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ESIPUHE

Tämä on Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) vuosisuunnitelma vuodelle 2020.
Vuosisuunnitelmassa kuvataan tutkimusohjelman sisältöä hanke-esityksissä esitettyjen suunnitelmien
perusteella.

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

Vuosisuunnitelma on tutkimusohjelman johtajan kokoama, mutta Liitteen 1 hankekohtaiset
hakuyhteenvedot ovat yksittäisten tutkimushankkeiden vastuuhenkilöiden laatimia.
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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.

KYT2022 –ohjelman vuosisuunnitelmassa vuodelle 2020 on kuvattu tutkimusohjelman rahoituksen
jakautuminen eri aihepiireille ja tutkimuslaitoksille sekä annettu lyhyt kuvaukset tutkimusohjelman
hankkeista. Lisäksi Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset hakuyhteenvedot.
Liitteessä 1 on kuvattu tutkimusohjelman organisaatio ja Liitteessä 2 tutkimushankkeiden seuranta
vuonna 2020.

Kotimainen toimintaympäristö

KYT2022 –tutkimusohjelman kauteen ajoittuu useita jätehuoltovelvollisten tai viranomaisten ratkaisuja,
jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti ydinjätehuollon menettelyihin tai niiden aikatauluihin. Näihin
tehdään merkittävää työtä myös vuoden 2020 aikana. Toimintaympäristöön vaikuttaa vuonna 2020 myös
koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne, jonka vaikutuksia tutkimusohjelmaan käsitellään 4.
kappaleessa.

Vuonna 2020 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakennustyöt jatkuvat marraskuussa 2015
myönnetyn luvan mukaisesti ja Posiva valmistautuu seuraavaksi hakemaan käyttölupaa.
Rakentamistoiminnan ohella Posivan työ jatkuu KBS-3-loppusijoitusjärjestelmän tutkimuksen,
kehittämisen ja teknisen suunnittelun saralla sekä turvallisuusperustelua tukevissa aihepiireissä.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käytön on suunniteltu alkavan vuonna 2020, mutta koronatilanne
saattaa vaikuttaa aikatauluun. Olkiluoto 3 -laitosyksikkö (OL3) liittyy luvan myötä osaksi Olkiluodon
saarella jo olevien ydinlaitosten ydinjätehuoltoa eli laitospaikalla olevia ydinjätteiden välivarastoja ja
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitosta (VLJ-luolaa) voidaan käyttää myös OL3:n käytöstä syntyvän
ydinjätteen käsittelyyn, välivarastointiin ja loppusijoittamiseen.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen odotetaan siirtyvän KYT2022 -ohjelmakauden aikana
rakentamisvaiheeseen. Rakennettava laitoskokonaisuus koostuu ydinvoimalaitosyksikön lisäksi samalla
laitospaikalla sijaitsevista ydinlaitoksista, joita käytetään tuoreen ydinpolttoaineen varastointiin, käytetyn
ydinpolttoaineen välivarastointiin sekä matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden käsittelyyn ja
varastointiin. Fennovoima hakee rakentamislupaa VLJ-luolalle erikseen. Käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitushankkeen osalta Fennovoiman odotetaan jatkavan neuvotteluja laajennetusta
ydinjätehuoltoyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa sekä etenevän vaihtoehtona olevan
oman loppusijoituslaitoksen suunnittelu- ja kehitystyössä.

Fortum Power and Heat Oy:n ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat ovat voimassa 2020-luvun
loppupuolelle. Fortumin laatii suunnitelmansa ydinvoimalaitoksen käytön jatkamisesta tai siirtymisestä
käytöstäpoiston valmisteluvaiheeseen. Loviisan voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupa on
voimassa vuoden 2055 loppuun asti, mutta tilan laajentaminen voi tulla ajankohtaiseksi aikaisintaan
2020-luvulla.
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VTT:n FiR 1-tutkimusreaktorin käyttö lopetettiin vuonna 2015, jonka jälkeen tutkimusreaktoria koskeva
tutkimus- ja kehitystyö on keskittynyt käytöstäpoiston suunnitteluun ja toteutuksen valmisteluun. VTT
on seuraavaksi siirtymässä käytöstäpoistovaiheen toteutukseen. VTT:llä on käynnissä myös Otakaari
3:ssa sijaitsevan materiaalitutkimuslaboratorion käytöstäpoisto.

VTT käynnisti Ydinturvallisuustalon rakentamishankkeen vuoden 2014 alkupuolella. Rakennus
valmistui vuonna 2016. Ydinturvallisuustaloon rakennettiin modernit kokeelliset tutkimustilat
kuumakammio-valmiuksineen, joissa voidaan tutkia esimerkiksi aktivoituneita reaktorimateriaaleja,
mutta ei käytettyä polttoainetta. Taloon rakennettiin myös laboratoriotilat ydinjätetutkimukselle sekä
uudet radiokemian ja dosimetrian laboratoriot. Ydinturvallisuustalon päälaitteiden hankinta ja
käyttöönotto ovat vielä osin kesken.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2017 ydinjätehuollon kysymyksiä pohtivan työryhmän.
Työryhmä antaa vuonna 2019 työnsä pohjalta näkemyksensä ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten
jätteiden huollon tavoitetilasta ja suosituksensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositukset käsittelevät
mm. ydinjätehuollon lupa-arkkitehtuuria ja muuta ydinjätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä, avoimia
ydinjätehuollon kysymyksiä, korkea-aktiivisten umpilähteiden loppusijoitusvaihtoehtoja, valvonnasta
vapautettujen jätteiden haasteita, osaamisen varmistamista, kansainvälistä yhteistyötä, kansallista
ydinjätehuollon ohjelmaa (YEL 27 b §) ja radioaktiivisten jätteiden jätehuollon kansallista ohjelmaa
(Säteilylaki 87 §). Työryhmässä ovat edustettuina viranomaiset, yliopistot ja luvanhaltijat.

Suomi raportoi ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden huollosta kansainvälisten säännöstöjen
mukaisesti. Kansallinen ohjelma, joka kattaa em. kansallisen ydinjätehuollon ohjelman ja
radioaktiivisten jätteiden huollon ohjelman, laadittiin komissiolle ensimmäisen kerran vuonna 20151.
Suomen ydinjätehuoltoa ja muiden radioaktiivisten jätteiden huoltoa on käsitelty myös IAEA:lle
toimitetussa kuudennessa kansallisessa raportissa2.

1 TEM, 2015. Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa – Euroopan
unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma, työ- ja
elinkeinoministeriö, 2015.

2 STUK, 2017. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste management, 6th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the
Convention, STUK-B / STUK-B 218, October 2017.
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Kansainvälinen toimintaympäristö

Samoin kuin kotimaisessa toimintaympäristössä, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä
koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on hankaloittanut yhteistyötä ja hidastanut monia hankkeita.
Pidemmän aikavälin vaikutuksen selviävät vasta myöhemmin. Alla on kuvattu yleisellä tasolla menossa
olevia kansainvälisiä hankkeita.

EU:n ydinjätedirektiivi on vaikuttanut huomattavasti toimialan käytäntöihin ja suunnitelmiin
jäsenmaissa. Ruotsissa saatetaan loppuun maaliskuussa 2011 SKB:n viranomaisille jättämä käytetyn
ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista ja käyttöä koskevan
lupahakemuksen käsittely. Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten)
antoi oman lausuntonsa tammikuussa 2018; samana päivänä (23.1.2018) myös Nacka Mark- och
miljödomstolen antoi oman lausuntonsa. Seuraavaksi odotetaan hallituksen päätöstä.

