
present in the simulated groundwater solutions and on the copper samples after the KUKO1
experiment was finalized. Total bacterial and archaeal communities were quantified along with
selected functional groups of microbes. The number of found microbes was relatively low.
The evaluation of the microbial samples originating from the small-scale preliminary study with 7
modified groundwater environments proceeded. Hydrogen uptake and diffusion into the OFC copper
samples with and without microbes was conducted after a 10 months exposure. Based on
preliminary results, the hydrogen uptake in copper appears to be higher than in abiotic conditions.

To continue the work on the characterization of the formed biofilms and to explore the chemistry
that influences the corrosion of copper using microsensors, a master’s thesis with the title ‘Probing of
biofilms on copper under anoxic conditions considering corrosion processes’ was planned and started
to organize. The master’s thesis project will start in December 2021. The experimental work will be
finished within the following 6 months.
Task 3: Participation in the joint barrier interaction test
Several project meetings to plan the retrieval of the one-year sample set of the joint barrier
interaction test were attended and the examination of the copper samples was prepared. Discussions
about the interpretation of the made observation including the measurements to characterize the
changes in the test environments were attended.
The corrosion rates of the exposed copper samples were regularly measured electrochemically using
a commercial instrument that applies the LPR method. As the results of the device were surprisingly
high, the validity of the measurements needs to be verified. Additionally, the open circuit potentials
and the oxidation reduction potentials were recorded regularly.
The one-year copper sample set was retrieved from a test arrangement that contained groundwater,
bentonite, microbes and nutrients. The copper coupons were studied using optical microscopy and
SEM/EDS. Microbes were found on bentonite reminders on the copper samples. They were also
present in areas where surface etchings were observed. After removing the corrosion product layers
from the weight loss samples, copper corrosion rates in the range between 0.11 and 0.14 µm/a were
determined. This is 3 to 20 times less than the corrosion rates observed in the KUKO1 experiments
and clearly less than the unusually high preliminary readings of the used commercial LPR
instrument. The relatively low weight loss corrosion rates in this experiment point to an additional
inhibiting effect of bentonite on the uniform corrosion of copper under anoxic conditions in the
presence of microbes.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
Konferenssijulkaisut ja työraportit:
Opinnäytteet:
A master’s thesis with the title ‘Probing of biofilms on copper under anoxic conditions considering
corrosion processes’ was started in December 2021 and will be finished in mid 2022.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Presentation at the KYT2022 Interim seminar on 18.-19.3.2021
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
The work input and costs have been implemented according to plan.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
No travelling due to travel restrictions

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Mikrobien vaikutukset bentoniitissa, MiBe
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Microbial actions in bentonite
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

VTT
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?

Hanna Miettinen

Ydinjätehuollon turvallisuus
Tutkimusjatkumo
Jatkoa hankkeelle KYT Geobiokierto
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
GTK, Posiva

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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kokeellinen laboratoriotyö

1

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) mikrobiologisen bentoniittikokeen tutkiminen
 Neljännen
tutkimusvuoden
näytteiden
analysointeja
jatkettiin
erityisesti
amplikonisekvensointidatan suhteen, jonka mukaan sulfaatin ja raudanpelkistäjät, mutta
myös moninet muu mikrobiryhmät olivat aktiivisia bentoniiteissa energialisäysten jälkeen.
 Uusia näytteitä tutkittiin bentoniitin raudan hapetusasteen selvittämiseksi (XANES, yhteistyö
HY) sekä mikrobivaikutusten selvittämiseksi mineralogiaan (XRD, yhteistyö GTK).
 Bentoniitin rakenteellinen rauta oli pelkistynyt kokonaan sekä hapettoman ja hapellisen
kokeen mikrobiologisissa näytteissä.
 Hapettoman kokeen mikrobiologisssa näytteissä havaittiin illitin määrän suhteessa smektiittiin
kohonneen.
 Mikrobitoiminta johti raudan pelkistymiseen riippumatta siitä, mistä mikrobit olivat peräisin
(bentoniitti, Olkiluodon pohjavesi tai Olkiluodon pintavesi)
 Mikrobeille suotuisissa olosuhteissa (tarjolla sopivasti energiaa, bentoniitti lietteenä)
mikrobitoiminta vaikutti jo muutamassa vuodessa bentoniitin rakenteellisen raudan
hapetusasteeseen ja mineralogiaan. Loppusijoituksen olosuhteet, jotka eivät estä
mikrobiologista aktiivisuutta, voivat paikallisesti aiheuttaa turvallisuuden kannalta
huomioitavan riskin. Kuinka merkittäviä mikrobien aiheuttamat muutokset ovat bentoniitin
paisuntapaineelle jää selvitettäväksi muissa tutkimuksissa.
2. Uusi
mikrobiologinen
bentoniittikoe
ja
koordinoidun
MoToPro-hankkeen
yhteinen
vapautumisteiden vuorovaikutus -koe



Yhteisen moniestekokeen ensimmäinen näytteenotto toteutettiin vuosi kokeen aloituksen
jälkeen. Kolmesta lasireaktorista tutkittiin bentoniitin mikrobiyhteisöjä.
 Reaktoreihin lisätty energia lisäsi sulfaatinpelkistäjien osuutta mikrobiyhteisössä. Bentoniitin
pintakerroksessa sulfaatinpelkistäjiä oli myös suurempi osuus kuin bentoniitin sisällä. Vuoden
jälkeen myös sisäosissa sulfaatinpelkistäjien osuus kasvoi ja itöllisten bakteerien määrä
pieneni.
3. Raportointi ja tieteelliset artikkelit
 Raportointi KYT2022-ohjeiden mukaisesti edistymisraportteina ja vuosiyhteenvetona
 Vuosittain kirjoitetaan VTT:n tutkimusraportti, vuosiraportti 2021 valmis helmikuussa 2022
 Tieteellinen artikkeli 2016 aloitetusta bentoniittikokeesta jätetty arvioitavaksi Applied Clay
Science -lehteen
Julkaisut ja opinnäytetyöt 2018-2021
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
Miettinen, H, 2022. MiBe tutkimusraportti, 2021, VTT-R-00092-22
Miettinen, H., Bomberg, M., Bes, R., Tiljander, M., Vikman, M. 2022. Transformation of inherent
microorganisms in Wyoming-type bentonite and their effects on structural iron. Applied Clay Science.
Submitted.
Mijnendonckx, K., Monsieurs, P., Černá, K., Hlaváčková, V., Steinová, J., Burzan, N., BernierLatmani, 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
Maaliskuussa 2022 julkinen seminaari/webinaari yhteistyössä MoToPro-hankkeiden kesken..
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Taulukko 1. Kustannukset ajalta 1.2.2020 – 31.1.2021

Kustannuslaji
Palkat
Muut henkilökustannukset
Yleiskustannukset
Aineet ja tarvikkeet
Palveluiden ostot
Matkat
Muut kustannukset
Yhteensä

Kustannukset €
20,521
12,698
31,950
3,348
0
0
16,530
85,047

Budjetti €
19,421
12,041
30,202
2,426
2,800
1,500
16,610
85,000

Taulukko 2. Henkilötyökuukaudet ajalta 1.2.2020-31.1.2021.

Henkilö
Hanna Miettinen
Mirva Pyrhönen
Kirsti Helosuo
Malin Bomberg
Yhteensä

Htkk
3,4
1,5
0,5
0,1
5,5

Matkat
Hankkeessa ei toteutunut ulkomaanmatkoja koronaepidemian takia.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Biogeokemialliset skenaariot (BIKES)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Biogeochemical scenarios (BIKES)
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Riikka Kietäväinen
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Ydinjätehuollon turvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
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
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
VTT
ICDP
Helsingin yliopisto

GFZ Potsdam
INGV Rooma
Uni Waterloo

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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Mittaus- ja analyysitulokset,
1
1
johtopäätökset ja mallit
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 osallistuminen yhteiseen laboratoriokokeeseen
 Osatehtävässä tehtiin kalliopohjavesien ja kaasujen letkunäytteenotto Limingan
Tupoksessa 7.-11.6.2021 ulottuen 1 km syvyyteen. Lisäksi tehtiin letkunäytteenottoa 225
m syvyyteen ja pumppausnäytteenottoa tulpatusta rakovyöhykkeestä (125 m) Inkoon
Kopparnäsissä yhteistyössä KYT2022-ohjelman KARIKKO-projektin kanssa. Limingasta
sekä Inkoon pumppausnäytteenotosta otettiin näytteet myös mikrobiologisia tutkimuksia
varten yhteistyössä MIMOSA-projektin kanssa.
 Osatehtävässä osallistuttiin myös MoToPro-hankkeen yhteiseen vuorovaikutuskokeeseen
ottamalla näytteet kaasufaasista vuosi kokeen aloituksesta. Merkittävimmät muutokset
kaasufaasin koostumuksessa liittyvät vetypitoisuuden pienenemiseen ja
hiilidioksidipitoisuuden kasvuun. Lisäksi kolmesta näytepullosta otettiin näytteet
bentoniittikerroksen pinta- ja pohjaosasta. Pintanäytteistä tehtiin XRD analytiikkaa
smektiitti-illiitti -suhteen selvittämiseksi.

2. Reaktioiden termodynamiikka
 Osatehtävässä tarkasteltiin erityisesti sulfidin- ja metaaninmuodostuksen
termodynamiikkaa. Reaktioiden tarkastelu edellyttää tietoa myös kaasumaisten aineiden
pitoisuuksista, mikä raajaa käyttökelpoisen aineiston näytteisiin, joiden kaasu-vesi-suhde
on tiedossa. Tuloksista on tekeillä julkaisukäsikirjoitus.
3. Sulfaattiskenaario
 Osatehtävässä analysoitiin rikin isotooppikoostumusta suolaisista kalliopohjavesistä, jotka
sisältävät usein rikkiä sekä sulfaattina että sulfidina, sekä lisäksi muina ns. x-faasin
rikkiyhdisteinä, joita voivat olla esimerkiksi orgaaniset rikkiyhdisteet. Tähän mennessä
yhteensä 61 kalliopohjavesinäytteen rikin isotooppikoostumus on analysoitu. Näytteet
edustavat eri syvyyksiä 2,4 km syvyyteen asti sekä erilaisia kivilajiympäristöjä ja
sulfaattipitoisuuksia. Tuloksista on tekeillä julkaisukäsikirjoitus.
 Aihepiiristä valmistui Helsingin yliopistoon Kaisa Noroahon maisterintutkielma.
Tutkielmassa tarkasteltiin rikkiyhdisteiden esiintyvyyttä ja isotooppikoostumusta Limingan
savikiviympäristössä, joka voidaan nähdä analogiana haurastuneelle bentoniitille. Tulokset
osoittavat, että sulfidin kertyminen pohjaveteen on monen tekijän summa, johon
vaikuttavat sulfaatin saatavuuden ja sulfaatinpelkistäbakteerien esiintymisen lisäksi myös
saostumisprosessit sekä mahdollinen sulfaatinpelkistäjien kilpailu muiden mikrobiryhmien
kanssa. Vaikka Limingassa sulfaattipitoisuus on kauttaaltaan korkea, havaittiin
merkittävää sulfidipitoisuuden kasvua (185 µg/l) ainoastaan 600-700 m syvyydellä.
4. Vetyskenaario
 Molekyylisen vedyn isotooppiaineistoa täydennettiin Limingan näytteenotosta 800-900 m
syvyydestä otetulla näytteellä, joka edustaa savikiven pohjaosaa. Näytteen vetypitoisuus
on huomattava (5,5 %).
 Suomen kalliopohjavesien molekyylisen vedyn isotooppituloksista on tekeillä
julkaisukäsikirjoitus. Tulokset osoittavat isotooppikoostumuksen vaihtelevan välillä -619
to -848 ‰ VSMOW ja tasapainolämpötilojen olevan alle 106°C, mikä viittaa vedyn
muodostumiseen tai uudelleentasapainottumiseen kuoren yläosissa, korkeintaan 4,5 km
syvyydessä, missä myös mikrobiologinen vedynmuodostus ja kulutus on mahdollista.
Deuteriumköyhintä vety on hiekkakiven ja savikiven pohjaosissa. Veden ja vedyn välinen
fraktioituminen sopii yhteen serpentinisaation (raudan reaktiot), mekaaniskemiallisen
muodostumisen sekä mikrobiologisten prosessien kanssa, mutta poikkeaa radiolyyttisestä
vedystä. Toisaalta vedyn esiintyminen runsaasti radiogeenistä heliumia sisältävissä
vesissä viittaa radiolyysiin, jonka isotooppisignaali on voinut pitkän kertymisajan
seurauksena kadota.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit:
Nuppunen-Puputti M., Kietäväinen R., Raulio M., Soro A., Purkamo L., Kukkonen I. & Bomberg M.,
2022. Epilithic microbial community functionality in deep oligotrophic continental bedrock. Frontiers
in Microbiology (hyväksytty julkaistavaksi)
Opinnäytteet:
Noroaho K. 2022. Syvän pohjaveden rikkiyhdisteet Limingan alueen savikivimuodostumassa. Pro
gradu -tutkielma, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto, 62 s.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Twitter: #KYTBIKES, lisäksi R. Kietäväinen esitelmöi 9.12.2021 Suomen Geologiselle Seuralle
aiheesta otsikolla ”Ravinteita rakosissa, uraania uumenissa – geologisia näkökulmia elämään syvällä
kallioperässä”.

Työpanos ja kustannukset
Työpanos ja kustannukset 1.2.2021-31.1.2022
Työaika

suunn.htkk

tot. htkk

Kietäväinen R.

5

3.29

Ahonen L.

0.5

0.24

Pullinen A.

0.5

0.16

Laboratoriohenkilökunta

1

1.22

Noroaho K.

3

2.72

Silvennoinen J.

0

2.82

10

10.45

Varsinaiset palkat 31.1.2022

34 357.04

Työkustannukset
Muut kustannukset
Koneet ja laitteet

96 122.41
suunn. €

tot. €

10 000

8 000.00

Aineet ja tarvikkeet

3 000

2 868.95

Matkakustannukset

5 000

1 940.41

11 000

5 082.80

1 000

0.00

30 000

17 892.16

Analyysit ja muut vieraat palvelut
Muut kustannukset
Yhteensä
Kustannukset yhteensä

114 014.57

Matkat
Kotimaan matkat:
Näytteenottomatka Liminkaan, 7.-11.6. (Kietäväinen, Ahonen & Noroaho)
Näytteenottomatkat Inkooseen 24.5., 8.9. ja 13.-15.9. (Kietäväinen, Pullinen & Silvennoinen)
Laitteistohuolto Raumalla 9.-10.9.2021 (Pullinen)
Ulkomaan kokousmatkoja ei ollut, mikä näkyy arvioitua pienempinä matkakustannuksina.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa kallioperässä

Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Diverse metabolic strategies of the pressurized deep biosphere
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
Teknologian Tutkimuskeskus VTT
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?