Ranskassa Andra jätti korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen rakentamisen esiselvityksen
vuonna 2016 ja viranomainen ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) on sen arvioinut. USA:ssa
Department of Energy:n (DOE:n) Office of Spent Fuel and Waste Disposition (SFWD) toteuttaa
tutkimusohjelmaansa pitkäaikaisen varastoinnin, kuljetusten ja geologisen loppusijoituksen alalla.
Toisaalta ydinlaitosten käytöstäpoisto on myös merkittävä selvityskohde maan vanhan ydinohjelman
vuoksi. Maailmanlaajuisestikin käytöstöpoiston painoarvon arvioidaan nousevan, johtuen lukuisista jo
suljetuista reaktoreista.

Monet eurooppalaiset ydinjätehuollon toimijat ovat kehittämässä ydinvoimalaitosten matala- ja
keskiaktiivisen jätteen loppusijoituksen ratkaisuja, koska kertyneen jätteen määrän vuoksi paine
loppusijoituksen aloittamiseen kasvaa. Suomessa ja Ruotsissa voimalaitosjätteen loppusijoitus on jo
luvitettu ja loppusijoituslaitokset ovat olleet käytössä 1990 luvulta saakka.

Euroopan unionin (EU) rahoitus ydinjätetutkimukselle on toteutettu Euratomin tutkimus- ja
koulutusohjelmien kautta puiteohjelmina. Parhaillaan on menossa Horizon 2020 -ohjelma vuosille 2014–
2020, jossa EU:n rahoittamaa ydinjätetutkimusta toteutetaan nykyään European Joint Programme (EJP)
–ohjelmassa EURAD ja PREDIS -projektien kautta. Ohjelman rahoitukseen liittyy ns. co-funding
periaate eli hankkeiden rahoituksesta on tultava 50 % jäsenmaista. Vuonna 2020 EURAD -projektin
hankkeissa käynnistetään projektien toinen aalto. Suomesta EURAD:in hallintoon osallistuvat Posiva
(ydinjäteorganisaation edustaja), VTT (teknisen tukiorganisaation edustaja) ja Helsingin yliopisto (HY,
tutkimuslaitoksen edustaja). Muut kiinnostuneet kotimaiset organisaatiot voivat osallistua jonkin edellä
mainitun organisaation kanssa laaditun yhteistyösopimuksen kautta.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) 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
myös Suomesta; jätekomiteassa on käytännössä edustus myös KYT-ohjelmasta.
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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. 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 jäseninä. 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 European Nuclear Installations Safety Standards Initiative (ENISS) -ryhmän
kautta WENRA:n, IAEA:n ja Euroopan komission ohjeisto- ja säännöstötyön seurantaan ja
kommentointiin.

NKS (Nordic Nuclear Safety Research) on pohjoismainen ministeriöiden ja voimayhtiöiden rahoittama
yhteistyöverkosto, joka tukee ydinturvallisuuteen, säteilysuojeluun ja valmiustoimintaan liittyvää
tutkimusta sekä alan seminaarien järjestämistä. Ydinjätehuollon alueella NKS:n puitteissa on viime
vuosina selvitetty mm. vaikeasti havaittavien nuklidien mittausta käytöstäpoistojätteestä sekä järjestetty
kolme käytöstäpoistoseminaaria. Useissa KYT2022 -ohjelman hankkeissa on ollut mukana rahoitusta
myös NKS:stä.
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2. Tutkimusohjelman tavoitteet

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

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

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

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

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

Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) rahoittaa vuosittain ydinjätehuollon tutkimushankkeita työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) esityksen perusteella. TEM:n esitys perustuu KYT-johtoryhmän
rahoitussuositukseen. Vuosittain jaettava rahamäärä perustuu jätehuoltovelvollisten vastuumääriin.
Vuodelle 2020 oli tutkimukseen, tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja täydennyskoulutustoimintaan
osoitettavissa noin 3,49 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
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.
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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 tutkimusaihepiiri on jatkoa edelliselle KYT2018-tutkimusohjelmalle. Sen lisäksi on
otettu soveltuvin osin huomioon KYT2018-ohjelman kansainvälisen arvion suositukset. Tärkeimpänä
valintatekijänä on kuitenkin suomalaisten ydinjätehuollon viranomaisten ja muiden toimijoiden
ennakoimat tutkimustarpeet tulevassa toimintaympäristössä.

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

Kuva 1. KYT2022-tutkimusohjelman aihepiirit.

3. Tutkimushankkeet vuonna 2020

Vuoden 2020 hankehaku oli 3-osainen, joista yhdessä muodostuu ydinenergialain tarkoittama
hankekokonaisuus. 3-osainen hankehaku liittyy VTT:n Ydinturvallisuustalon rahoitusjärjestelyyn
Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) kautta. Ensimmäinen osa oli tutkimus- ja
infrastruktuurihankehaku, joka oli kaikille avoin. Toisena osana oli vain VTT Oy:lle suunnattu haku
Ydinturvallisuustalon 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 2020 hankehakuun lähetettiin yhteensä 38 tutkimushanke-ja infraesitystä (mukaan lukien
hallintohanke) ja yhteenlaskettuna VYR-rahoitusta haettiin avoimessa haussa 2,8 M€. Avoimen haun
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hanke-esitykset arvioitiin sisällöllisesti tukiryhmissä ja arvioinnissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin
kriteereihin, jotka myös ilmoitettiin jo hankehaun kutsukirjeessä:

· kohdistuminen ja hyödynnettävyys; arvioidaan tutkimustarpeiden kannalta
· verkottuminen alan toimijoiden kesken; haetaan koottuja yhteisiä hankkeita ja ehyitä

kokonaisuuksia
· koulutusvaikutus ja hanke-esityksen tieteelliset ansiot;

o uusien asiantuntijoiden kouluttaminen
o uuden osaamisen luominen

· aiempi tuloksellisuus, jota on osoitettu KYT-hankkeissa tai muissa yhteyksissä
· realistisuus; erityisesti kustannukset ja työmäärä.
· hankkeen uutuusarvo; esim. uusi tutkimuskohde tai -metodi

Tutkimusohjelman johtoryhmä laati tukiryhmien hankearvioiden pohjalta rahoitussuosituksen ja kokosi
tukiryhmien työn pohjalta hanke-esityksille sisällöllisen palautteen. Hankekohtaiset palautteet saatettiin
hanke-esitysten tekijöiden tietoon. 7 hanke-esitystä jouduttiin jättämään rahoitussuosituksen
ulkopuolelle ja useita rahoitettuja hankkeita jouduttiin leikkaamaan, koska avoimen haun hanke-
esitysten yhteenlaskettu haettu VYR-rahoitus oli noin 0,9 M€ suurempi kuin VYR-rahoitusvara.

Työ- ja elinkeinoministeriö teki johtoryhmän suosituksen pohjalta rahoitusesityksen, johon se pyysi
lausunnon STUKilta. Valtion ydinjätehuoltorahasto teki lopullisen rahoituspäätöksen 10.3.2020. Vuonna
2020. KYT2022-ohjelmalle myönnetty kokonaisrahoitus on n. 3,5 M€, josta kaikille avoimen
tutkimushankehaun rahoitus on n. 1,9 M€. Kaikkiaan tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta
34 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle, joista kolme koski Ydinturvallisuustaloa. Tutkimushankkeiden
lisäksi VYR:n varoista rahoitetaan tutkimusohjelman hallintohanke, joka sisältyy edellä mainittuihin 34
rahoitettavaan hankkeeseen. VYR-rahoituksen jakautuminen avoimessa haussa eri tutkimusaihepiireihin
on esitetty kuvassa 3 ja eri tutkimuslaitoksille kuvassa 5.