Malin Bomberg
(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
Muut
Kotimaiset organisaatiot Ulkomaiset
organisaatiot
tutkimusohjelmat, tms.
GTK
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
4

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
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

(Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista

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 amplikonisekvensointimenetelmällä. 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 aloitettiin kesäkuussa 2021 VTTllä käyttäen Olkiluodon ONK-PVA8
kairareiän vettä. Kokeessa testattiin mikrobiyhteisöjen vastetta lisättyihin
hiilenlähteisiin (asetaatti, formiaatti), alkuaine rautaan ja kupariin 40 baarin
paineessa versus ilmakehän paine. Kokeessa inkuboitiin näytteitä hapettomasti 12
ja 33 viikkoa 10°C:ssa, jonka jälkeen koe purettiin, vesinäytteistä kerättiin
mikrobisolut 0.1 m huokoskoon suodattimille, eristettiin mikrobien DNA, ja
kuparinäytteet tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskopialla ja EDS:llä. Ensimmäiset
tulokset ovat osoittaneet, että mikrobiyhteisön tiheys on suurempi näytteissä, joita
inkuboitiin 40 baarin paineessa. Näytteiden yhteisösekvensointi on meneillään, millä
selvitetään onko paineella vaikutusta myös mikrobiyhteisöjen koostumukseen.
Tehtävä 3. Aineenvaihduntareitit in situ paineessa

Uusi painekoe aloitettiin syyskuussa 2021. Kokeeseen käytettiin taas ONK-PVA8
kairareiän vettä ja koejäseniin lisättiin hiilenlähteitä (asetaatti, formiaatti) tai
jätettiin ilman hiilenlähteitä, ja lisättiin myös kuparipaloja, sekä osaan koejäseniin
myös Olkiluodon kivimateriaalia kasvupintana ja ravinteiden lähteenä. Sekä
kesäkuun että syyskuun ONK-PVA8 vesinäytteistä on tehty metagenominen
sekvensointi, jolla pyritään selvittämään alkuperäisen veden mikrobiyhteisön
aineenvaihdunnallinen monimuotoisuus. Tätä käytetään pohjana kun painekokeesta
havvaittujen aineenvaihduntareittien vertailussa.
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 ja toinen
pienempi näytteenotto kesällä 2012. Mimosa-projektin vastuulla on analysoida
mikrobiyhteisöt kokeen vesinäytteistä sekä yhdistää yhteisösekvensointitulokset
kokeen kaikista osista (vesi, bentoniitti, kupari). 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. Kokeen tähän mennessä otettujen näytteiden mikrobiyhteisöt
on sekvensoitu VTTn iSeq 100 laitteistolla ja sekvenssidatoja analysoidaan
parhaillaan.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Nuppunen-Puputti, M., Kietäväinen, R., Raulio, M., Soro, A., Purkamo, L., Kukkonen, I., & Bomberg, M. (2022).
Epilithic microbial community functionality in deep oligotrophic continental bedrock. Frontiers in Microbiology.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.826048/full
Somervuori, M., Isotahdon, E., Nuppunen-Puputti, M., Bomberg, M., Carpén, L., & Rajala, P. (2021). A Comparison
of Different Natural Groundwaters from Repository Sites—Corrosivity, Chemistry and Microbial
Community. Corrosion and Materials Degradation, 2(4), 603-624. https://www.mdpi.com/2624-5558/2/4/32

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
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 pandemian vuoksi.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Näytteenottomatka – Liminkaan, Malin Bomberg, kesäkuu 2021

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
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

Vastuuhenkilö

Teknologinen tutkimuskeskus VTT Oy
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 (20152018).
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
Muut tutkimusohjelmat,
tms.
TVO Oyj, Fortum Oyj,
-

Fennovoima Oy, Safram Oy
Tutkimuksen tavoite

Projektin päätavoitteena on arvioida kaasujen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä matalaaktiivisen 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)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

-

-

Tuloksia, jota voidaan hyödyntää
mallintamisessa.
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Kaasujen 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. Koronatilanteesta johtuen osatehtävä päästiin aloittamaan jäljessä aikataulusta, koska Olkiluodon VLJluolaan ei päästy suunnitelmien mukaan näytteenottoon. Näytteenotto kaasunkehityskokeesta ja

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
koostumukseen havaittu. Sekvensoimalla analysoidussa mikrobiston koostumuksessa havaittiin
selkeä muutos, kun sulfaatinpelkistymiseen kykenevät Deseulfovibrio ilmestyi tankkiveteen sulfaatin
lisäyksen jälkeen. Tulosten perusteella jäi epäselväksi miksi sulfaatinpelkistäjät eivät kuitenkaan
pelkistäneet sulfaattia eikä sulfidia muodostunut tankkiveteen. Metanogeeneihin ei sulfaatin
lisäämisellä ollut merkittävää vaikutusta.
Tehtävä 2: pH:n nousun vaikutus kaasujen muodostumiseen
Kaasunkehityskokeen pH:ta nostettiin lisäämällä tankkiin KOH. KOH:in lisääminen ei vaikuttanut
kaasunmuodostumisnopeuteen. Hiilidioksidipitoisuus vapautuvassa kaasussa laski, mikä johtui
hiilidioksidin sitoutumisessa tankkiveteen. Liukoisen raudan määrä tankkivedessä laski, jonka
arvellaan johtuvan raudan saostumista. Yhteenvetona voidaan todeta, että häiriöiden vaikutus
kaasunkehityskokeeseen oli vähäinen, mikä helpottaa mallintamista ja turvallisuustarkasteluja.
Mallinnus ei ollut osa tätä hanketta, mutta se pyritään tekemään hankkeessa saaduista tuloksista.
Tehtävä 3: Raportointi
Tutkimus on raportoitu KYT2022-ohjeistusten mukaisesti ja tuloksia on esitelty KYT2022-ohjelman
seurantakokouksissa sekä puoliväliseminaarissa. Tuloksista kirjoitetaan tutkimusraportti keväällä
2022.
Hankkeessa järjestettiin 4 kokousta projektiryhmälle vuonna 2021 ja tammikuussa 2022.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tuloksista kirjoitetaan tutkimusraportti keväällä 2022.
Tieteellinen julkaisu kirjoitetaan, jos hankkeeseen sisältymätön mallinnus saadaan tehtyä.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Suunniteltu

Toteutunut

Minna Vikman

1.4 htk

2.0 htkk

Elina Sohlberg

1.2 htkk

1.0 htkk

Tekninen avustaja NN

0.4 htkk

0.5htkk

Tutkija NN

0.1 htkk

- htkk

Kustannukset:
Palkkakustannukset:
tehdyn työajan palkat
muut henkilökustannukset
yleiskustannukset
Koneet ja laitteet
Aineet ja tarvikkeet
Vieraat työt ja palvelut
Matkakustannukset
Muut kustannukset
Yhteensä (k€)

suunniteltu (k€)

toteutunut (k€)

13
7,9
19,7
5,2
7,0
0,5
9,9
63

14,1
8,7
22,0
1,5
5,1
1,2
10,6
63

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Näytteenottomatkat Olkiluotoon:19-21.1.2021; 1.6 - 2.6.2021; 16-17.6.2021; 10-11.8.2021; 2324.8.2021; 15-16.11.2021
-

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Mikrorakenteiden 3D-mallinnus (MIRA-3D)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
3D-modelling of microstructures
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Turun Yliopisto

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, jonka oli tarkoitus jatkua 31.1.2023 asti, mutta jonka P.
Skyttä päätti lopettaa 31.1.2022 oman muuttuneen työnkuvansa vuoksi. Rakotutkimusten jatkoa
suunnitellaan kuitenkin edelleen vuonna 2022, yhdessä KARIKKO-hankkeen vastuutahojen kanssa.
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot

Ulkomaiset organisaatiot

Geologian tutkimuskeskus
(KARIKKO), Aalto yliopisto
(RAKKA)

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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Uudet kartoitus- ja
mallinnusmenetelmät, mittausja analyysitulokset,
johtopäätökset ja mallit

1 (koko hankkeen ajalta)

2 (koko hankkeen ajalta)

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Ydinjätteiden loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja tiedeyhteisö. Hanke tuottaa
uutta osaamista, uusia menetelmiä ja rakoilun osalta aineistoa, jonka pohjalta Olkiluodon rakoilua ja
luotuja rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun
kuvaan ja ominaisuuksiin. Tulokset vastaavat myös muihin yhteiskunnan tarpeisiin vähentämällä
epävarmuuksia liittyen esim. muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen tai
geotermiseen energian tuotannon mallinnukseen.

Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
1) Getan siirroksen paljastuma-mittakaavaisten 3D-mallien laatiminen
- Toteutui, tulokset on julkaistu Justus Jokiniemen Pro Gradu -tutkielmassa
2) 3D-hiomakoneen optimointi kiteisten kivien hiontaan
- Laitteiston optimointia saatiin kehitettyä siihen asti, että sillä kyettiin
tuottamaan materiaalit kahteen Pro Gradu -tutkielmaan.
- Haiemme lisäksi Suomen Akatemialta rahoitusta EHCPsuurteholaskentahankkeiden hakemuskierroksella lokakuussa 2021, mutta
rahoitusta ei myönnetty.
3) 3D-näytteiden analyysi ja 3D-mallien laatiminen 3D-hiomakoneella:
Orrengrund / 2019 näytteet (M. Laureaus) & Geta / 2020 näytteet (J.
Jokiniemi)
- Sekä Orrengrundin, että Getan näytteistä saatiin laadittua 3D-mallit, joita
voidaan pitää ensimmäisenä kehitysversiona) joita tulee kehittää
edelleen). Geta valmistui ensin, ja sen jälkeen valmistunut Orrengrundin
näytteiden malli on yksityiskohtaisempi, ja etenkin sen tuloksissa on
jatkokehityspotentiaalia.
- Orrengrundin aineistojen tutkimusta jatkettiin (kahden tutkimusavustajan
palkkaus 2021-2022 vaihteessa) ja näiden töiden tuloksena on aloiteltu
kirjoittamaan julkaisua ”Structurally controlled alteration in Rapakivi
samples subjected to strike-slip faulting”, joka tullaan lähettämään
arvioitavaksi sopivaan tieteelliseen sarjaan v. 2022 loppuun mennessä
4) Automatisoidun rakokartoitusmenetelmän testaaminen Getan siirroskohteen
ortokuville (PET-keskus, TY)
- Ei testattu
5) Yhteistyötahon etsintä MIRA-3D-näytteiden tutkimiseen 3Dmikrotomografialaitteistoilla (vaihtoehtoina ainakin Oslon yliopisto ja GTK)
- Tilasimme GTK:lta CT-skannaukset (7 kpl) ja niiden tuloksia on alustavasti
vertailtu J. Jokinemen gradussa.
- Tuloksia tullaan hyödyntämään myös valmisteilla olevassa julkaisussa (ks.
kohta #3)
6) Opinnäytetöiden valmistuminen 2021 loppuun mennessä (Lauraeus &
Jokiniemi)
- J. Jokiniemen Pro Gradu -tutkielma valmistui heinäkuussa 2021
- M. Lauraeuksen Pro Gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2021
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. Journal of Structural Geology,
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2021.104304
Opinnäytteet
Mathias Lauraeus: 3D-modelling of microfracture networks associated with faulting in the crystalline
Wiborg rapakivi granite. 11/2021. University of Turku. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021112957679
Justus Jokiniemi: 3D-modelling of fault-induced small-scale secondary fracturing in crystalline rocks.
07/2021. University of Turku. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021080642375
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tutkimuksesta on tiedotettu Geotalon twitter-tilillä ja aihetta tullaan esittelemään Geotalon sisäisissä
tutkimuseminaareissa vuonna 2022 (2020-2021 seminaarit olivat tauolla)
Työpanos ja kustannukset
Hankkeelle myönnetty maksimirahoitus v. 2021 oli 26 000€, josta hankkeessa käytettiin 24 301,60
€.

Kulut jakaantuivat seuraavasti:
-

Palkat sivukuluinen ja yleiskustannuksineen (2 kk + 2*1,25 kk palkkaus) yht. 22 483,00 €

-

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 84,37€

-

Palvelujen ostot yht. 875,07€ (sis. 455,95 € porakoneen jalustan teettämin TYn protopajalla;
projektin laskutusdokumentissa kategoriassa ”sisäiset kulut”)

-

Matkakulut yht. 498,80 €

-

Kululajien muutoksiin saimme sähköpostilla alustavan hyväksynnän S. Karvoselta

Matkat
Yksi kenttätyöjakso kesäkuussa 2021, Ahvenanmaalla, liittyi KARIKKO-yhteistyöhön.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
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
Vastuuhenkilö
Geologian tutkimuskeskus
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

Ulkomaiset organisaatiot

Turun yliopisto

ICDP

Åbo Akademi

University of Bergen

Aalto yliopisto

Golder Associates Oy

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Fortum Oyj
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.
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
kokeellinen menetelmä,
1
1
tietokoneohjelma)
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)

Eri mittakaavaisten aineistojen vertailu
 Rakodatan analysointimenetelmät on kehitetty ja työ julkaistu Journal of Structural
Geologyssä: https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104528


Julkaisu on työn alla Inkoo aineiston perusteella, ensimmäinen luonnos on valmis, suunniteltu
lehti: Bulletin of the Geological Society of Finland



Tieteellinen julkaisu on työstetty yhdessä Golderin kanssa keväällä 2021. Julkaisun
viimeistely odottaa tällä hetkellä Golderin toista DFN julkaisua mihin viitataan ja minkä pitää
ensin saada julkaistu.



Ahvenanmaan rako ja lineamenttitulkinna perusteella on aloitettu rakenteiden
skaalautuvuutten keskittyvä julkaisukäsikirjoitus.



Koronan takia ei järjestetty kansainvälisiä seminaareja ja tulosten esittäminen kärsi hieman,
panostettiin sen sijasta enemmän kansainvälisten julkaisujen tekoon.

Geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntäminen rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa


Täydentävät kenttätyöt Ahvenanmaalla. Siirrostietokanta täydennetty Eckerön osalta ja
Getalla suoritettu systemaattinen ja detaljinen rakennekartoitus paljastumamittakaavalla
mikä on sidottu 2020 aikana kuvattuun droneainestoon. Tieteellisen julkaisun datat sekä
käsikirjoituksen runko on valmis. Tuloseten perusteella tunnistetaan kaksi pääasiallista
haurasta vaihetta rapakiven synnyn jälkeen.



Sabina Kraatzzin Pro Gradu opinnäytetyön avulla on edistetty konseptuaalinen malli
Ahvenanmaan rapakiven tektoonisesta kehityksestä ja hauraiden rakenteiden synnystä
Ahvenanmaan itäosassa.



Käsikirjoitus “The interplay of bedrock discontinuities and glacial erosion in defining the
present-day land surface topography in mesoscopically isotopic crystalline rocks” (Skyttä et
al. (Skyttä, Nordbäck, Ojala, Aaltonen, Engström, Mattila, Ovaskainen)) on lähetetty
arvioitavaksi Earth Surface Processes and Landforms lehteen.

Jännitystilamallinnuksen käyttö rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa
 Tavoitetta edistetty osallistumalla Turun Yliopiston Suomen Akatemia INFRAC
projektihakemukseen. Projektissa on tarkoitus hyödyntää KARIKOSSA tuotettua aineistoa ja
osaamista. Projektissa on tarkoitus suorittaa sekä laskennallista että analogista jännitystila
mallinnusta.
Rakoilleen kallioperän hydrogeologia
 Hydrogeokemiallinen näytteenotto on suoritettu Kopparnäsin R-307 kairareiästä keväällä ja
syksyllä 2021.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Ovaskainen, N., Nordbäck, N., Skyttä, P., & Engström, J. 2022. A new subsampling
methodology to optimize the characterization of two-dimensional bedrock fracture networks. Journal
of Structural Geology 155, 104528. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104528
Kraatz, S. 2022. Analysis of the brittle structural framework of the Boxö-Vårdö zone, as the
northern extension of the South Finland Shear Zone, northwestern Åland. Pro Gradu opinnäyte. Åbo
Akademi.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Twitter (#KYTKARIKKO https://twitter.com/KYTKARIKKO)

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Työpanos ja kustannukset 1.2.2021-31.1.2022
Työaika

suuunn.htkk

tot.htkk

Nordbäck N.

4.5

6.27

Ovaskainen N.

2.5

4.35

Engström J.

1

1.17

Aaltonen I.

1

0.81

Wiik H.

1

0.53

Markovaara-Koivisto M.

1

0.47

Kietäväinen R.

1

0.28

Ojala A.

0.5

0

Tiljander M.

0

0.01

____________________________
13

13.88

Varsinaiset palkat

58 656 €

Työkustannukset

164 105 €

Muut kustannukset

suuunn

tot.

Tarvikkeet

1 000

228

Vieraat työt ja palvelut

8 000

3 311

Matkakustannus

9 000

2 676

Muut kustannukset

4 000

__________

Yhteensä
Kustannukset yhteensä

6 215 €
170 320 €

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)


Kenttätyöt Ahvenanmaalla 17-20.5.2021 (N. Nordbäck & J. Engström)



Hydrogeokemiallinen näytteenotto Inkoossa 24-26.5.2021 (R. Kietäväinen)



Kenttätyöt Ahvenanmaalla 14-18.6.2020 (N. Nordbäck, J. Engström, N. Ovaskainen & I.
Aaltonen)



Hydrogeokemiallinen näytteenotto Inkoossa 13-14.9.2021 (R. Kietäväinen)



Kenttätyöt Kustavissa 22.9.2020 (N. Nordbäck, J. Engström, H. Wik)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
RAKKA – Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
RAKKA - Fluid flow in fractured hard rock mass
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Aalto-yliopisto
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
Ulkomaiset organisaatiot
GTK
Tutkimuksen tavoite

Muut tutkimusohjelmat
KARIKKO, KARMO, ROSA

RAKKA-tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää rakojen virtausominaisuudet fotogrammetrian
ja mekaanisen sekä kytketyn hydromekaanisen numeerisen mallinnuksen keinoin.
Tuloskategoria
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
laboratoriokokeet
1 konferenssijulkaisu
numeerinen mallintaminen
1 journal-paperi
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tutkimustulokset hyödyttävät lyhyellä tähtäimellä kallion hydromekaanista 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 HMLAATTA: Pienen mittakaavan 0,25 m x 0,25 m kokeet ovat valmistuneet (12/12
kpl) ja niiden raportointi on käynnissä. Keskikoon mittakaavan 0,50 m x 0,50 m kokeista on
valmistunut 5/6. Yksi näyte jouduttiin hylkäämään huonon laadun vuoksi. Suuren mittakaavan 1,00
m x 1,00 m kokeet eivät ole käynnistyneet (0/3 kpl). Rakoavauman mittaamisesta fotogrammetrian
avulla on jätetty käsikirjoitus vertaisarvioitavaksi otsikolla Measuring physical aperture and
roughness of rock fractures using photogrammetry with multiple devices.
Osaprojekti HMNUM: Ensimmäinen numeerinen simulaatio pienen mittakaavan kokeelle on
valmistunut. Välituloksista on kirjoitettu konferessipaperi, joka on julkaistu EUROCK 2021
konferenssissa otsikolla Photogrammetry based numerical estimation of hydro-mechanical properties
of a rock fracture.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Torkan, M., Uotinen, L., Nieminen, V. & Rinne, M. (2021). Photogrammetry based characterization of
hydro-mechanical properties of rock fracture. In Proceedings of ISRM International Symposium
Eurock 2021, Turin, Italy, 20-25 Sep 2021, Open access: https://doi.org/10.1088/17551315/833/1/012019
Uotinen, L., Torkan, M., Baghbanan, A., Hernández, E. C., & Rinne, M. (2021). Photogrammetric
prediction of rock fracture properties and validation with metric shear tests. Geosciences, 11(7),
293. Open access: https://doi.org/10.3390/geosciences11070293

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 (121 %) ja kustannusraamissa
pysyttiin (100,0 %). Matkat jäivät COVID-19 -tilanteesta johtuen toteutumatta ja työmäärä lisääntyi
kun Aalto-yliopiston tilojen käyttöä oli rajoitettu pandemiatilanteen vuoksi mikä viivytti
laboratoriotutkimuksien jatkamista.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Ei matkoja. Hankkeessa osallistuttiin Eurock 2021 -konferenssiin, joka järjestettiin virtuaalisesti
johtuen COVID-19 tilanteesta.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Radiohiilen kemialliseen muotoon ja pidättymiseen vaikuttavat tekijät kallioperässä (C-ROCK2)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Factors affecting the chemical form and retention of radiocarbon in the bedrock (C-ROCK2)
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
Helsingin yliopisto, Kemian osasto, Radiokemia
Dos. FT Merja Lusa
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Turvallisuus
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on jatkoa KYT2014-ohjelmassa vuonna 2013 alkaneelle ja KYT2018-ohjelmassa jatkuneelle
C14ROCK hankkeelle, jossa selvitettiin erityisesti radiohiilen sorptiota kallioperässä. Lisäksi vuonna
2018 tehtiin alustavia kokeita ja selvityksiä mikrobitoiminnan vaikutuksista hiilen spesiaatioon ja
biogeeniseen saostumiseen. Tässä esitetty CROCK2-hanke loppuu helmikuussa 2022.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
-VTT, Espoo
-Örebron yliopisto (School of
Science and Technology) Ruotsi
Tutkimuksen tavoite
Tässä tutkimuksessa selvitetään radiohiilen kemiallisen muodon muutoksia kallioperäolosuhteissa,
sekä erityisesti mikrobitoiminnan vaikutusta ydinpolttoaineesta peräisin olevan radiohiilen (14C)
kemialliseen muotoon ja muodon mahdollisiin muutoksiin ja saostumiseen hiilen kulkeutuessa
kallioperän kautta biosfääriin.
Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)

Julkaisujen lukumäärä
-

Opinnäytetöiden lukumäärä

Tieteelliset
aikakausjulkaisut 1-2
(vuonna 2022/2023)

-Kokeellinen menetelmä
-Menetelmänkehitystyö
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tuloksia voidaan hyödyntää radiohiilen kulkeutumisen mallintamisessa, koska tuntemus
kulkeutumiseen vaikuttavista prosesseista lisääntyy.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Ensimmäisessä osassa saadaan uutta tietoa hiilen spesiaatiosta ja metaanin muuttumisesta
hiilidioksidiksi (karbonaattihiileksi) Olkiluodon kallioperän sulfaatti-metaani-vyöhykettä vastaavissa
oloissa kallioperäbakteerien vaikutuksesta. Lisäksi saadaan tietoa tähän liittyvästä
bakteeriaineenvaihdunnasta ja sen mahdollisista muutoksista/muutoksien vaikutuksesta hiilen
spesiatioon, mikä edelleen vaikuttaa hiilen kulkeutumiseen kallioperän läpi pintabiosfääriin.
Hankkeessa tehtiin alustavia valmisteluja kevään 2021 aikana hankkimalla tutkimuksessa
käytettävät bakteerit ja bakteeriseokset (Desulfovibrio puhdasviljelmä verrokkina, sekä
bakteeriseokset syväkallioperästä (400-700 m)), sekä GC-MS mittausten valmistelulla. Varsinainen
kokeellinen työ aloitettiin elokuulla 2021 bakteerikasvatuksilla ja kokeellisten kasvatusolosuhteiden
valmistelulla. Näytteitä tasapainotettiin kallioperäolosuhteita vastaavissa redox-olosuhteissa,
käyttämällä neljää eri kasvatusalustaa, jotka perustuvat Olkiluodon kallioperän ravinne ja
suolapitoisuuksiin (OL-SR ja ALL-MR kallioperän pohjavesisimulantit vaihtelevin hiilenlähtein + post
gate medium verrokkina). Näytteistä määritettiin tasapainotuksen lopussa CO2/CH4, sulfaatti, sekä
muut bakteeriaineenvaihdunnan seurauksena syntyneet pienet hiilimolekyylit. Tavoitteena on saada
kokonaiskuva hiilen spesiaatiosta syväkallioperää vastaavissa olosuhteissa biologisen toiminnan

seurauksena. Lisäksi käytetyt bakteeriseokset on sekvensoitu (NGS) bakteeripopulaatioiden
määrittämiseksi ja bakteeripopulaatioiden koko on määritetty käyttämällä qPCR-menetelmää.
Tulosten käsittely on tällä hetkellä meneillään ja tullaan raportoimaan vuoden 2022(/2023) aikana
tieteellisen aikakausjulkaisun muodossa.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Tulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2022(/2023) aikana tieteellisessä aikakausjulkaisussa.
Konferenssijulkaisut ja työraportit
Opinnäytteet

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

Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
PostDoc –tutkijan työpanos hankkeessa 5 kk. Hankkeen johtajan työpanos 1kk + artikkelijulkaisun
kirjoittaminen vuoden 2022(/2023) aikana.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
-

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
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
Vastuuhenkilö
Radiokemia, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
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
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
GTK, VTT, Posiva
Nagra, JAEA, UJV-Rez, Poitiersin tms.
yliopisto, IRSN, BRGM, Andra,
Amphos 21 Consulting

EURAD/Future, MAGIC, CORI,
HITEC
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
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
kokeelliset ja
2
0
mallinnusmenetelmät, Kd ja De
arvojen validointi (PhreeqC ja
Comsol)
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tuloksia voidaan soveltaa arvioitaessa ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisvaikutuksia, radionuklidien 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 (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Osaprojekti 2.1: In situ koe käynnissä ja radionuklidiseoksen kulkeutuminen in situ aloitettu
syyskuussa 2021.
Osaprojekti 2.2: Betoni-näytteiden läpi- ja sisään-diffuusiokokeet laboratoriossa I-125:lla toteutettu
ja saatu päätökseen.
Osaprojekti 2.3: Se-75:lla diffuusiokokeet päätettiin 1 vuoden diffuusioajan jälkeen. Cl-36:lla
diffuusiokokeita jatketaan 2022 puolelle, jolloin kokeet tullaan lopettamaan loppukeväästä 2022.
Osaprojekti 2.4: BeaQuant autoradiografiaa rakennetutkimuksessa käsittelevä artikkeli julkaistu.
STED-nanoskopiaa rakennetutkimuksessa käsittelevä artikkeli julkaistu Journal of Microscopyssa.
Kiteisten kivien huokoisuusmääritystä laboratorio- ja in situ-menetelmillä käsittelevä artikkeli
julkaistiin Minerals-lehdessä.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset

-K-H. Hellmuth, J. Sammaljärvi, M. Siitari-Kauppi, J-C. Robinet, P. Sardini. 2021. STED nanoscopy:
A novel way to image the pore space of geological materials. Journal Of Microscopy, 283(2), 151165. doi: 10.1111/jmi.13016
-A. Möri, M. Mazurek, K. Ota, M. Siitari-Kauppi, F. Eichinger and M Leuenberger. 2021. Quantifying
the Porosity of Crystalline Rocks by In Situ and Laboratory Injection Methods. Minerals, 2021,
11(10), 1072. doi: 10.3390/min11101072
- 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 tehty
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
18.3.2021 KYT Puoliväliseminaari: In situ tutkimukset: Radionuklidien kulkeutuminen sementin ja
kallioperän rajapinnalla.
22.9.2021 Grimsel Test Site-Phase VI, 19th International Steering Committee (ISCO) Meeting
26.10.2021 Seurantaryhmän kokous: In situ tutkimukset: Radionuklidien kulkeutuminen sementin ja
kallioperän rajapinnalla.
17.12.2021 Nagran Projektikokous: CIM C-14 and I-129 in-situ Migration in cement-etäkokous
koskien in situ-rajapintanäytteiden huokoisuus-ja mineralogia-analyysien teettämistä.
Työpanos ja kustannukset
Työpanokset ja kustannukset olivat suunnitelmien mukaiset.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
PAREMPAA RADIOEKOLOGIAA BIOSFÄÄRIMALLINTAMISEEN
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
IMPROVED RADIOECOLOGY FOR BIOSHPERE MODELLING (RABIO)
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Itä-Suomen yliopisto
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 tultaneen hakemaan myös tulevina vuosina
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
POSIVA
Yhteistyötä on aiemmin tehty
radioekologian alalla seuraavien
organisaatioiden kanssa:
Statens strålevern (NRPA),
Tukholman yliopisto, Norjan
ympäristö- ja biotieteiden
yliopisto (NMBU), näillä
organisaatiolla ei kuitenkaan ole
ollut rahoitusta tässä
hankkeessa