Kuva 3. KYT2022: VYR-tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen jakautuminen
tutkimusaihepiireittäin vuonna 2020.
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Kuva 5. KYT2022: VYR- tutkimus- ja infrarahoituksen avoimen hankehaun rahoituksen osuuden jakautuminen
tutkimuslaitoksittain vuonna 2020.

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto vuoden 2020 hankekokonaisuuden sisällöstä. Hankekohtaiset
kuvaukset ovat peräisin hanke-esityksistä. Liitteessä 1 on esitetty yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset
hakuyhteenvedot.

3.1 Turvallisuuden perustekijät

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

Taulukko 1. Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Raija Koivisto SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät

kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*
VTT

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

Aalto

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

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

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

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto – puskuri/kallio –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke
sisältäen kolme osahanketta, jotka on esitetty alla.

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

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

Markku Kataja BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus* JYU

Jukka Kuva BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus* GTK

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

BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus

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

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

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto – kapseli –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen
viisi osahanketta, jotka on esitetty alla.

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

VTT

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

Aalto

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

VTT

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

Aalto

Timo Saario SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio
kuparissa

VTT

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

KAPSELI - Canister performance assessment

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

BECOLT - Behaviour of Copper under Load Transients

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

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

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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3.4 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia -
aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen viisi osahanketta, jotka on esitetty alla. Uutena tähän
aihepiiriin tuli mukaan yksi erillishanke KaMu.

Taulukko 4. Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT

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

VTT

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT

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

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

VTT

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

VTT

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

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

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

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

Tulosten perusteella voidaan analysoida kuparin korroosiomekanismeja ja korroosionopeutta Suomen
loppusijoitusolosuhteissa. Saadaan myös tietoja eri olosuhteissa muodostuvien korroosiotuotekerrosten
ominaisuuksista ja koostumuksista. Yhteisen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen tulosten
perusteella saadaan arvokasta tietoa vapautumisesteiden vuorovaikutuksista ja niiden merkityksestä
loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. Tuloksia voivat hyödyntää loppusijoituksesta huolehtivat
yritykset sekä viranomaiset. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä mikrobiologisen toiminnan ja
korroosion monitoroimiseksi.
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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 matala-
aktiivisen jätteen loppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Hankkeessa hyödynnetään Olkiluodon VLJ-
luolan in-situ kaasunkehityskoetta, joka käynnistettiin yli 20 vuotta sitten. Hankkeessa aiheutetaan
prosessihäiriöitä (esim. pH:n nousu), jotka kuvastavat todennäköisiä skenaarioita loppusijoituksessa.
Häiriön aiheuttamisen jälkeen analysoidaan muutoksia kaasujen muodostumisessa sekä kemiallisissa ja
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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.

3.5 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirissä on kolme hanketta,
jotka on esitetty alla.

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto

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

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

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

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

3.6 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset

Vuonna 2020 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirissä on neljä
hanketta, jotka on esitetty alla.

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Marja Siitari-
Kauppi

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

HY

Jarkko Akkanen RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen

UEF

Silja Häkkinen KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi

VTT

Janne
Heikinheimo

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin
liukoisuus

VTT

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

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



KYT2022 Vuosisuunnitelma 2022
15.5.2020

20

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

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus

Tavoitteena on ydinpolttoaineen mikrorakenteen kokeellinen ja laskennallinen tutkimus. PORA on
yhteishanke SAFIR2022 -ohjelman kanssa. Hankkeessa mallinnetaan polttoainepellettien säröytymistä ja
mikrorakenteen vaikutusta polttoaineen liukoisuuteen. Näillä ilmiöillä on merkittävä
turvallisuusmerkitys fissiotuotteiden vapautumisnopeuden kannalta.

3.7 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto

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

Taulukko 7. Käytetyn polttoaineen huolto - matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna
2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT

Åsa Hedman SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 HY

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

VTT

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

VTT

Susanna
Salminen-
Paatero

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

HY

*DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies - on VTT:n vetämä
koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Helsingin yliopisto.
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SURFAC2 - Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2
Hankkeen tavoitteena on selvittää 1) radionuklidien kulkeutumista maaperäloppusijoituksessa, 2)
mikrobien toiminnan vaikutusta orgaanisen jätteen biohajoamiseen ja metallisen jätteen korroosioon,
sekä 3) päästöesteiden toimintakykyä maaperäloppusijoituksen olosuhteissa ja määritellä
mitoitusperusteet erityisesti mineraaliselle tiivistyskerrokselle. Tuloksia voidaan hyödyntää myös
NORM materiaalien loppusijoituksessa. Hanke toteutetaan koordinoituna hankkeena yhteistyössä WTn
kanssa (WT koordinoi työtä). Tutkittavat materiaalit valitaan yhteistyössä operaattoreiden ja
viranomaisten kanssa. Tuloksena saadaan uusia osaajia ja uutta osaamista alalle ja laaditaan
osaprojekteista WT:n tutkimusraportit. Lisäksi seminaarin esitelmät julkaistaan KYT|n/hankkeen
nettisivuilla. Tuloksia voidaan hyödyntää maaperäloppusijoituksen suunnittelussa ja valvonnassa sekä
pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa.

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

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

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

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

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

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

Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston radiokemian osaston kanssa suorittaen mittauksia sekä
VTT:n että yliopiston laboratoriotiloissa. Tulokset raportoidaan tieteellisissä artikkeleissa, teknisissä
raporteissa ja kahdessa pro gradu työssä. Tuloksia verrataan myös kansainvälisissä verkostoissa
saatuihin tietoihin ja osiossa yksi toteutetaan myös yhteispohjoismainen interkalibrointimittaus VTT:n
toimittamista näytteistä.
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Tehtävät kokeet suunnitellaan verrannollisiksi muissa projekteissa tehtävien inaktiivisten
näytemateriaalien tutkimusten kanssa, jotta voidaan verrata aktivoitumisen vaikutusta materiaalien
kemialliseen käyttäytymiseen.

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

3.8 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat

Vuonna 2020 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on yksi hanke, joka on esitetty
alla.

Taulukko 8. Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna
2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit
Hankkeessa on tavoitteena kehittää materiaali ja menetelmä aktinidien/lantanidien
ryhmäerotukseen käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on kehittyneiden
polttoainekiertojen kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusia
erotustekniikoita. Hankkeessa syntetisoidaan Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn omaava hybridimateriaali ja
pyritään ymmärtämään Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn syitä. Tavoitteena on myös hybridin epäorgaanisen ja
orgaanisen osuuden ymmärtäminen sorption selektiivisyydessä sekä sorptiomekanismin ymmärtäminen.
Hankkeessa pyritään säätämään hybridimateriaalin Ac/Ln ryhmäeluutio niin että ydinjätteen
radiotoksisuus alenee ja aktinidien käytännöllinen transmutatointi on mahdollista – yli 99,5%
erotusprosentti Ac/Ln ryhmille.
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3.9 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys
Vuonna 2020 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on yksi hanke.

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

TY

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

3.10 Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri

Vuonna 2020 ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiiri koostuu kahdesta hankkeesta (Taulukko 10).
Hankkeet toteutetaan yhteistyössä SAFIR2022-tutkimusohjelman kanssa, missä on organisoitu oma
tukiryhmänsä infrahankkeita varten. Kustannukset on jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken.