Radioecological Modelling
(REM) -hanke, tietojen vaihto

Tutkimuksen tavoite
Hankkeen yleisenä tavoitteena on tarkentaa suomalaisiin (ja muihin boreaalisiin) vesiekosysteemeihin soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä ydinjätehuollon sekä
metallikaivostoiminnan mahdollisten riskien arviointiin ja hallintaan.
Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

1 tieteellinen artikkeli julkaistu
2021, 2 valmisteilla

1 Väitöskirja

----Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
tiedeyhteisö (jatkotutkimuksessa aihepiirissä), biosfääriin liittyvien turvallisuusanalyysien ja mallien
parantaminen (turvallisuusanalyysien tekijät, POSIVA, STUK), metallipäästöjen ekologinen
riskinarviointi
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (tavoitteittain)
1. tutkia ydinjätteiden riskien arvioinnin kannalta relevanttien alkuaineiden siirtymisestä
sedimentistä makean veden ravintoketjuun kokeellisessa mikrokosmoksessa


kokeet suoritettu (yht. 4 eri lampea), tulokset analysoitu ja artikkelin käsikirjoitus
valmisteilla



lisäksi osasta tutkimuslampia on selvitetty alkuaineiden jakaantumista alusveden,
huokosveden ja sedimenttipartikkelien välillä, jossa havaittiin alusveden ja huokosveden
pitoisuuksien olevan samalla tasolla ja sedimentinpitoisuudet huomattavasti suurempia.
Vuodenaikaista vaihtelua ei havaittu, koska tutkimusajalla lammissa ei tapahtunut
täyskiertoa. Tuloksia analysoidaan vielä ja niistä on valmisteilla Pro gradu -työ.

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)
 Tieteellisen artikkelin käsikirjoituksen valmistelu aloitettiin vuoden 2021 lopulla.
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 2021, aiemmin julkaisu Majlesi et al. 2019
EST sekä kts. kohta 2.
4. kouluttaa radioekologian asiantuntijoita
 Soroush Majlesin väitöskirjatyö valmistunut 2021, yksi väitöskirjatyö ja yksi Pro gradu työ tekeillä.

1. Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
Majlesi S, Akkanen J, Roivainen P, Tuovinen TS, Sorvari J, Naarala J, Juutilainen, J. 2021. Transfer of
elements relevant to radioactive waste into chironomids and fish in boreal freshwater bodies. Science
of the Total Environment 79115: 148218.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721032897?via%3Dihub
Konferenssijulkaisut ja työraportit:
--Opinnäytteet
Majlesi S. 2021. Radioecology for boreal ecosystems: Studies on transfer processes and effects on
wildlife, Väitöskirja https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26377?locale-attribute=fi
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Twitter-viestit julkaisuista.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Työpanokset ja kustannukset toteutuneet pääpiirteittäin suunnitelman mukaan pois lukien
matkarahojen käyttö on ollut vähäisempää, mutta ne on suunnattu hyödyttämään hanketta muutoin.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Matkustaminen rajoittui Kuopion kampukselle, jossa Soroush Majlesin hankkeeseen liittyvä
väitöstilaisuus.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi - KÄRÄHDE
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Spent fuel characterization and source term
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

VTT

Pauli Juutilainen (9/2021-),
Silja Häkkinen (-9/2021)

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 alkoi vuonna 2019. Hankkeelle on suunniteltu jatkoa
vuonna 2022.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
HIP, HYRL, Aalto
EJP-ohjelma, SKB, NEA
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Laskentamenetelmät, osaamisen 3 lehtipaperia
2 erikoistyötä
kehittäminen
1 tutkimusraportti
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tulokset ovat heti hyödynnettävissä suunniteltaessa käytetyn polttoaineen turvallista käsittelyä,
kuljetusta, välivarastointia ja loppusijoitusta. Erilaisten polttoaineiden ominaisuuksien tunteminen on
ensiarvoisen tärkeää näitä asioita suunniteltaessa. Käytetyn polttoaineen laskennallisesta
karakterisaatiosta Serpentillä kirjoitettavat ohjeet ovat sellaisenaan Serpent-käyttäjien sovellettavissa, mutta soveltuvat monilta osin myös muiden laskentatyökalujen käyttöön.

Sisällölliset

tulokset

osaprojekteittain

(Tiivis

yhteenveto;

tarvittaessa

selvitys

mahdollisista

olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Projektissa tehdään laskennallista työtä. Kaikki laskut on tehty VTT:n Serpent-2 -laskentaohjelmalla,
osittain kuitenkin kytkettynä muihin ohjelmiin.
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. Epäpuhtauksien vaikutusta tutkittiin 2019-20, jona aikana aiheesta
tehtiin kirjallisuuskatsaus ja laskennallinen erikoistyö. Vuoden 2020 erikoistyössä polttoaineen ja
rakennemateriaalien aktivoitumista tutkittiin 2D-laskulla. Tätä työtä laajennettiin 3D-nippu- ja
kokosydänlaskuihin ja tulokset raportoitiin toisessa erikoistyössä 2021. Tulokset olivat enimmäkseen
linjassa 2D-laskujen kanssa. Suurin ero nipputason laskuissa kahdessa ja kolmessa dimensiossa
tulee 3D-laskujen suuremmasta määrästä zircaloyta, kun myös päätyrakenteet voidaan huomioida.
Ruostumattoman teräksen ja inconelin pitkän aikavälin aktiivisuuteen vaikuttaa pääosin
nominaalielementin nikkeli aktivoituminen. Epäpuhtauksista suurin merkitys on koboltilla, mutta sen
merkitys häviää alle 50 vuodessa. Typen ja kloorin aktivoituminen pienreaktorin sydämessä on noin
kaksi kertaa voimakkaampaa keskinipuissa kuin reaktorin reunoilla. Käyttöajan 60 v aikana
heijastimen typestä on aktivoitunut noin 0,6 % ja kloorista 10 %.
Ydinvakiodatan epävarmuuksien kuljettaminen palamalaskun läpi oli aiheena osatehtävän
laajemmassa osiossa. Aiheesta tehdään diplomityötä, joka on viimeistelyvaiheessa helmikuun 2022
lopussa. Työn on rahoitettu yhdessä SAFIR2022/RACSA-projektin kanssa. Epävarmuuksien kuljetus
tapahtuu Total Monte Carlo -menetelmällä käytännössä siten, että PSI:n kehittämällä TALYSohjelmapaketilla varioidaan valittujen nuklidien vaikutusaloja, ja jokaisella variaatiolla lasketaan
palamalasku Serpentillä (tai muulla ohjelmalla). Tuloksena saadaan arviot nuklidikonsentraatioiden
ja nuklidikoostumuksesta johtuvien ominaisuuksien (esim. hajoamislämpö, reaktiivisuus)
vaihteluväleistä. Tässä vaiheessa tutkittiin pelkästään vaikutusalojen epävarmuuksien vaikutusta,
mutta samalla periaatteella voidaan arvioida myös fissiotuottojakaumien epävarmuuksien
vaikutusta. Vaikutusalojen epävarmuudet palamalaskuissa on teemana kuitenkin varsin laaja ja
monimutkainen, joten siihen työ sen parissa jatkuu ainakin 2022.
2.2 Lähdetermin laskentatapaan liittyvät epävarmuudet
Osatehtävän pääaiheena on selvittää palamalaskennassa tehtävien käyttöhistoriayksinkertaistusten
ja laskentaparametrien vaikutusta lähdetermiin. Tarkan käyttöhistorian mallintaminen on usein
hankalaa, minkä vuoksi neutronikuljetuksen kannalta merkitseviä ominaisuuksia, kuten tehotiheyttä,
polttoaineen ja moderaattorin lämpötilaa ja jäähdytteen boorikonsentraatiota pidetään vakiona
käyttöjakson yli. Näiden vaikutuksesta tehtiin NENE-konferenssijulkaisu 2020, ja se laajennettiin
lehtijulkaisuksi 2021. Vertailukohtana käytettiin todellista VVER-440 -yksikön dataa. Tuloksena
havaittiin, että käyttöhistorian keskiarvoistamisella oli merkittävä vaikutus käytetyn polttoaineen
ominaisuuksiin välittömästi säteilytyksen jälkeen, mutta ero pienenee noin 10 vuodessa alle 1 %:iin.
Toinen lehtiartikkeliksi laajennettu NENE-2020 -paperi käsitteli laskentaparametrien vaikutusta.
Havaintojen perusteella parametrien vaikutus on enimmäkseen vähäinen. Merkittävin tekijä näiden
laskujen perusteella oli palama-aluejako, joka sekin tuotti enimmillään noin 1 % poikkeaman
suhteessa referenssituloksiin lämmöntuotossa ja fotoniemissionopeudessa. Spontaanien fissioiden
nopeudessa ero oli kuitenkin suurimmillaan lähes 8 %. Muita tutkittuja parametreja olivat palamaaskelpituus, DBRC (sirontakernelin resonanssikorjaus, on/off), URES (erottamattomien resonanssien
todennäköisyystaulukko-otantamenetelmä, on/off) ja isomeeristen tilojen haarautumisosuuksien
energiariippuvuus.
Lehtipapereiden viimeistely korvasi alkuperäiseen suunnitelmaan
käyttöhistoriaparametrien systemaattisen virheen vaikutuksesta.

kirjatun

tutkimusraportin

Lisäksi tässä osatehtävässä on osallistuttu SKB:n järjestämään vertailulaskuun. Työssä
karakterisoitiin viisi eri PWR-nippua ja tuloksia verrattiin sekä osallistujien eri laskentatyökalujen
kesken, että mittaustuloksia vastaan. Laskentatulokset olivat varsin yhtenäisiä, mutta laskujen ja
mittaustulosten välillä oli 0,6 - 3,3 % systemaattinen ero. Laskut saatiin päätökseen vuonna 2020,
ja tuloksista kirjoitettiin lehtiartikkeli, joka lähetettiin lehteen arvioitavaksi syksyllä 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. Mallia paranneltiin syksyn ja talven
aikana, mistä tehtiin 2021 alussa valmistunut erikoistyö. Aiheen parissa jatkettiin edelleen
myöhemmin 2021, jolloin parannettiin kollimoidun vuon detektorimallinukseen tarvittavia Serpentin
varianssinpienennysmenetelmiä. Tulokset raportoidaan Aalto-yliopiston erikoistyönä. Se ei
kuitenkaan ehtinyt vuoden 2021 tulosjulkaisuksi mm. siksi, että työtä tekevä opiskelija suorittaa
samalla useita yliopistokursseja ja on siksi voinut työskennellä tämän työn eteen vain osa-aikaisesti.
Työtä rahoitetaan yhdessä SAFIR2022/RACSA-projektin kanssa.
2.3 Polttoainetyypin ja palaman vaikutus lähdetermiin
Osatehtävässä on aiemmin laskettu erilaisia BWR-, VVER-440-, VVER-1200- ja EPR-nippuja ja
verrattu niiden käytetyn polttoaineen ominaisuuksia. Vuonna 2021 tarkastelua laajennettiin pieniin
reaktoreihin (SMR). Laskuissa käytettiin julkisesti saatavilla olevia tietoja sähköntuotantoon
suunnitellusta NuScale-reaktorista ja kaukolämmöntuotantoon suunnitteilla olevasta VTT:n LDR-50 reaktorista. Tulokset julkaistiin osana KYT2022/SMRWaMa -projektin tutkimusraporttia, jossa
tarkoituksena oli käydä läpi SMR-polttoaineiden jätehuollon erityispiirteitä suhteessa nykyisten
reaktoreiden jätehuoltoon. Laskuissa keskityttiin siksi vertaamaan eroja ensisijaisesti oletetuilla
poistopalamilla. Laskut tehtiin edelleen äärettömän hilan 2D-nippugeometriassa.
Odotetusti pienreaktoreiden käytetyn polttoaineiden ominaisuudet, kuten jälkilämpöteho, liikkuvien
nuklidien konsentraatiot ja spontaanien fissioiden nopeus olivat käytännössä samat kuin vastaavilla
isojen reaktoreiden polttoaineella samalla poistopalamalla. Eroja on kuitenkin mahdollista saada, kun
tarkastellaan kokonaisia nippuja, sillä pienen sydämen reuna-alueilla on suurempi osa polttoaineesta
kuin isossa sydämessä, minkä vuoksi neutronivuoto on suhteessa suurempaa ja keskiarvojen
pätevyys huonompi. Tämän huomioimiseksi vaaditaan 3D-laskuja vähintään nipputasolla, mutta
mieluiten kokosydänlaskuina. Näitä on tarkoitus tehdä 2022 yhteistyössä SMRWaMan jatkoprojektin
SMRSiMa kanssa.
2.4 Ohjeet lähdetermin määrittämisestä Serpentillä ym.
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 2021. Serpent-ohjeiden kirjoittamista valmisteltiin 2021,
mutta itse artikkeli on tarkoitus kirjoittaa 2022. Kansainvälisessä yhteistyössä avautui uusi kanava,
kun NEAn kriittisyysturvallisuustyöryhmän (WPNCS) alaisuuteen perustettiin jälkilämpötyöryhmä
kartoittamaan jälkilämpötehojen määrittämiseen liittyviä epävarmuuksia. Varsinainen työ ryhmän
puitteissa alkaa 2022.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
 Tuominen, R., and Valtavirta, V. (June 11, 2021). "The Effect of Serpent 2 Calculation
Parameters on Evaluated Spent Nuclear Fuel Source Term." ASME. ASME J of Nuclear Rad
Sci. doi: https://doi.org/10.1115/1.4051445
 Häkkinen, S. (June 11, 2021). "Impact of Approximations in Operating History Data on Spent
Fuel Properties with Serpent 2." ASME. ASME J of Nuclear Rad Sci. doi:
https://doi.org/10.1115/1.4051444
 Jansson, P. et al., “Blind Benchmark Exercise for Spent Nuclear Fuel Decay Heat” submitted
to Nuclear Science and Engineering
Konferenssijulkaisut ja työraportit
 Keto, P. (ed.), Juutilainen, P., Schatz, T., Naumer, S. & Häkkinen, S., ” Waste Management of
Small Modular Nuclear Reactors in Finland”, VTT-R-00076-22
Opinnäytteet



T. Kähkönen, “Evaluating the viability of Serpent for Passive Gamma Emission Tomography
(PGET) radiation transport simulations”, Physics Special Assignment, Department of Applied
Physics, Aalto University, 2021.