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

Taulukko 9. Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

VTT

Wade Karlsen RADINFRA - Radiological laboratory equipment
infrastructure investments 2020

VTT

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

KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan
toimitilakustannuksia vuonna 2020. Kustannukset sisältävät vuokran lisäksi myös sähkön ja tilojen
huollon. Kustannukset on jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken. Kustannusten suuruus on
korkeintaan 2,7 milj. euroa vuosina 2016 - 2025. Vuoden 2020 kustannus on KYT-tutkimusohjelman
osalta arviolta 607 k€.
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RADINFRA (Radiological laboratory equipment infrastructure investments)

KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laiteinvestointeja. Kustannukset on
jaettu KYT- ja SAFIR-ohjelmien kesken suhteessa. Kustannusten suuruus on yhteensä enintään 18 milj.
euroa ja se jakautuu vuosille 2016—2020. Vuoden 2020 kustannus on arviolta 860 k€.
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4. Koronavirusepidemian vaikutukset KYT2022 -ohjelmaan vuonna 2020

Koronavirusepidemia käynnistyi Suomessa maaliskuun lopulla 2020, ja hallitus teki useita valmiuslakiin
perustuvia päätöksiä mm. liikkumis- ja kokoontumisvapauteen ja yliopistojen toimintaan liittyen. Näistä
esimerkiksi yliopistojen laboratorioiden sulkeminen ja ydinvoimalaitosalueiden eristäminen vaikuttavat
KYT2022 -ohjelman hankkeisiin suoraan, minkä lisäksi eri organisaatioiden suojelutoimenpiteet kuten
vierailijakielto, ovat aiheuttaneet hidastusta ja suunnitelmien muutoksia kun esim. kokeellisen laitteiston
asennusta ei pystytä suunnitellusti toteuttamaan.
Huhti/toukokuussa 2020 järjestettiin hankepäälliköille kysely koronavirusepidemian mahdollisista
vaikutuksista KYT-hankkeisiin. Lähes kaikissa vastauksissa todettiin suunniteltujen
konferenssimatkojen peruuntuneen ja tästä seuraavat budjettivaikutukset, jotka eivät kuitenkaan yleisesti
olleet suuria. Yliopistojen kokeellisissa hankkeissa (mm. OXCOR, RAKKA ja RABIO) laboratorioiden
sulkeminen on aiheuttanut viivästyksiä ja sulun lopullista pituutta ei vielä tunneta. Olkiluodosta
näytevettä tarvitsevat hankkeet kuten VaVu ja KaMu odottavat vuosisuunnitelman kirjoitushetkellä
tietoa siitä voidaanko näytteitä päästä hakemaan ja näillä hankkeilla on verrattain suurimmat riskit.
Toistaiseksi yksikään hanke ei kuitenkaan ole ilmoittanut joutuvansa keskeyttämään tutkimusta tai
perumaan hanketta.
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Liite 1 KYT2022 organisaatio3 2020

Alla on esitetty KYT2022 –ohjelman organisaatio vuonna 2020. Tutkimusohjelman johtaja Suvi
Karvonen (VTT) toimii johtoryhmän sihteerinä. Tarkempi kuvaus organisaation osien työnjaosta on
toimintaohjeessa (http://kyt2022.vtt.fi/).

Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä

Johtoryhmä

Jaakko Leino (Mia Ylä-Mella) STUK Puheenjohtaja

Mikko Paunio STM Jäsen

Sami Rinne YM Jäsen

Pasi Kelokaski (Heidi Lampén) Fortum Jäsen

Anne Kontula (Pekka Kupiainen) Posiva Jäsen

Arto Kotipelto (Antti Tarkiainen) TVO Jäsen

Linda Kumpula (Jaakko Louvanto) TEM Varapuheenjohtaja

Heikki Hinkkanen (Tuire Haavisto) Fennovoima Jäsen

Tutkimusohjelman koordinointi

Suvi Karvonen VTT Johtaja

Aku Itälä VTT Projektiasiantuntija

Tukiryhmä I - Puskuri, täyteaineet
ja kapseli
Ville Koskinen STUK Puheenjohtaja

Petri Koho Posiva Jäsen

Olli Nummi Fortum Jäsen

Annukka Laitonen TVO Jäsen

Ari Luukkonen STUK Jäsen

Jaakko Leino STUK Jäsen

Timo Siiskonen (Heikki Hinkkanen) Fennovoima Jäsen

3 Henkilömuutokset ovat mahdollisia, tässä esitetyt listat perustuvat vuoden 2020 alun tilanteeseen.
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Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä

Tukiryhmä II - Turvallisuuden
arviointi ja innovaatiot
Petri Jussila STUK Puheenjohtaja

Juho Kuusisto Posiva Jäsen

Tapani Eurajoki Fortum Jäsen

Ulla-Maija Piiparinen
(Samu Myllymaa)

TVO Jäsen

Reda Guerfi STUK Jäsen

Arto Isolankila STUK Jäsen

Jarmo Lehikoinen STUK Jäsen

Paula Ruotsalainen STUK Jäsen

Tuire Haavisto (Mervi Söderlund) Fennovoima Jäsen

Antti Daavittila STUK SAFIR2022 -
edustaja

Tukiryhmä III - Yhteiskunta ja
ihminen
Linda Kumpula TEM Puheenjohtaja

Sami Rinne YM Jäsen

Juha Poikola TVO Jäsen

Ossi Lång STUK Jäsen

Juha Miikkulainen Fennovoima Jäsen
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Liite 2  KYT2022 hankeseuranta 2020

KYT2022-ohjelmassa tutkimushankkeiden edistymisen seuranta ja tieteellinen ohjaus ovat tukiryhmien
vastuulla. Kullekin tukiryhmälle on asetettu seurattavat hankkeet sen tieteellisen kokemuksen ja
asiantuntemuksen perusteella. Seurattavat hankkeet kuuluvat niihin, joiden hanke-esitykset kyseinen
tukiryhmä arvioi vuoden 2020 hankehaun yhteydessä. Käytännön seurantatyö tapahtuu muun muassa
erityisissä seurantakokouksissa ja näitä kokouksia varten tukiryhmät I ja II ovat v. 2020 jakaneet
rahoitusta saaneet tutkimushankkeet aihepiireittäin alla oleviin seurantaryhmiin.

Tukiryhmä I Puskuri, täyteaineet ja kapseli (Ville Koskinen)

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2020
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Veli-Matti
Pulkkanen BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus VTT

Markku Kataja BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus JYU

Jukka Kuva BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

VTT

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

Aalto

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

VTT

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

Aalto

Timo Saario SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio
kuparissa

VTT

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT

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

VTT

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT

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

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

VTT

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

VTT
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Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot (Petri Jussila)

Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Raija Koivisto /
Anna Leinonen

SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

VTT

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2020
Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Marja Siitari-
Kauppi

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

HY

Jarkko Akkanen RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen

UEF

Silja Häkkinen KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi

VTT

Janne
Heikinheimo

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin
liukoisuus

VTT

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT

Åsa Hedman SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 HY

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

VTT

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

VTT

Susanna
Salminen-

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

HY
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Paatero

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen (Linda Kumpula)

Hyväksyttävyys–aihepiirin hankkeet vuonna 2020

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

TY

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

Hankkeen RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety) seuranta
toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriössä.
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Liite 3 KYT2022 - hankekohtaiset hakuyhteenvedot 2020

Tässä liitteessä esitetään hankepäälliköiden laatimat hakuyhteenvedot kullekin hankkeelle.
Koordinoiduilla hankkeilla yhteenveto on osin yhteinen, osin erillinen eri osahankkeille.