L. Vaara, ”Impurity-generated impact on the characteristics of spent nuclear fuel”, Special
Assignment, Aalto University, 2021.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
SAFIR2022/KYT2022 -ohjelmien puoliväliwebinaarissa esitettiin vuosien 2019-20 työn tulokset.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Rahaa jäi jonkin verran käyttämättä, osittain siksi, että matkabudjettia ei tarvittu lainkaan ja mm.
SKB:n jälkilämpövertailulaskuun osallistuminen vei suunniteltua vähemmän työaikaa.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Koronatilanteen takia projektissa ei tehty yhtään matkaa 2021.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus (PORA)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Fuel microstructure and radium solubility
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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 jatkoa vuoden 2020 projektille. Vuosi 2021 oli hankkeen viimeinen vuosi.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
KTH, Ruotsi
SAFIR2022, NKS
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite on sekä vahvistaa loppusijoituslaitoksen turvallisuusperustelun perusolettamia
että kehittää analyysimenetelmiä erilaisten polttoainetyyppien mallinnukseen.
Tuloskategoria (esim.
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
kokeellinen menetelmä,
1 manuskripti valmisteilla
0
tietokoneohjelma)
Kokeelliset tulokset,
tietokonemallit
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 kehitettiin 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). Vuonna 2021 parametreja kideplastisuusmallinnuksessa tarkennettiin hyödyntäen aiempia
mekaanisia kokeita yksittäiskiteiselle UO2:lle. Tutkimustuloksista on valmisteilla manuskripti, joka on
tarkoitus lähettää alan lehteen julkaistavaksi tieteellisenä vertaisarvioituna artikkelina.
Toisessa työpaketissa keskityttiin radiumin liukoisuusmittauksiin polttoainepelleteistä, jotka
simuloivat käytettyä polttoainetta. Kokeissa kartoitettiin luonnonpohjavesien taustatasot. Ba (ja Ra)
fraktio erotettiin pohjavedestä ja puhdistettiin ioninvaihdolla ja alkuainepitoisuudet määritettiin HRICP-MS laitteella. Työpaketissa selvitettiin myös radiumin kulkeutumista bentoniittiin tai
bentoniitti/zeoliitti-seokseen. Tutkimuksessa selvisi, että zeoliitin lisääminen auttoi radiumin ja
bariumin adsorptiota. Tätä tukee myös molekyylidynamiikkamallinnustulokset, jotka saatiin tässä
työpaketissa.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Vuonna 2020 hankkeen puitteissa kirjoitettiin neljä raporttia. Kaksi VTT raporttia, yksi epävirallinen
raportti ja NKS raportti. Vuonna 2021 hankkeen puitteissa kirjoitettiin yksi VTT-raportti ja yksi
manuskripti toimitettavaksi vertaisarvioituun lehteen.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Vuonna 2021 järjestettiin Käytetyn polttoaineen päivä -seminaari aiheen tutkijoille ja sidosryhmille
(voimayhtiöt, Posiva). Ensimmäisen työpaketin tuloksia esitellään NKS-seminaarissa 24.-25.5.22
Tukholmassa.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Hankkeen työpanokset toteutuivat suunnitellusti. Koronan takia peruuntuneisiin
konferenssimatkoihin allokoidut rahat käytettiin projektityönä.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Hankkeeseen liittyen ei tehty yhtään suunniteltua matkaa. Suunniteltujen konferenssien osalta ei
ollut järjestetty etäosallistumista ja useimmat konferenssit siirrettiin kauas tulevaisuuteen. NKSseminaariosallistuminen rahoitetaan muista lähteistä projektin päättymisen takia.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2022
Tutkimushankkeen nimi
Vulkaaniset geotermiset alueet luonnonlaboratorioina
tutkimiseksi

C:n maaperä- ja ravintoketjukulkeutumisen

14

Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Using volcanic-geothermal fields as natural laboratories to investigate transfer of 14C in soils and into
terrestrial food webs (project Acronym: NAT-LAB-14C)
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
University of Eastern Finland
Adj.Prof. Christina Biasi
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
3.1., particularly 3.1.2.
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Starting project (year 1 out of 2 planned)
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
EnviroCase

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Tutkimuksen tavoite
Main objective: to follow the fate of gaseous 14C following a belowground release into the
biosphere with a focus on soil processes and potential uptake into terrestrial food web
Specific objectives:
O1) to reduce the pessimism in current 14C assessment models by quantifying 14C release in form of CH4
O2) to determine the uptake of 14CO2 from below ground sources into different plant species characteristic for
agricultural and semi-natural lands, peatlands and forests
O3) to assess the 14C transfer from plants to grazing animals (sheep, horse) and estimate
human consumers

14C

exposures to

O4) to enhance assessment-level models on the fate of gaseous 14C from belowground sources, including better
representation of the chemical forms by which 14C would enter the biosphere, uptake into plants,
consumers and exposures to humans, in the Ecolego software
Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
mainly experimental, combined
with modelling

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

2021: 1
2022: 2
2023-: 2 +

2021: 1
2022: 1
2023: 1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
The information provided will support further enhancement and evaluation of safety assessment
models on C-14 transport and exposures. Results of modelling tasks are foreseen to be applicable as
such or through refinement of other modelling efforts to safety assessments of radioactive waste
disposal (spent nuclear fuel, operational waste, decommissioning waste) both nationally (Posiva,
Fortum, TVO, Fennovoima) and internationally (e.g. BIOPROTA, IAEA), as well as for regulatory

reviews (STUK and others). In addition, the knowledge gained is foreseen to be useful also in
international consultancy markets and valuable exchange in scientific collaboration by project
participants, organizations mentioned above and their subsidiaries.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

General:
•

•
•

Field work in Iceland was successfully conducted in summer 2021 (2 weeks field campaign),
and plant, soil, CO2 and CH4 gas samples were collected and later analyzed in the laboratory
for C and 13C content (amount and isotopic composition); trenching experiment was
initialized to separate root from soil respiration (input parameter needed for modelling)
Calibration procedure of isotope laser (Picarro) to measure 13C in CO2 and CH4 was
optimized, and matrix effects were investigated. Measurement and post-processing protocol
was developed
UEF was accepted as an academic member of the BIOPROTA Forum, so information on the
topical matters will be received directly; UEF is now allowed to participate in all the BIOPROTA
activities without a particular permission.

Most important results:
• Large emissions of 14CO2 (represented by 13CO2) from deep geological sources (stemming
from volcanic activity and representing release from nuclear waste) were detected in sites
close to geothermal field; thus, primary hypothesis of the project was confirmed (O1)
• Methane is taken up in sites with no to low activity of geothermal fields but is emitted in sites
with high activity of geothermal fields. This hints at limited capacity for methane oxidizers to
reduce methane to CO2 when emissions are high. There is thus possibility that current 14C
assessment models are unnecessarily pessimistic (O1)
• The isotope signal of CO2 from underground sources was detected in aboveground plants
(grass species, growing as understory in the forest); more plant species including tree
needles are currently analyzed for 13C. Some delay in analysis due to instrument failure (EAIRMS) in late 2021 (O2)
• A wish-list for experimental data to model 14C transfer and assessing risks for biota and
humans with Ecolego software was created. The wish-list (later published as
“Modelling/safety assessment wish-list for NAT-LAB-14C (KYT) project’s field activities in
2021) comprises 48 input variables (from soil and peat compartments, plants, canopy air and
subcanopy air). (O4)
• Preparation of input data is ongoing. Some delay due to long transport times (COVID-related)
and also some samples (soils) were lost due to customs prohibiting import of samples to
Finland. Sampling and analysis will be re-done in 2022 in Iceland with new permits ready for
successful export (O2, O3)
• Adaptation of Ecolego software to the site and site data is ongoing, e.g. number of soil
compartments increased from one to three to match with site properties; Quality controls
(benchmarking, verification) were performed to develop model for this project (O4)
• Plans were made that the models created with Ecolego can be run with different input data
for free to reach wider use in the researcher community and in education/training

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
•

Biasi, C., Jyllilä, P., Trubnikova, T., Maljanen, M., Sigurdsson, B., Ikonen, A. (2022)
Volcanic geothermal areas as natural laboratories to assess uptake of 14C in the
biosphere following release from nuclear waste disposal” (in preparation for publication in

Isotopes in Environmental and Health Studies )
•

Majlesi, S., Pham, T., Carrasco-Navarro, V., Shirani, Z., Akkanen, J., Biasi, C (2022)
Transfer of sedimentary carbon in benthic organisms: Implications for disposal of
radioactive waste (in preparation for publication in Journal of Environmental Radioactivity)

•

Ikonen, A (2022) Source, transport and losses of methane in the Biosphere: a review
(SKB, report 1607247 0.1 Preliminary)

•

Thorne, M., Smith, K., Ikonen, A. (2022) 14C cycling in different ecosystems – a literature
review (in preparation)

Konferenssijulkaisut ja työraportit
•

Poster presentation at NKS - Nordic Nuclear Safety: Research, Operations and Beyond’
seminar (Stockholm, Sweden, planned for January 2022, postponed to 24-25 May 2022)
with the title: “Testing volcanic-geothermal fields to investigate transfer of 14C from
belowground sources into terrestrial food webs”

Opinnäytteet
•

Soroush Maljesi (PhD thesis, 2021). “Radioecology for boreal ecosystems: studies on
transfer processes and effects on wildlife” (UEF, defended on 12th of November 2021)

•

Pinja Jyllilä (MSC thesis, ongoing) “Potential transfer of 14C from deep geological deposits
following release into plants (UEF)

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

2.-3.3.2021: ForHOT meeting (online):
In this meeting, the project manager (Christina Biasi) introduced the new NAT-LAB-14C
project to the ForHOT consortium. The project was warmly welcomed, and data sharing
request for modelling was accepted. Next to collaboration of CO2 cycling, there was also
great interesting in our planned studies on CH4 oxidation potential. ForHOT researchers
will supplement the CH4 flux studies with detailed analysis of methane oxidizers in
forests, grasslands and wetlands. ForHOT is an international project comprising
researchers from more than ten countries and over 20 groups examining multiple
environmental and physiological aspects of C cycling and metabolism at the NAT-LAB-14C
site in Iceland, impacted by volcanic-geothermal fields.

•

25.5.2021: Meeting with Ari Ikonen (project partner in NAT-LAB-14C, responsible for WP
4 on modelling) in Kuopio, Finland (face-to-face).

•

27-29.9.2021. Presentation at the annual BIOPROTA meeting by the project manager.

Title of presentation: Fate of radionuclide 14C in soil-plant-atmosphere continuum.
Previous and present KYT projects were introduced. UEF requested academic membership
in BIOPROTA, which was accepted and “very welcomed”. This will allow us to embed our
research into the international community studying risks associated to 14C.
•

20.10. 2021: Meeting with Ari Ikonen (project partner in NAT-LAB-14C, responsible for
WP 4 on modelling) in Helsinki, Finland (face-to-face).

•

26.10.2021: Presentation of NAT-LAB-14C project by project manager in the KYT2022
SR5/7 (Other safety research/Alternative Technologies) follow up group KYT meeting

•

Note: the covid situation has decreased the availability of external events, with
conferences and seminars typically postponed to 2022. E.g. the international conference
JESIUM (Joint European Stable Isotope User meeting), with more than 200 expected
participants and contribution from NAT-LAB-14C will be held in October 2022 (in Kuopio;
organizer: C. Biasi)

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

7 person months, 4 people were working in the project in 2021

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)

•

Field work in Iceland (2 weeks, June 2021)

•

Project meetings with Ari Ikonen (2 in person meetings in Finland)

•

other project meetings (Bioprota, ForHOT) we held online (see above)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
KYT SURFACE, Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
KYT SURFACE, Near Surface Repositories in Finland, phase 3
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke on koordinoitu hanke
Paula Keto
yhdessä HY:n kanssa. VTT koordinoi hanketta.
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 2:lle. Projektin vaihe 4 käynnistyy keväällä 2021.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
VTT Oy, HY
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

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kokeellinen menetelmä ja
kirjallisuusselvitys

1

-

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. Osa kokeista on purettu
vuoden 2021 aikana ja näytteille on tehty analyysejä. Loput kokeiden purut ja niihin liittyvät
analyysit suoritetaan vuoden 2022 aikana. Sekä osaprojektin 1 ja 2 tulokset raportoidaan
tieteellisissä julkaisuissa (raportointi vuonna 2022). Kokeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien
mukaan, pieniä aikatauluviiveitä lukuun ottamatta.
Osaprojektissa 3 (Päästöesteiden toimintakyky) on tutkittu jäätymisen ja sulamisen vaikutusta
maaperäloppusijoituslaitoksen kerroksiin sekä laboratoriossa että mallintamalla. Riski jäätymiselle on
otettava huomioon laitosta rakentaessa (pohjarakenteen kerrokset routasuojattava, jos
pohjarakenne jää paljaaksi ilman jätetäyttöä talven ajaksi) sekä pintakerroksen paksuudessa.
Pintakerroksen paksuutta on mietittävä myös sulkemisen jälkeisen mahdollisen metsittymisen
näkökulmasta (juuriston syvyys). Kirjallisuusselvitysosuudessa jatkettiin keskustelua
maaperäloppusijoituslaitokselle asetettavista vaatimuksista ja käytiin läpi muun muassa suotoveden
ja kaasun hallintaan liittyviä kysymyksiä. Maaperäloppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla pintaeristyskerrokseen keinotekoisen ja mineraalisen tiivistyskerroksen
yhdistelmärakenne, jolla voidaan pienentää veden suotautumista jätetäyttöön ja näin ollen vähentää
suotoveden muodostumista ja jätepakkauksen korroosiota. Osaprojektissa 2 esitettyjen alustavien
tulosten perusteella orgaanisen jätteen mikrobihajoamista ja siihen liittyvää kaasunkehitystä

tapahtuu ainoastaan märässä jätteessä. Myös teräksisen jäteosuuden korroosio oli merkittävää
ainoastaan märissä olosuhteissa. Vanhennettu betoni ei vaikuttanut merkittävästi kaasujen
muodostumiseen. Ottaen huomioon myös pehmeiden (orgaanisen jätteen) jätepaalien mekaaniset
ominaisuudet, on näiden jätepaalien sijoitusta metallisiin pakkauksiin harkittava laitoksen evoluution
(kaasunkehitys, epätasaiset painumat, metallipakkausten vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen) ja
asennettavuuden (mineraalisen tiivistyskerroksen tiivistys) näkökulmasta. Yhteenveto suosituksista
laaditaan vuoden 2022 aikana ottaen huomioon myös osaprojektien 1 ja 2 lopulliset tulokset.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Konferenssijulkaisut ja työraportit:
VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00077-22: Keto, P. (ed.), Rinta-Hiiro, V., Schatz, T., Kivikoski, H., &
Gharbieh, H. Complementary Considerations in Assessing Performance of a Landfill-Type Near
Surface Repository, Interim report 2021, 38 p.
Opinnäytteet
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
SURFACE seminaari 3.11.2021. Esitelmät saatavilla KYT2022 kotisivuilla.
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 liittyvien rajoitusten takia tutkimukseen varatut matkakustannukset eivät toteutuneet.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
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
Vastuuhenkilö
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Pauliina Rajala
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 jatkuu koko KYT2022 ohjelmakauden ajan
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
Helsingin yliopisto
Nanyang Technological
University/ Singapore Centre for
Environmental Life Sciences
Engineering