Tutkimusohjelman hankkeet on listattu alla aihepiireittäin ja hakuyhteenvedot seuraavilla sivuilla.

Turvallisuuden perustekijät –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Raija Koivisto SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät

kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*
VTT

Ahti Salo SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät
kokonaisturvallisuuden arvioinnissa*

Aalto

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

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

Markku Kataja BROCTIO - Bentoniitti-kallio -vuorovaikutus* JYU

Jukka Kuva BROCTIO - Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus* GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

VTT

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

Aalto

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

VTT

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

Aalto

Timo Saario SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio
kuparissa

VTT

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT

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

VTT

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT

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

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

VTT

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

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio
Marja Siitari-
Kauppi

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

HY

Jarkko Akkanen RABIO - Parempaa radioekologiaa
biosfäärimallintamiseen

UEF

Silja Häkkinen KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja
lähdetermi

VTT

Janne
Heikinheimo

PORA - Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin
liukoisuus

VTT

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

Paula Keto SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 VTT

Åsa Hedman SURFAC2- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 HY

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

VTT

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

VTT

Susanna
Salminen-
Paatero

DEMONI - Decommisioning Material characterization and
final disposal studies*

HY

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

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

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

TY
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Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiirin hankkeet vuonna 2020.

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio

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

VTT

Wade Karlsen RADINFRA - Radiological laboratory equipment
infrastructure investments 2020

VTT



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

 

Tutkimushankkeen nimi 

BECOLT 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Behaviour of Copper under Load Transients 

Tutkimuslaitos 

VTT 

Vastuuhenkilö 

Juhani Rantala 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?  

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto, Kapseli 

Tutkimusjatkumo  

Jatkoa samannimiselle hankkeelle 2019. Osa koordinoitua hanketta KAPSELI.  

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto, Posiva, VTT (CRYCO-

projekti) 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa, 

jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen 

kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation kautta.  Myös raekoon vaikutusta virumiseen 

selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään 

kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä. 

Tuloskategoria  

Kokeellinen tulosaineisto, 

raportit, julkaisut 

Julkaisujen lukumäärä 

5 (2019-2022) 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 diplomityö 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 

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 muodonmuutoksen keskittymisestä kapselin kriittisissä kohdissa. Tulosaineisto antaa 

myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden turvallisuusperusteita. 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain  

projektin viisi varsinaista tutkimuksellista tavoitetta ovat: 

1. Kuparin jännityshistorian (jännityksen nousu portaittain ja kuorman nopeat muutokset) 

selvittäminen kokeellisesti virumiskokeiden avulla 

2. Kuparin raekoon vaikutus murtovenymään ja kuroumaan sekä deformaation paikallistumiseen 

3. Relaksaatiotestauksen kautta laajentaa datapohjaa mallinnuksen tueksi 

4. Virumisen ja korroosion yhteisvaikutuksen testaaminen uudella koejärjestelyllä, jossa galvaanisen 

korroosion mahdollisuus on suljettu pois  

5. Kuparin aikaisen vaiheen virumisvaurion havaitseminen  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit (5) 

Konferenssijulkaisut ja vuosiraportit 

Opinnäytteet: diplomityö 2020-2021 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Vuonna 2020 järjestetään seminaari kuparikapselin mekaanisesta eheydestä ja vedyn vaikutuksesta 

kapselin kaikkiin osiin 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 
Kuparikapselin mekaaninen lujuus (MECAN) 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Mechanical strength of copper canister 
Tutkimuslaitos 
Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 
Sven Bossuyt 

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

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

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
VTT, Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 
SSM, Studsvik, KTH, 
Kärnavfallsrådet, Ruotsi; 
Kyushu University, Japani 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Selvittää kuparikapselin eri osien mekaaniset ominaisuudet ja plastinen deformaatio mikro- ja 
makroskooppisessa mittakaavassa, murtumismekanismit sekä vetyhaurauden että 
jännityskorroosion mekanismit loppusijoitusolosuhteissa. Kuparin korroosiossa syntyvät oksidi- ja 
sulfidikalvot johtavat sekä vedyn että vakanssien siirtymisen kupariin, joilla on merkittävä vaikutus 
kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin, virumiseen ja jännityskorroosioon. Vety vaikuttaa merkittävästi 
myös valuraudan mekaanisiin ominaisuuksiin ja sen vaikutukset selvitetään perusteellisesti. 

 

Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 
Tieteellinen julkaisu 

Julkaisujen lukumäärä 
4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
1 

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

Kuparikapselin heterogeenisen rakenteen eri osien mekaaniset ominaisuudet ja sallittavan plastisen 
deformaation määrä ovat kapselin mekaanisen kestävyyden kannalta tärkeitä tekijöitä. Myös 
loppusijoitusympäristössä (mukaan lukien säteilyn vaikutus) tapahtuvassa korroosiossa 
(hapettuminen/sulfidoituminen) kupariin absorboituvan vedyn ja vakanssien vaikutus mekaanisiin 
ominaisuuksiin ja jännityskorroosioon pitää tuntea luotettavan loppusijoituksen takaamiseksi. Sekä 
kapselin sisä- ja ulkopuolella tapahtuu vedynkehitystä, joten vedyn vaikutus sekä valurautaan että 
kuparikapseliin selvitetään. Tuloksia hyödyntävät muut tutkimusprojektit, viranomaiset ja 
loppusijoitusyhtiöt (Posiva ja SKB). 
 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuparikapselin eri osien (perusmateriaalit ja hitsit) mekaaniset 
ominaisuudet, plastisen deformaation mekanismit sekä jännityskorroosionmekanismit sekä 
hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa kvantitatiivisesti sekä mikro- että makroskooppisella 
tasolla. Lisäksi selvitetään vedyn vaikutukset sekä kupariin että valurautaiseen sisäosaan. 
 
Tutkimuksessa on 4 tavoitetta: 
1. Optisen venymämittauksen (digital image correlation, DIC) avulla selvitetään deformaation 
paikallistuminen kuparikapselin eri osien rakenteissa makroskooppisella tasolla. 
2. Vedyn vaikutukset kuparissa ja valuraudassa selvitetään kvantitatiivisesti ja mekanistisesti. 
3. Kuparin jännityskorroosiomekanismit sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa 
selvitetään. 
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Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
4 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
1 
Opinnäytteet 
1 
 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
KYT 2022 tutkimusohjelman seminaarit, Kärnavfallsrådetin tilaisuudet Ruotsissa ja alan 
kansainväliset konferenssit. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

 
 

Tutkimushankkeen nimi 
Oksidikerrosten vaikutus kuparin korroosioon loppusijoitusolosuhteissa (OXCOR) 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions (OXCOR) 
Tutkimuslaitos 
Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 
Dos. Jari Aromaa 

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

Hanketyyppi (yksittäinen hanke vai koordinoitu hanke?) Esitetäänkö Excellence –hankkeeksi? 
Koordinoitu hanke KAPSELI, ei esitetä Excellence-hankkeeksi. 
 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
VTT 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

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

Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 
Kokeellisia tuloksia korroosion 
mallintamiseen  

Julkaisujen lukumäärä 
4-5 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
1-2 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, kuinka korroosioilmiöt kehittyvät loppusijoituksen 
hapellisessa alkuvaiheessa ja mitä muutoksia tapahtuu, kun happi alkaa kulua pois. Tuloksia voivat 
hyödyntää loppusijoituksesta vastaavat ja sitä arvioivat tahot, kuten Posiva ja STUK. 
 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 
Pinnan hapettumistutkimus antaa tietoa, kuinka nopeasti oksidikerros muodostuu, onko paksuudelle 
jokin yläraja ja voiko oksidikerros lohkeilla ja irrota. 
Pitkäaikaisilla upotuskokeilla (8 kk – 4 v) saadaan tieto korroosionopeuksista ja niiden muutoksista 
mallinnusta varten. 
Korroosiomonitoroinnilla varmistetaan mahdolliset muutokset korroosionopeudessa, jos 
koeympäristössä tapahtuu muutoksia. Tuloksia voidaan käyttää myös mallinnuksessa. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteellisiä artikkeleja pyritään saamaan 4-5 kappaletta. 
Konferenssijulkaisuja ei ole suunniteltu 
Opinnäytteitä yksi kandidaatintyö hapettumisesta ja väitöskirja korroosiosta 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Mahdolliset korroosioseminaarit kuten KYT 2018 -ohjelmassa. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2019 

Tutkimushankkeen nimi 

 

OFP-kuparin alttius jännityskorroosiolle sulfidi-ympäristöissä 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

 

Susceptibility of CuOFP to stress corrosion cracking in sulphide containing environments 

 

Tutkimuslaitos 

 

VTT 

Vastuuhenkilö 

 

Timo Saario 

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

 

Tutkimushanke kuuluu KYT-painopistealueeseen ”ydinjätehuollon turvallisuus”. 

 

Hanketyyppi (yksittäinen hanke vai koordinoitu hanke?) Esitetäänkö Excellence –hankkeeksi? 

 

Ehdotettu tutkimushanke on kaksivuotinen (2020-2021) yksittäinen hanke (joka kuuluu 

koordinoidun hankkeen ”KAPSELI” kokonaisuuteen), ja sitä esitetään Excellence-hankkeeksi 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Posiva Oy, Tomi Prihti ja Timo 

Salonen 

Ulkomaiset organisaatiot 

SKB Ab, Christina Lilja 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, onko OFP-kupari altis jännityskorroosiolle 

loppusijoitusolosuhteita vastaavissa sulfidipitoisissa ympäristöissä. Kuten koordinoidun hankkeen 

”KAPSELI” hakemuksessa tuodaan esiin, tämä aihe on yksi jäljellä olevista kuparikapselin 

korroosionkestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. 

Tuloskategoria  

Kokeellinen menetelmä 

 

Julkaisujen lukumäärä 

4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

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

Tutkimushankkeen tuloksia hyödyntävät sekä STUK että Posiva Oy kuparikapselin kestävyyteen 

liittyvässä turvallisuusanalyysissä. 

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Osaprojektissa 1: a) verifioidaan OFP-kuparille uudelleenpassivoitumis-menetelmän ja 

jännityskorroosioalttiuden korrelaatio natriumnitriitti (NaNO2) pitoisessa vedessä (täydennetään 

VTT:llä jo tehdyn esitutkimuksen tuloksia), b) modifioidaan koejärjestely sulfidipitoiselle vedelle ja c) 

määritetään kokeellisesti OFP-kuparin uudelleenpassivoitumisnopeus eri sulfidipitoisuuksilla (0-100 

mg/l).  

Osaprojektissa 2: a) selvitetään kirjallisuuden perusteella uudelleenpassivoitumisdatan 

mallinnustavat ja b) mallinnetaan Osaprojektissa 1 saadut datat ja korreloidaan ne OFP-kuparin 

jännityskorroosioalttiuden kanssa sekä NaNO2- että sulfidi-ympäristöissä. 

Osaprojektissa 3: a) tiedotetaan tutkimushankkeen tuloksista seminaarien, konferenssijulkaisun ja 

lehtiartikkelin muodossa ja b) siirretään osaamista hankkeeseen osallistuville kahdelle nuoremmalle 

tutkijalle. 



 

 

 

 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

Tieteellinen artikkeli Corrosion Science-lehdessä 2021 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

Konferenssijulkaisu (EUROCORR 2021, 19 - 23 September 202, Budapest, Hungary) 

 

Kaksi työraporttia (2020 ja 2021) 

 

Opinnäytteet 

- 

 

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

 

KYT 2022 -tutkimusohjelman seminaarit 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

Vapautumisesteiden vuorovaikutukset (VAVU) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Interactions in multibarrier system 

 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Minna Vikman 

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

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus 

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

Tutkimus on jatkoa KYT2018-tutkimusohjelman mikrobiologian aihepiirin hankkeille. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

EJP 

Tutkimuksen tavoite 

Koordinoidun MoToPro-hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa mikrobien vaikutuksesta 

moniestejärjestelmän toimintakykyyn korkea-aktiivisen ydinjätteen geologisessa loppusijoituksessa 

Suomen olosuhteissa. VaVu-osaprojektin tavoitteena on käynnistää pitkäaikainen mikrobiologinen 

koe moniestejärjestelmästä sekä koordinoida hanketta. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Mittaus-ja analyysitulokset 

Reaktorit 

Julkaisujen lukumäärä 

 

1 referoitu julkaisu 

tutkimusohjelman aikana 

Tutkimusraportit tuloksista  

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Tehtävä 5.1. Pitkäaikaisen kokeen suunnittelu   

• Vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen suunnittelu yhdessä muiden MoToPro-osahankkeiden 

kanssa 

• Tarvittavien laitteistojen ja tarvikkeiden hankkiminen koejärjestelyn toteutusta varten 

Tämä osatehtävä suoritetaan ensimmäisen tutkimusvuoden aikana. 

 

Tehtävä 5.2. Pitkäaikaisen kokeen käynnistys 

• Käynnistetään koe VTT:n ydinturvatalon hapettomassa kaapissa. 

 

Tehtävä 5.2   Pitkäaikaisen kokeen ylläpito ja näytteenotto 

• Näytteenottojen koordinointi 

• Pitkäaikaisen kokeen raportointi 

 

Tehtävä 5.3 MoToPro-hankkeen koordinointi 

• MoToPro-hankkeen projektiryhmän kokousten järjestäminen 

• Yhteisen tiimityöskentelytilan ylläpito 



 

 

• MoToPro-hankkeen raportointi 

• Seminaarin järjestäminen neljäntenä tutkimusvuonna 

• MoToPro-hankkeen sisäinen tiedotus 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 1 kpl 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 1 kpl 

Opinnäytteet: - 

 

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

Mediatiedotteet keskeisimmistä tutkimustuloksista, seminaarit ja tieteelliset kokoukset kotimaassa ja 

ulkomailla 

Järjestään seminaari tutkimusohjelman viimeisenä vuonna. Yhteisen kokeen tuloksia esitellään 

mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä kokouksissa yhteistyössä muiden MoToPro-hankkeiden 

kanssa. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020, TEM/881/08.09.02/2019 

Tutkimushankkeen nimi 

Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon (KUKO) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

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

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Leena Carpén 

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

Ydinjätehuollon turvallisuus 

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

On jatkoa vuonna 2019 aloitetulle KUKO-projektille, kuuluu osana koordinoitua MoToPro-hanketta 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK, Oulun yliopisto (BioSer), 

Aalto 

Ulkomaiset organisaatiot 

IGD-TP, Deep Carbon Observatory 

(DCO) 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Kapseli 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida vapautumisesteissä tapahtuvien muutosten vaikutusta kuparin 

korroosioon ja kuparin korroosion mahdollista vaikutusta muiden vapautumisesteiden 

toimintakykyyn ja sitä kautta loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. Tavoitteena on myös 

osaamisen jatkumisen varmistaminen mentoroimalla ja kouluttamalla uusia tutkijoita 

ydinjäteturvallisuuden aihepiiriin. 