KYT-DEMONI (VTT ja HY): yhteisiä
aktiivisten näytteiden mittauksia
COST Action CA20130-European
MIC network: tulosten esittelyä

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
Julkaisujen lukumäärä
Kokeellisia menetelmiä ja
1 Vuosiraportti
kokeellisia tuloksia terästen
2 lehtiartikkelia
korroosiosta, mikrobiologiasta ja
olosuhteiden kemiasta
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

Opinnäytetöiden lukumäärä
1 (valmistuu 2022)

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.
Koeolosuhteet toista pitkäaikaista laboratoriokoetta varten on rakennettu ja koe on aloitettu 7/2021 käyttäen
Loviisan pohjavettä. Vuonna 2021 on valmisteltu uutta pitkäaikaiskoetta, sisältäen mm. näytteenvalmistusta,
uuden teräslaadun hankkimista, käytettävien mikrobirikastusten kasvattamista, sekä referenssielektrodien ja
lämpötilaseurantajärjestelmän valmistusta. Korroosion ja mikrobiologisen toiminnan seurauksena syntyvän
kaasuntuoton tutkimiksesi rakennettiin koejärjestely ja kokeet aloitettiin Loviisan pohjavettä käyttäen samaan
aikaan kuin toinen pitkäaikaiskoesarja. Opinnäytetyötä varten rakennettiin koesarja, joka mahdollistaa
ruostumattomien terästen pinnoille tarttuvan mikrobilajiston tutkimisen FISH-leimamenetelmällä sekä
paikallisen korroosion tutkimisen, koe aloitettiin samaan aikaan muiden kokeiden kanssa käyttäen Loviisan

pohjavettä.
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 kesäkuuhun 2022 saakka. Kokeet
suoritettiin huoneenlämpötilassa ja hapettomasti. Kokeissa on käytetty Loviisan loppusijoitusalueen pohjavettä
sekä sitä simuloivaa keinotekoista pohjavettä, joka ei sisällä mikrobeja. Kokeessa tehdään yhteistyötä KYT
DEMONI projektin kanssa (VTT ja HY) ja tuloksista on keskusteltu yhteistyökumppanien kanssa ja viimeistä
näytteenottoa ja analyysejä on suunniteltu.
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. 2021 aikana saatiin analysoitua
koesarjan
tulokset
loppuun.
Paineastiateräksen
ja
hiiliteräksen
lepopotentiaaliarvot
riippuivat
ympäristötekijöistä, raudan hapettaja bakteeririkastuksia sisältävässä ympäristössä lepopotentiaalit olivat
matalammat kuin sulfaatin pelkistäjä mikrobirikastuksen kanssa tai steriilissä ympäristössä. Paineastiateräksen
kokonaisimpedanssit olivat matalampia kuin hiiliteräksen vastaavat arvot samassa ympäristössä. Myöskään
minkäänlaista stabiloitumista ei ajan funktiona havaittu, joka viittaa siihen, että paineastiateräksen pinnalle ei
synny samanlaista suojaavaa korroosiotuote/biofilmi-kerrostumaa kuin hiiliteräksellä. Painohäviötulokset
vahvistivat korkeamman korroosionopeuden paineastiateräksille kuin hiiliteräksille. 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. Painohäviöiden perusteella ruostumattomien terästen
korroosio on pientä mutta hieman suurempaa 316 teräksellä kuin 304 teräksellä.
Alustavat tulokset käynnissä olevasta pitkäaikaisesta laboratoriokokeesta osoittavat, että lepopotentiaalit ovat
vakiintuneet samalle tasolle kuin vastaavien teräslaatujen aiemmassa kokeessa. Paikallisessa korroosiossa oli
kokeen aluksi havaittavissa hetkellisiä piikkejä korroosionopeuksissa mutta paikallinen korroosio on sittemmin
tasaantunut hyvin matalaksi osoittaen, että olosuhteet ovat stabiloituneet koeastioissa.
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 mikrobiologiset tulokset valmistuivat vuoden 2021 aikana. Tulokset
osoittavat, että mikrobirikastukset ovat onnistuneet ja pinnoille on muodostunut monimuotoinen biofilmi. Tämä
yhdistettynä reaaliaikaisesta korroosioseurannasta saatuihin tuloksiin osoittaa biologisten mekanismien roolin
terästen pinnan ilmiöissä. Vesikemian perusteella nähdään, että biologista hiilidioksidin sidontaa on tapahtunut
ja biomassan määrä on kasvanut. Tuloksista nähdään, että erityisesti sulfaattia pelkistäviä mikrobeita
sisältävässä ympäristöissä korroosio on kiihtynyt, kun muissa ympäristöissä se on huomattavan paljon
hitaampaa.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Työraportit 2019-2021


Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa (TERKOR) –
2020, VTT-R-00940-21
 Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa (TERKOR) –
2019, VTT-R-01344-20.
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 2019-2021
 M. Somervuori, E. Isotahdon, M. Nuppunen-Puputti, M. Bomberg, L. Carpén, P. Rajala. A Comparison of
Different Natural Groundwaters from Repository Sites—Corrosivity, Chemistry and Microbial Community.
Corrosion and Materials Degradation. 2021; 2(4):603-624.
 M. Nuppunen-Puputti, R. Kietäväinen, L. Purkamo, P. Rajala, M. Itävaara, I. Kukkonen, M. Bomberg. Rock

surface fungi in deep continental biosphere – Exploration of microbial community formation with subsurface
in situ biofilm trap. Microorganisms, 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.
Konferenssiesitykset 2019-2021
 The utilization of multielectrode array sensors in corrosion study of stainless and carbon steel in natural
groundwater from repository site” 9/2021 EUROCORR2021
 Corrosivity of different natural groundwaters from repository sites, Corrosion and Materials Degradation Web
Conference (CMDWC 2021) 5/2021
 The effect of sulfate reducing bacteria and acetogenic bacteria on the corrosion of carbon steel in crystalline
groundwater, Eurocorr2019, Seville, Spain 9/2019.
Opinnäytteet
 Microbe-steel interaction and corrosion deposits, Quynh Nguyen, University of Tampere, expected completion
5/2022

Muu tutkimuksista tiedottaminen
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
Työpanokset ja kustannukset on toteutettu hanke-esityksen mukaisesti.

Matkat
Näytteen ja vedenhakumatkoja Loviisaan.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
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
Project manager
VTT Technical Research of Finland

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/KYT2020.
Research partners
Finnish organisation
Foreign organisations
Helsinki University
Fortum

Technical University of
Denmark, DTU Nutech,
Taiwan Power Company, IFEKjeller and Halden
CEA Saclay, ICIC-research
network

Other research programs
NKS-B,
KYT2022_C14_radwaste,
KYT2022-TERKOR, SAFIR2022CONAGE, KYT2022-ACED, EU
Radwaste Predisposal (Predis)

Research aim
Task1: Radiochemical method development for difficult-to-measure (DTM) radionuclides in spent ion
exchange resin. Validation of the methods via NKS intercomparison exercise DTM Decom III.
Development of Ni-59 radiochemical analysis using BEGe detector.
Task 3: Long-term expansion tests, long-term leaching tests, and accelerated dissolution tests were
planned to clarify any permanent impacts of irradiation on concrete deterioration.
Task4: Continue long-term dissolution experiments of activated steel samples, perform water and
gas sampling, and determine 60Co, 55Fe, 63Ni, 14C from the subsamples.
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
1 NKS technical report
2 research notes

Number of theses (in 2021)
2 BSc theses

Applicability of the results both in short and long term
The results can be applied in developing and validating safe low- and intermediate waste final
disposal solutions in future decommissioning projects, both in Finland and abroad. Building a Nordic
research network is important to ensure the quality and standardization of measurement methods.
Results in each task (short summary; if needed, list the essential deviations from the research plan)
The project is divided into four subtasks:
Task1: Method development for DTM analysis of spent ion exchange resin was completed and
validated via an intercomparison exercise. The final report of the intercomparison exercise (DTM
Decom III) has been delayed for March 2022. Writing of the peer-reviewed article is on-going. AMK

thesis was completed. Ni-59 method development is progressing. Main issue has been on
preparation of “sourceless” sample i.e. measured X-rays are partly attenuated even with thin layers
of material. Collaboration with EU-Predis project continued. NKS Seminar planned for January 2022
has been postponed to 24-25th May. A.Leskinen will attend as invited speaker with topic DTM
intercomparison exercises outcomes and future.
Task 3: Expansion experiments were continued, and periodic checking using non-destructive testing
was also conducted regularly along with measurement of length change. Accelerated dissolution
tests were concluded, and analogous leaching tests were prepared. Based on the findings, even the
most active powders do not leach measurable active isotopes. Furthermore, the most irradiated
portions of the concrete do not experience an appreciable increase in dissolution of the typical
elements, and only minor differences are observed in expansion behavior.
Task4: Dissolution experiments (both 14C and 60Co+55Fe+63Ni setups) were continued and
subsamples (gas, water) were taken from the water containers regularly. Gas and water samples
have been mainly analysed and data analysis is on-going. Ion chromatography (IC) equipment was
installed to VTT’s CNS laboratory at the end of November 2021, so the familiarization to the
equipment and carbon speciation method development can be started after internal IC training
during the spring 2022. AMK thesis about determination of 55Fe and 63Ni from water subsamples
was completed in 2021. Based on the findings during thesis work, analytical procedure of the
subsamples was adjusted for the forthcoming subsamples.
Publications and theses
Peer-reviewed scientific articles

Leskinen A, Salminen-Paatero S (2022) Development of 3H, 14C, 41Ca, 55Fe, 63Ni radiochemical analysis
methods in activated concrete samples. J Radioanal Nucl Chem 331:31-41.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-021-08073-4
Leskinen A, Gautier C, Räty A, Fichet P, Kekki T, Laporte E, Giuliani M, Bubendorff J, Laurila J, Kurhela
K, Fichet P, Salminen-Paatero S (2021) Intercomparison exercise on difficult to measure radionuclides in
activated concrete - statistical analysis and comparison with activation calculations. J Radioanal Nucl
Chem 329:945-958
https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-021-07824-7
Technical research reports
T. Lavonen & N. Heikkinen, DEMONI - Steel dissolution - Research notes 2021, VTT-R-00068-22
T. Oey, Results: Influence of radiation on concrete expansion, dissolution, and leaching behavior,
research notes 2022
Other publications

Leskinen A, Tanhua-Tyrkkö M, Kekki T, 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, Fichet P,
Gautier C, Laporte E, Giuliani M, Bubendorff J, Fichet P (2021). DTM-Decom II - Intercomparison exercise
in analysis of DTM in decommissioning waste. NKS-441, NKS-B, Roskilde, Denmark
http://www.nks.org/en/nks_reports/view_document.htm?id=111010214697245
Theses
Julia Laurila AMK thesis. Vaikeasti mitattavien radionuklidien määrittäminen aktivoidusta betonista ja
ioninvaihtomateriaalista 31.5.2021. Ohjaajat Susanna Salminen-Paatero (HU), Anumaija Leskinen
(VTT), Jukka Niiranen (Metropolia AMK)

https://www.theseus.fi/handle/10024/500901

Kristian Kurhela, AMK insinöörityö. Menetelmän kehittäminen radioaktiivisten vesinäytteiden rauta- ja
nikkelipitoisuuksien määrittämiseksi. 10.5.2021. Ohjaajat Susanna Salminen-Paatero (HU), Jukka
Niiranen (Metropolia AMK)
https://www.theseus.fi/handle/10024/501275?show=full
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 epidemic conferences were organized only remotely
and travel money was allocated to work time instead. Only minor investments were made
(chemicals, small laboratory equipment etc.).
At VTT, 84 percent of funding was used for work time (plan 82%), 14 percent for research facility
costs (plan 14%) and the rest to other costs (incl. travel)
At UH, 94% of funding was used for salary costs (in plan 95%) and <1% to chemical costs (<1% in
plan). At UH, the fraction for student grants (5%) exceeded the planned quota (<1%) due to
another supervised BSc thesis. Another thesis supervision was executed with short notice, so it and
resulting grant was not included in the original project plan and the budget.
Travel (both in Finland and abroad)

LSC 2020 conference 18-20 October 2021 Shenzen, China and online (A. Leskinen & S. SalminenPaatero).
 Oral presentation: Analysis validation of Difficult To Measure Radionuclides in Decommissioning
waste (A. Leskinen).
 Oral presentation: Encountered challenges in determining Difficult-To-Measure radionuclides
from nuclear decommissioning waste matrices by LSC (S. Salminen-Paatero)
Due to covid-19 epidemic the project did not include any travelling. Several technical meetings were
held online via Teams with the research partners.