Tuloskategoria  

Kokeellinen menetelmä 

uutta tietoa 

Julkaisujen lukumäärä 

1 kansainvälinen julkaisu/vuosi 

julkinen vuosiraportti/vuosi 

Opinnäytetöiden 

lukumäärä 

 

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

Saatuja tutkimustuloksia voivat hyödyntää ydinjätteiden loppusijoituksesta huolehtivat yritykset 

sekä viranomaiset arvioidessaan loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Korroosion ja mikrobiolo-

gisen toiminnan monitoroimiseksi kehitetään uusia menetelmiä ja tätä osaamista voidaan hyödyntää 

jatkossa myös useissa eri sovellusympäristöissä. Hanke edistää kansainvälistä yhteistyötä tukemalla 

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

esitellään alan konferensseissa. Projektin myöhemmässä vaiheessa tuloksia esitellään alan toimijoille 

seminaarissa. Hankkeessa koulutetaan osaajia ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimuksen 

osaamisalueelle sekä varmistetaan tutkimuksen jatkuvuus hakemuksessa esitetyillä aihealueilla. 

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Tehtävä 1.1 Kuparin korroosionopeus ja -mekanismit 
Tehtävän tulosten perusteella voidaan analysoida kuparin korroosiomekanismeja ja korroosionopeutta 
Suomen loppusijoitusolosuhteissa. Saadaan myös tietoja eri olosuhteissa muodostuvien korroosiotuote-
kerrosten ominaisuuksista ja koostumuksista. Uutena tutkimuskohteena on myös hitsialue. 
Tehtävä 1.2 Kuparin pinnoille muodostuvan biofilmin ominaisuudet 
Tehtävän tulosten perusteella voidaan arvioida kuparin mikrobiologisessa korroosiossa avainasemassa 
olevia mikrobiryhmiä ja niiden toimintaa kuparin pinnalla. 
Tehtävä 1.3 Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeeseen 
Tehtävän tulosten perusteella saadaan arvokasta tietoa vapautumisesteiden vuorovaikutuksista ja niiden 
merkityksestä loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. 
 
 



 

 

Tehtävä 1.4 Raportointi 
Tutkimuksen tuloksista tullaan laatimaan kansainvälisiä julkaisuja. Tuloksia esitellään myös 
kansainvälisissä konferensseissa. Vuosittain tehdystä tutkimustyöstä kirjoitetaan vuosiraportti julkisena 
VTT:n tutkimusraporttina. Projektin myöhemmässä vaiheessa pyritään myös teettämään opinnäytetyö. 
 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 3 tieteellistä artikkelia (2020-2022) 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 3 konferenssijulkaisua ja 3 työraporttia (2020-2022) 

 

Opinnäytteet 

1 diplomi- tai gradutyö, vuonna 2021 tai 2022. 

 

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

Tutkimuksen tulosten esittely kansainvälisissä seminaareissa, KYT vuosiseminaareissa tai MoToPro-

hankekokonaisuuden koordinoimissa tutkimusseminaareissa 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020-2022 

Tutkimushankkeen nimi 
Mikrobien vaikutukset bentoniitissa, MiBe 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Micrbobial actions in bentonite, MiBe 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus Oy 

Vastuuhenkilö 

Hanna Miettinen 

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

Ydinjätehuollon turvallisuus 

Hanketyyppi (yksittäinen hanke vai koordinoitu hanke?) Esitetäänkö Excellence –hankkeeksi? 

Koordinoitu Excellence hanke; Osa MoToPro-hanketta 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK 
Posiva 

Ulkomaiset organisaatiot 

IGD-TP verkosto 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 
EJP 

Tutkimuksen tavoite 

MiBe-hankkeen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko mikrobit aktiivisuudellaan bentoniitin 
rakenteelle ja toimintakyvylle "worst case" -olosuhteissa, kuten bentoniitin, pohjaveden ja kallion 

rajapinnoissa riskin. Lisäksi koordinoidun hankkeen yhteisessä, viiden osahankkeen yhteistyönä 

toteutettavassa kokeessa, tutkitaan moniestejärjestelmän vuorovaikutuksia ja yksittäisten esteiden 
ja kokonaisuuden toimivuutta mikrobiologian ja kemian prosesseista. MiBe osahanke keskittyy 

moniestejärjestelmän bentoniitin kemiallisten ja rakenteellisten muutosten selvittämiseen.   

Tuloskategoria  

Kokeellinen laboratoriotyö 

Julkaisujen lukumäärä 

5-6 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0-1 

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

Tutkimustulosten hyödyntäjiä ovat loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja alan 

tutkijat. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa mikrobiologisten prosessien vaikutuksia 
ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle bentoniitin suhteen. 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

1. Uusi mikrobiologinen bentoniittikoe 
• Uuden bentoniittikokeen käynnistys yhteistyössä mikrobiologian, mineralogian ja bentoniitin 

kemian asiantuntijoiden kanssa 2020 

• Bentoniittikokeen lähtötilanteen näytteiden tutkiminen 2020 
• Näytteenotto ja analysointi uudesta kokeesta vuosina 2021 ja 2022 

• Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli 2022 
2. Käynnissä oleva mikrobiologinen bentoniittikoe 

• Vuonna 2016 käynnistetystä bentoniitin säilytyskokeesta tutkitaan näytteitä 2020-2021 

• Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli 2021 
3. Vapautumisesteiden vuorovaikutuskoe 

• Vapautumisestekokeen käynnistys yhteistyössä muiden MoToPro—hankkeen projektien 
kanssa erityisesti bentoniitin osalta vuoden 2020 alussa 

• Vapautumisestekokeen lähtötilanteen bentoniittinäytteiden analysointi vuonna 2020 

• Näytteiden analysointi vapautumisestekokeesta hankkeen viimeisenä vuonna 2022 
4. Raportointi ja tieteelliset artikkelit 

• Raportointi KYT2022-ohjeiden mukaisesti, vuosittain kirjoitetaan VTT:n tutkimusraportti 
• Hankkeessa kirjoitetaan 2 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia 2020-2022  

Julkaisut ja opinnäytetyöt 2020-2022 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Kaksi kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia tieteellisiin 
lehtiin. Konferenssijulkaisut ja työraportit: Vuosittain VTT:n tutkimusraportti ja konferenssi-

osallistumisesta abstrakti/julkaisu. Hankkeen päättymisen jälkeen 1-2 vertaisarvioitua artikkelia. 

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Mikrobiologinen MoToPro-seminaari 2022 ja tieteelliset kokoukset kotimaassa ja ulkomailla.  
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

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

Vastuuhenkilö 
Malin Bomberg 

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Koordinoitu excellence hanke MoToPro 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK 

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

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksella pyritään selvittämään miten paikalliset olosuhteet vaikuttavat mikrobien 
aineenvaihduntastrategioihin eri olosuhteissa. Arvioidaan miten todennäköisiä tietyt biologiset 
reaktiot ovat huomioiden myös termodynamiikkaa (yhteistyössä GTKn kanssa). Tutkitaan miten 
korkea suolapitoisuus, korkea paine, korkea sulfaattipitoisuus, metaanin ja vedyn läsnäolo vaikuttaa 
mikrobien määriin, mikrobiyhteisöjen toiminnalliseen monimuotoisuuteen ja todellisiin biokemiallisiin 
reaktioihin. Selvitetään myös ultrapienten (alle 0.2 µm) mikrobien osuus ja mahdollinen rooli 
syväbiosfäärissä. 