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit
Tutkimushankkeen nimi englanniksi

Actinide-lanthanide separation and separation materials
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Helsingin yliopisto / Kemia laitos - radiokemia

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. Ensisijainen tavoite on kehittää materiaali ja menetelmä aktinidien erotukseen käytetystä
ydinpolttoaineesta. Samalla seurataan on kehittyneiden polttoainekiertojen kansainvälistä tutkimusta ja
tiedonvälitystä koskien uusia erotustekniikoita. ALES-hankkeessa tavoitellaan aktinidi- ja lantanidiryhmäerotusta
happamista liuoksista sekä mahdollisuutta säätää materiaalin ryhmäerotusominaisuuksia niin, että erilaisen palaman
omaavien polttoaineiden käsittely olisi mahdollisimman tehokasta. Työssä valmistetaan komposiitteja, joissa
materiaalin epäorgaaninen tukirunko tuo materiaalille korkean säteilyn ja lämmön keston sekä hyvän
selektiivisyyden lantanideja ja aktinideja kohtaan. Selektiivisyyttä voidaan puolestaan kasvattaa ja säätää
hybridimateriaalin orgaanisilla funktionaalisilla ryhmillä, jotka on nesteuutto-menetelmillä osoitettu toimiviksi.
Aktinidien ja lantanidien väliseen selektiivisyyteen voidaan vaikuttaa funktionaalisten ryhmien
alkuainekoostumusvalinnoilla, joiden tarkoituksena on säätää orgaanisen ryhmän Lewis-emäs ominaisuuksia.
Epäorgaaniset materiaalit ovat huokoisia tunneli- tai kerrosrakenteisia metallioksideja- ja fosfaatteja. Huokoisuutta
ja tunnelirakennetta voidaan muokata synteesiolosuhtein ja elektronitiheyteen vaikuttavin lisäainein tuottaen
materiaalille rakenneselektiivisyyttä. Epäorgaanisen tukimateriaalin pinnan hydroksyyliryhmät toimivat
erinomaisina funktionalisointikohtina orgaanisille ryhmille. Orgaanisiksi ligandeiksi valitaan nesteuutosta sellaisia
ryhmiä, jotka osoittavat optimaalista Lewis-emäksisyyttä ja ovat f-alkuainelle selektiivisiä.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Uusia hybridimateriaaleja
aktinidi/lantanidierotuksiin. Tietoa
näiden materiaalien
sorptiomekamismeista
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&Tkonseptia 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)

I: Hybridimateriaalien syntetisointi ja kehittäminen
Tutkimusprojektissa valmistettujen erotusmateriaalien ligandipitoisuutta on uusimmissa synteeseissä onnistuttu nostattamaan
moninkertaisesti uudenlaisella hydrotermisellä menetelmällä, jossa hybridin metallioksidi valmistetaan samanaikaisesti (in-situ)
kohotetussa lämpötilassa ja paineessa usean päivän ajan. Ligandi lisätään materiaaliin synteesissä myös samassa vaiheessa.
Tällä menetelmällä valmistettujen materiaalien erotuskyky on noussut merkittävästi, sillä ligandien vuorovaikutus
kolmenarvoisten lantanidien ja aktinidien kanssa on hallitseva (kuten osoitettu aikaisemmin). Kuvassa 1 on esitetty
viimeisimpien eräravistelukokeiden tulokset typpihapon eri konsentraatioissa erilaisilla hybridimateriaaleilla Am241:lle.
Tuloksista nähdään, että hydrotermisesti valmistetut ZrCl4-ATMP ja ZrOCl-ATMP hybridit, joissa ligandipitoisuus on suurin,
saavuttavat selvästi korkeimmat jakaantumiskertoimet (Kd)/sorptiot.

7
6
5

log (Kd)

ZTP

4

ZrO2
ZrO2+ATMP
ZrOCl 2+ATMP

3

ZrCl4+ATMP

2
1
0
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

pH

Kuva 1. ZrO2-aminometyylifosfonihappo-hybridin eräravistelu (batch)-kokeet Am241 nuklidille.

II: Hybridimateriaalien sorptio-ominaisuuksien sekä Am241 ja Eu152-erottelukyvyn testaus
Eräravistelukokeet typpihappo (Purex) ympäristössä ovat osoittaneet sen, että hydrotermisesti valmistettujen hybridimateriaalien
sorptio-ominaisuudet ovat huomattavat jo väkevässä happoliuoksessa, kun tähän asti valmistetut materiaalit ovat adsorboineet
tutkittuja metallikationeja merkittävästi pääosin vasta korkeammissa pH-arvoissa. Sorptiossa on saavutettu parhaimmillaan
99,97 % europiumille pH välillä 1-2. Kuvassa 2 on esitetty kahdesta eri lähtöaineesta valmistetun ZrO2-ATMPhybridimateriaalin eräravistelukokeiden tulokset. Kuvaajasta nähdään, että erityisesti ZrCl4-pohjaisen materiaalin sorptioominaisuudet ovat huomattavat jo hyvin alhaisessa pH:ssa.

Kuva 2. ZrO2-aminometyylifosfonihappo-hybridin eräravistelu (batch)-kokeet Am241 ja Eu152-radionuklideille.

Testattujen hybridien Am241 ja Eu152-erotteluominaisuudet ovat myös lupaavia europiumin osoittaessa korkeampaa sorptiota
molempiin testimateriaaleihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty materiaalien Am/Eu erotustekijät (separation factor).
Taulukko 1. Hybridimateriaalien Eu152/Am241-erotutekijät.

Hybridi

pH

ZrCl4-ATMP
ZrOCl-ATMP

0-2
0-2

Korkein erotustekijä
(SF)
10,54
7,96

Valmistettujen hybridimateriaalien synteesiajan ja kiteisyyden vaikutusta nuklidien erotukseen testattiin ja havaittiin, että
selektiivisyys kasvoi valmistetun hybridin synteesiajan kasvaessa. Kuvaajassa 3 on esitetty hydrotermisellä synteesillä
valmistettujen hybridien Eu/Am selektiivisyyttä pH:n funktiona.

Kuva 3. Hybridimateriaalien selektiivisyys Am241 ja Eu152-radionuklideille.

Sorptiokapasiteettia tutkittiin inaktiivisella Eu3+-liuoksella 0,1 M typpihapossa, vaihtelevissa Eu-konsentraatioissa. Eu3+- ja
Am3+ kationien sorptio-ominaisuudet ovat hyvin lähellä toisiaan, joten materiaalin kapasiteetin voidaan olettaa olevan hyvin
samansuuruinen molemmille nuklideille. Kokeellinen kapasiteettiarvo 180 µmol/g on hyvin vertailukelpoinen kirjallisuudessa
esitettyihin piioksidipohjaisten SPE-materiaalien vastaaviin lukuarvoihin.
Kinetiikkakokeiden perusteella amerikium saavuttaa tasapainon eräravisteluissa hieman noepammin europiumiin nähden (kuva
4). Molemmat nuklidit saavuttavat tasapainon kuitenkin hyvin nopeasti, ja 99,4% sorption jo 6 minuutin kontaktiajan jälkeen.
Testattujen nuklidien alustavia eroja kinetiikassa voidaan hyödyntää niiden erottelussa, ja erityisesti jatkossa kolonnikokeissa.
100,0
99,8
99,6

Sorption (%)

99,4
99,2
99,0
98,8

Am-241
Eu-152

98,6
98,4
98,2
98,0
0

1000

2000

3000

4000

Contact time (min)

Kuva 4. Am241 ja Eu152-radionuklideille tehdyt kinetiikkakokeet.

Zirkoniumoksidista valmistettujen hybridien ohella myös titaanista on valmistettu samanlaisia erotusmateriaaleja, jotka ovat
osoittaneet korkeaa sorptiota testattuja Am241 ja Eu152 kohtaan. Korkeassa happokonsentraatiossa ne ovat osoittaneet vielä
korkeampaa erotuskykyä. Materiaaleja kehitetään lisää ja niiden selektiivisyyttä pyritään parantamaan lisäämällä materiaalin
kiteisyyttä.

Kuva 5. Zirkonium- ja titaanipohjaisten hybridimateriaalien erotuskokeet Am241 ja Eu152-radionuklideille.

III: Hybridimateriaalien karakterisointi
Alkuainekoostumusmittauksella on pystytty määrittämään ligandin määrää hybridimateriaalissa. Kuvassa 4 on esitetty kolmella
erilaisella fosfonihappoligandilla päällystetyn ZrO2:n ja referenssimateriaalina käytetyn paljaan ZrO2:n alkuaineanalysaattorilla
saadut tulokset. Tuloksista voidaan erityisesti tarkastella hiilen ja typen pitoisuuksia ja niiden
välistä suhdetta. Saadut tulokset osoittavat ligandipitoisuuden olevan 4,2 mmol/g, joka on n. 10 kertaa aikaisempaa suurempi
määrä, ja lasketut kokeelliset C:N-suhteet ovat vastanneet tarkasti fosfonihappoligandien teoreettisia lukuarvoja.

a)

b)

Bare ZrO2

Kuva 6. a) Kolmen erilaisen aminometyylifosfonihappo-hybridin alkuaineanalyysin tulokset. Vertailumateriaalina päällystämätön ZrO2. b) eri
synteesiajan materiaalien kiinteän 31P NMR tulokset.

Zirkoniumdioksidi-ATMP- hybridin synteesiajan vaikutusta eri fosfonihapporyhmien määriin materiaalissa tutkittiin kiinteän 31P
NMR MAS-mittausten avulla. Tuloksista havaittiin, että vapaiden fosfonihapporyhmien määrä laskee huomattavasti
synteesiajan pidetessä, kun taas P-O-Zr- sidosten määrä kasvaa. Tämän puolestaan uskotaan kasvattavan materiaalin
kerrosrakennetta ja selektiivisyyttä alustavien erottelukokeiden perusteella (ks.kuva 3).
Ryhmäeluutiota hyödyntämällä on tarkoituksena parantaa Eu/Am-eryhmärotustehokkuutta kolonnikokeilla. Eluentin
konsentraatiota voidaan kasvattaa kokeen alussa tai 1. ryhmän eluution jälkeen – gradientti eluution hyödyntäminen.
Kolonnikokeet on määrä aloittaa vuoden 2022 alussa projektissa valmistetuista parhaan erotustekijän omaavilla materiaaleilla.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Konferenssijulkaisut ja työraportit
Opinnäytteet
Kandidaatintutkielma zirkonium- ja titaanihybridien valmistamisesta ja testaamisesta lantanidiaktinidierottelussa
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Erottelutekniikoiden seminaari Vierumäellä 11/2021
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)

Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2020
Tutkimushankkeen nimi
Ydinjätteen loppusijoituslaitosohjelmien sulkemiseen liittyvien ongelmien kartoittaminen Suomessa
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Mapping of Closure Related Issues in Finnish Radioactive Waste Repository Programs
Tutkimuslaitos
Vastuuhenkilö
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Tim Schatz
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Society and man: acceptability of nuclear waste management
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot

Ulkomaiset organisaatiot

VTT Oy

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Tutkimuksen tavoite
The purpose of this report is to explore and identify the most critical decisions, activities,
uncertainties and readiness regarding closure-related activities (transitions from late operational to
closure and immediate post-closure phases) of repository programs in Finland. Key activities
included analysis of existing Finnish and International closure-related regulations and guidance that
express requirements for radioactive waste repository closure against available concepts, plans and
actions proposed by license holders, identification of key gaps/needs in addressing or acknowledging
the closure-related requirements and recommendation of procedures and actions to help prioritize
and meet key gaps/needs.
Tuloskategoria
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
Strategic study

1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Nuclear waste management license holders and governmental actors responsible for adjusting
nuclear waste related legislation. Both organizations can use the results to find out what closure
related activities require further planning and adjustment. Additionally, local public stakeholders may
be interested.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Overall, twenty-five closure-related requirements were identified from national and international

legislations, requirements and recommendations. These requirements were categorized into nine
categories: 1) closure performance, 2) closure planning, 3) closure implementation, 4) post-closure
planning, 5) post-closure actions, 6) post-closure resourcing, 7) post-closure responsibilities, 8)
records preservation and 9) stakeholder engagement. The handling of such requirements was
assessed through reviewing publicly available information from responsible organizations. In total,
13 gap areas were found with these areas falling into four main domains: post-closure monitoring,
knowledge preservation, transfer of ownership and post-closure responsibilities and stakeholder
engagement.
In an effort to begin addressing the identified gaps/needs in closure to post-closure activities, a set
of 17 actions are proposed. These actions are described in VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00131-22:
Schatz, T. & Naumer, S. Examining Closure-Related Issues in Finnish Radioactive Waste Programs.
These recommendations are not discussed in terms of overall prioritization, due in part to the long
lead times remaining before any repository closure is scheduled to occur. However, it is discussed,
particularly in the case of post-closure monitoring (re: access, applications, etc.) that strategic
decisions should be made as early as possible.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Konferenssijulkaisut ja työraportit:
VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00131-22: Schatz, T. & Naumer, S. Examining Closure-Related
Issues in Finnish Radioactive Waste Programs, 33 p.
Opinnäytteet

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Project starting workshop was held on June 23, 2021 (http://kyt2022.vtt.fi/closure_workshop.htm).
At this workshop, a group of participants representing Waste Owners, Waste Management
Organizations, Regulators, Technical Support Organizations, Research Entities and Commercial
Service Providers mainly from Finland but also Sweden, Norway, France and the UK heard
presentations from six different invited speakers and also discussed the closure of radioactive waste
repositories.
Project report (VTT RESEARCH REPORT VTT-R-00131-22: Schatz, T. & Naumer, S. Examining
Closure-Related Issues in Finnish Radioactive Waste Programs, 33 p.) submitted and to be made
available on KYT website.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Actual hours: 481, Actual Costs: €49 064, Actual Invoicing: €34 346
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Pienreaktorien jätehuollon esiselvitys
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
SMR Waste Management (SMRWaMa)
Tutkimuslaitos

Vastuuhenkilö

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Paula Keto
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Toteutettavuus (käytetyn ydinpolttoaineen ja voimalaitosjätteen huolto), turvallisuus ja
hyväksyttävyys.
Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Työ jatkuu vuonna 2022 osana SMRSima projektia yhteistyössä GTK:n kanssa.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
VTT
Tutkimuksen tavoite
Hankkeen tavoitteena on selvittää pienreaktorien (SMR) jätehuoltoa Suomessa. Työssä selvitetään
Suomen kannalta oleellisten pienreaktorien tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen ja muun
radioaktiivisen jätteen määrää ja eroja verrattuna tällä hetkellä Suomessa toimivien ydinvoimaloiden
jätevirtoihin. Lisäksi selvitetään pienreaktorien jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä,
lupahakemusprosessia ja organisoinnin ja toteuttamisen vaihtoehtoja sekä tarpeita
loppusijoituskonseptin ja päästöesteiden kehittämiseen ottaen huomioon pienreaktoritekniikan
erityispiirteet. Tavoitteena on myös tunnistaa pienreaktorien jätehuoltoon liittyvät epävarmuudet ja
tärkeimmät kehityskohteet, joihin liittyvät mahdolliset jatkohankkeet suunnitellaan vuonna 2021
Tuloskategoria

Julkaisujen lukumäärä

Opinnäytetöiden lukumäärä

Kirjallisuusselvitys, numeerinen
1
mallinnus, osaamisen
kehittäminen
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla)
Tuloksia voidaan pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä hyödyntää pienreaktorien jätehuollon, lainsäädännön
ja lupaprosessien kehittämiseen ja yhteiskunnan eri toimijoiden ja kansalaisten informointiin koskien
pienreaktoreiden jätehuoltoa. Tuloksia voidaan hyödyntää lähtötietoina myös toimijoiden omiin
pienreaktorihankkeisiin.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto; tarvittaessa selvitys mahdollisista
olennaisista poikkeamista tutkimussuunnitelmasta)

Osatehtävä 1: SMR polttoaineen ominaisuudet. Yhteistyössä KÄRÄHDE projektin kanssa on tehty 2D
laskelmia koskien SMR laitoksessa tuotetun polttoaineen ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia on
verrattu nykyisissä isoissa reaktoreissa tuotetun polttoaineen ominaisuuksiin ja määrään. Alustavien
tulosten perusteella polttoaineen suurin ero liittyy pienempään palamaan. Pienemmän palaman
vaikutus muun muassa kriittisyysturvallisuuteen polttoainetta loppusijoittaessa vaatii lisätutkimuksia.
Lämpöteknisesti ja säteilyn osalta polttoaine voidaan mahdollisesti loppusijoittaa tiiviimmin
loppusijoitustilaan. Työ jatkuu 2022 3D mallinnuksella.
Osatehtävä 2: Kahden esimerkkitapauksen (NuScale Power ModuleTM reaktori, VTT:n
kaukolämpöreaktori) polttoainenippu vastaa jätemuodon osalta OL3:n polttoainenippua, vaikkakin
nipun pituus on noin puolet OL3:n polttoainenipusta. Näin olleen voidaan olettaa, että polttoaineen
loppusijoittamiseen voidaan soveltaa KBS-3V tyyppistä loppusijoitusmenetelmää.

Kirjallisuusselvitysten mukaan käytettyä polttoainetta ja matala- ja keskiaktiivista jätettä syntyy
vuositasolla jonkin verran enemmän tuotettuun energiaan (per GWe) nähden verrattuna normaaliin
kevytvesireaktoriin. Matala- ja keskiaktiivisen jätteen osalta LWR-pienreaktorien jätteen käsittely
voidaan myös toteuttaa jo käytössä olevilla menetelmillä.
Loppusijoitus voidaan hoitaa hajautetusti, keskitetysti tai hybridi-mallilla. Jätehuollon organisointi ja
vastuut keskitetyssä mallissa vaativat mahdollisesti tarkennuksia nykyiseen lainsäädäntöön.
Laitospaikoilla on joka tapauksessa varauduttava vähintään väliaikaiseen varastoimiseen (käytetty
ydinpolttoaine ja LILW jätevirrat). SMR laitoksen ja loppusijoituspaikan valintaan liittyy sosiaalisia
näkökohtia, jotka vaativat sidosryhmien ja kansalaisten hyväksyntää. KBS-3V
loppusijoituskonseptille on vaihtoehtona loppusijoitus syvään porareikään, mutta tämän konseptin
kehitys on vielä verrattain varhaisessa vaiheessa ja menetelmän soveltuvuus Suomen kiteiseen
kallioperään vaatii jatkotutkimuksia.
Muun tyyppisten SMR reaktorien (kaasujäähdytteinen reaktori, sulasuolareaktori jne.) polttoaine
vaatii useissa tapauksissa erityislaatuista käsittelyä ennen kuin se voidaan kapseloida ja
loppusijoittaa. LILW jätevirtoja ei ole kaikkien näiden reaktorien osalta vielä tunnistettu ja
esimerkiksi grafiitin loppusijoitukselle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä menetelmää.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
VTT tutkimusraportti VTT-R-00076-22 Waste Management of Small Modular Nuclear Reactors in
Finland. Keto, P. (ed.), Juutilainen, P., Schatz, T., Naumer, S. & Häkkinen, S.
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Seminaari 2.6.2021, esitelmät saatavilla KYT2022 kotisivuilla.
Työpanos ja kustannukset (hanke-esityksessä arvioitujen työpanosten ja kustannusten
toteutuminen)
Ks. Erillinen liite (loppulaskutus).
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Hankkeessa ei tehty matkoja

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Vuosiyhteenveto 2021
Tutkimushankkeen nimi
Ydinjätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Final disposal of spent nuclear fuel and societal memory
Tutkimuslaitos
Turun yliopisto
Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?

Vastuuhenkilö
Petri Paju

Ydinjätehuollon hyväksyttävyys
Tutkimusjatkumo
Raportoidaan tutkimushankkeen ensimmäinen vuosi (2021); taustalla on tutkimus Suomesta
ydinsulkusopimuksen toimeenpanijana, jatkoa tekeillä ja suunnitellaan.
Yhteistyökumppanit
Muut tutkimusohjelmat,
Kotimaiset organisaatiot
Ulkomaiset organisaatiot
tms.
Säteilyturvakeskus
Linneaus-yliopisto
OECD/NEA:n hankkeet
Tutkimuksen tavoite
Tavoitteena on luoda tilannekuva siitä, miten Suomessa on varauduttu ydinpolttoaineen
loppusijoituksen alkamiseen ja huomioitu erityisesti sitä koskevan tiedon säilyvyys aiemmin ja
nykyään, sekä millaisia ratkaisuja asiasta on ehdotettu muualla ja parhaillaan kehitetään.
Tarkoituksena on esitellä ja vahvistaa ko. menettelyjä, ja siten parantaa säilytettävän tiedon ja
kokemusten säilyvyyttä ja loppusijoituksen hyväksyttävyyttä erittäin pitkän aikavälin kuluessa.
Tuloskategoria
Julkaisujen lukumäärä
Opinnäytetöiden lukumäärä
Julkaisutoiminta, toimenpideKolme (3) kappaletta
ehdotukset
Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

0

Viranomaiset ja valtioneuvosto voivat käyttää tuloksia, kun ne käsittelevät loppusijoituslaitoksen
käyttöluvan myöntämistä. Tuloksia voivat hyödyntää myös yritykset, media ja kansalaiset julkisessa
keskustelussa loppusijoituslaitoksen pitkän ajan tulevaisuudesta.
Viranomaiset ja muut ydinenergialain uudistustyössä.
Asiantuntijoille tulokset ovat avuksi loppusijoituksen kansainvälisessä yhteistyössä ja kehitystyössä.
Pitkällä tähtäimellä yhteiskunta laajasti loppusijoituksen hyväksynnän ylläpitoon ja
koulutustarkoituksessa.
Sisällölliset tulokset osaprojekteittain
Selvitys missä mennään ja koetut tarpeet (osaprojekti 1): Kirjallisten tutkimusten ja haastattelujen
perusteella keskustelu loppusijoitusta koskevan tiedon säilyttämisestä on pitkään ollut Suomessa
sivuroolissa, eli välillä jonkin verran esillä mutta ei kotimaisen tutkimuksen tai huomion kohteena.
Tästä kertoo myös NEA:n Records, Knowledge & Memory -hankkeen tulosten ohut kuva Suomen
kokemuksista. Suomen tilanteessa NEA:n tutkimuksen tuloksilla ja suosituksilla on paljon annettavaa
kotimaiseen keskusteluun (ks. ATS Ydintekniikka 4/2021). Hiljattain teema on alkanut kiinnostaa
aiempaa enemmän, mutta osin tarve tiedon säilyttämiselle koetaan tulevan relevantiksi vasta
kaukana tulevaisuudessa.
Suunnitellaan jatkoa ja mistä ammentaa lisää tietoja ja kokemuksia (osaprojekti 2): Kartoitin
tarpeellisia jatkosuuntia myös yhteydessä ulkomaisiin kollegoihin ja valmistelin keskusteluyhteyttä
NEA:n työryhmän suuntaan. Osana suunnitelmia kirjoitin jatkohakemuksen YLYMU-projektille ja
ideoimme yhteistyötä KYT-projekti CloMapin kanssa vuodelle 2022.
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
Paju, Petri: Kuinka muistaa loppusijoituslaitos 2200-luvulla? Kansainvälistä tutkimusta tiedon

säilyttämisestä. ATS Ydintekniikka 50, 4/2021, 37–41.
Paju, Petri: Atomipapiston jäljillä. Ydinjätehuollon tulevaisuusajattelua 1980-luvulta.
Kulttuurihistorian blogi. Julkaistu 10.9.2021.
Paju, Petri: Antropologi tutki ydinjätteen loppusijoittamista Suomessa – Tietokirja ohjaa
ajattelemaan syvää aikaa. Kirja-arvio teoksesta Vincent Ialenti: Deep time reckoning. Tieteessä
tapahtuu 1/2022. https://www.tieteessatapahtuu.fi/numerot/1-2022/antropologi-tutki-ydinjatteenloppusijoittamista-suomessa-tietokirja-ohjaa. (Julkaistu 24.2.2022.)
Konferenssiesitelmä
Petri Paju, esitelmä Ydinjäte – ikuinen ilo? Kulttuurintutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto,
Joensuu 9.12.2021. (Zoomin kautta)
Muu tutkimuksista tiedottaminen
Tiedelinja: Hyvä, paha ydinvoima. Turun yliopiston viestinnän organisoima asiantuntijakeskustelu,
jossa olin mukana. Julkaistu 2.2.2022. https://www.youtube.com/watch?v=rUahecujW5k
Paju, Petri: Ydinjätteen loppusijoitus ja ikuisen muistamisen haaste. Esitelmä seminaarissa
kulttuurihistorian joulukoulu (etänä) 14.1.2022. Turun yliopisto.
Lisäksi oppiaineen tutkijaseminaariesitelmiä (2) ja sosiaalisen median päivityksiä sekä avoin
rinnakkaisjulkaiseminen Turun yliopiston julkaisutietokannassa.
Työpanos ja kustannukset
Työpanos (3 kk) on käytetty, kuten suunnitelmassa arvioitiin, kokonaan ja joustavasti vuoden
kuluessa. Kustannuksia kertyi ennakoitua vähemmän, koska konferenssi- ym. matkat jäivät
toteutumatta.
Matkat (hankkeessa tehdyt koti- ja ulkomaan matkat)
Ei ollut. Esimerkiksi suunniteltu konferenssimatka Joensuuhun toteutui etäosallistumisena.
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KYT2022 organisaatio2 2021

Alla on esitetty KYT2022 –ohjelman organisaatio vuonna 2021. Listaus perustuu vuoden 2022 alun
tilanteeseen. Tutkimusohjelman johtaja Suvi Karvonen (VTT) toimii johtoryhmän sihteerinä. Tarkempi
kuvaus organisaation osien työnjaosta on toimintaohjeessa (http://kyt2022.vtt.fi/).
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KYT2022 hankeseuranta 2021

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 2021 hankehaun yhteydessä. Käytännön seurantatyö tapahtuu muun muassa
erityisissä seurantakokouksissa ja näitä kokouksia varten tukiryhmät I ja II ovat v. 2021 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 2021

Hankepäällikkö
Veli-Matti
Pulkkanen
Markku Kataja
Jukka Kuva

Tutkimushanke
BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus

Organisaatio
VTT

BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus

JYU

BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus

GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö
Juhani Rantala
Sven Bossuyt
Tom Andersson
Jari Aromaa
Timo Saario

Tutkimushanke

Organisaatio

KAPSELI/BECOLT - Behaviour of Copper under Load
Transients*
KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen
sisäosan mekaaninen lujuus*
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and
prediction of long term deformation and damage of
copper*
KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper
corrosion in repository conditions*

VTT

SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio
kuparissa

VTT

Aalto
VTT

Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia –aihepiirin hankkeet vuonna
2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Minna Vikman

MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset*
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset
ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon*
MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa*

VTT

MotoPro/BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot*
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset*
aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa
kallioperässä*
KaMu - Olosuhteiden vaikutus kaasujen
muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen
loppusijoituksessa

GTK

Leena Carpén
Hanna Miettinen
Riika Kietäväinen
Malin Bomberg

Minna Vikman

VTT
VTT
VTT

VTT
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Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot (Petri Jussila)

Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2021

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Pietari Skyttä

MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus

TuY

Nicklas Nordbäck

KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus

GTK

Mikael Rinne

RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus
C-ROCK2 – Radiohiilen kemialliseen muotoon ja
pidättäytymiseen vaikuttavat tekijät kallioperässä

Aalto

Merja Lusa

HY

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Marja SiitariKauppi

RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien
kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla
RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi
PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin
liukoisuus
NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as
natural laboratories to investigate transfer of 14C

HY

Jarkko Akkanen
Silja Häkkinen
Janne
Heikinheimo
Christina Biasi

UEF
VTT
VTT
UEF

Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Paula Keto

SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3

VTT

Gareth Law

SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 3

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
SalminenPaatero

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

HY

Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2021.

Hankepäällikkö

Tutkimushanke

Organisaatio

Risto Koivula

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit

HY
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Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen (Linda Kumpula)
Hyväksyttävyys–aihepiirin hankkeet vuonna 2021

Hankepäällikkö
Timothy Schatz
Paula Keto
Petri Paju

Tutkimushanke

Organisaatio

CloMap – Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen
liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa
SMRWaMa - Pienreaktorien jätehuollon esiselvitys (SMR
Waste Management)
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen
muisti

VTT
VTT
TuY

Hankkeen RADINFRA (Radiological laboratory equipment infrastructure investments) seuranta
tapahtuu SAFIR2022 -ohjelman tukiryhmässä 8, jossa KYT2022 -ohjelmalla on edustus.