 

Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 
 

Julkaisujen lukumäärä 
3 - 5 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
1 

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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 
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. Tehtävässä 1 verrataan eri paikkojen 
mikrobiyhteisöjen mahdolliset aineenvaihduntakierrot keskenään, tavoitteena selvittää miten 
ympäristöolosuhteet vaikuttavat aineenvaihduntareittien tyyppiin ja vilkkauteen. Vuonna 2019 
tehtiin näytteenotto Porissa ja vuonna 2020 on tarkoitus tehdä näytteenotto Loviisan 
Hästholmenissa. 
 
Tehtävä 2. Tutustuminen paineellisiin näytteenottimiin ja kasvatuslaitteistoihin, sekä 
mahdollisuuksien mukaan suunnittelu, optimointi ja rakentaminen  
Monet korkeaan paineeseen sopeutuneiden mikrobien aineenvaihduntareaktiot ovat mahdollisia vain 
in situ paineessa. Tehtävässä 2 kasvatamme painetta sietäviä ja paineesta hyötyviä 
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mikrobikonsortioita autoklaavimenetelmällä, tutustumme yhteistyökumppanien painelaitteistoihin ja 
pyrimme suunnittelemaan uutta näytteenotto ja mikrobien kasvatusmenetelmää näytteen in situ 
paineen säilyttämiseksi, jotta voimme kasvattaa painetta vaativia mikrobeja laboratoriotestejä 
varten. Osatehtävään keskitytään vuonna 2021. 
 
Tehtävä 3. Aineenvaihduntareitit in situ paineessa   
Suurimmassa osassa julkaistuista syväbiosfäärin mikrobiyhteisöjen toimintaan perustuvissa 
tutkimuksissa ei ole huomioitu paineen vaikutus toiminnallisiin aineenvaihduntareitteihin 
syväbiosfäärissä. Tehtävässä hyödynnetään tehtävässä 2 suunniteltua menetelmää. Tässä testataan 
kokeellisesti paineen vaikutus todellisiin aineenvaihduntareaktioihin ja verrataan ilmakehän 
paineessa tehtyihin kontrolleihin. Tavoitteena on arvioida miten suuri vaikutus in situ paineella on 
loppupäätelmiin aineenvaihduntareittien aktiivisuuteen ja parantaa käytettyjä tutkimusmenetelmiä 
huomioimaan myös in situ painetta. Osatehtävään keskitytään vuonna 2021 eteenpäin. 
 
Tehtävä 4.  Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutus -kokeeseen 
MIMOSA-hanke osallistuu MoToPro-hankkeen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen 
suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti vesinäytteiden mikrobiologian osalta. Kokeen suunnittelu on 
aloitettu 2019.  

 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
 
Suunnitellut tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
Tehtävä 1:  

1. Uusien paikkojen syväbiosfäärin aineenvaihduntareitit. 
2. Vertaus eri paikkojen aineenvaihduntareiteistä, uudet ja vanhat näytteenottopaikat, 

termodynamiikan ja biologisten menetelmien avulla. 
 
Tehtävä 2: 

1. Paineellisen näytteenottimen ja paineellisten mikrobikasvatusten suunnittelu ja testaus. 
 
Tehtävä 3: 

1. Aineenvaihdunta in situ paineessa, näytteenottopaikka 1 
2. Aineenvaihdunta in situ paineessa, näytteenottopaikka 2 

 
Suunnitellut konferenssijulkaisut ja työraportit 

1. ISSM2020, Utrecht, Uusien näytteenottopaikkojen mikrobiyhteisöjen aineenvaihduntareitit 
2. ISME18, 2020, Kapkaupunki, Uusien näytteenottopaikkojen mikrobiyhteisöjen 

aineenvaihduntareitit 
Meneillään olevat opinnäytteet 

1. Maija Nuppunen-Puputti, valmistuu 2020, Asetaatti ja metaani Outokummun syväbiosfäärin 
mikrobien hiilenlähteenä. 

 
Toteutuneet 2019; 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
 
ISEB2019 (https://iseb2019.org/) konferensi Potsdamissa syyskuussa 2019; 
Suullinen esitys; Malin Bomberg – Deep subsurface fungi increase activity in the presence of methane and methanol 
 
Posteri; Maija Nuppunen-Puputti – Fungal methane cycling in continental deep biosphere 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
 

Itälä Aku
Rectangle



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

Olosuhteiden vaikutus kaasujen muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen loppusijoituksessa 

(KaMu) 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

The influence of environmental conditions on gas generation in the disposal of low level maintenance 

waste (KaMu) 

 

Tutkimuslaitos 

Teknologinen tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Minna Vikman 

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

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus 

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

Matala-aktiivisen jätteen mikrobiologista hajoamista on tutkittu KYT2014-hankkeessa 

'Mikrobiyhteisöt kaasunkehityskokeessa' (2013-2014, KYT2014) sekä MAKERI-hankkeessa (2015-

2018). Tutkimusta pyritään jatkamaan tulevissa EJP-hankkeissa. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

TVO Oyj, Fortum Oyj, 

Fennovoima Oy, Safram Oy 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

- 

Tutkimuksen tavoite 

Projektin päätavoitteena on arvioida kaasujen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä matala-

aktiivisen jätteen kallioperäloppusijoituksessa Suomen olosuhteissa. Projektissa selvitetään miten 

sulfaattipitoisen veden virtaus loppusijoitustilaan ja pH:n nousu vaikuttaa kaasujen 

muodostumiseen. Tavoitteena on myös saada tuloksia, jota voidaan hyödyntää mallinnuksessa. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

1 vertaisarvioitu 

1 tutkimusraportti 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

- 

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

Pitkäaikaisturvallisuuden parantaminen on eräs KYT2022-tutkimusohjelman tavoitteista. 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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Tehtävä 1: Sulfaattipitoisen veden vaikutus kaasujen muodostumiseen 

Tässä tehtävässä lisätään Olkiluodon VLJ-luolan kaasunkehityskokeeseen sulfaattia ja seurataan 

toimenpiteen vaikutuksia kaasujen muodostumiseen, koetankin kemiaan ja mikrobiologiaan. Tuloksia 

voidaan jatkossa hyödyntää mallintamisessa. 

 



 

 

Tehtävä 2: pH:n nousun vaikutus kaasujen muodostumiseen 

Tässä tehtävässä nostetaan kaasunkehityskokeen tankin veden pH:ta lisäämällä esimerkiksi 

kalsiumhydroksidia. Tämän jälkeen seurataan toimenpiteen vaikutuksia kaasujen muodostumiseen, 

koetankin kemiaan ja mikrobiologiaan. Näytteenoton ajankohta prosessimuutoksen jälkeen valitaan 

seuraamalla on-line parametreja kuten pH:ta ja kaasujen muodostumista. Tuloksia voidaan jatkossa 

hyödyntää mallintamisessa. 

Tehtävä 3: Raportointi  

Tutkimus raportoidaan KYT2022-ohjeistusten mukaisesti ja kirjoitetaan yksityiskohtaisempi 

tutkimusraportti hankkeen loputtua. Tuloksia esitellään KYT2022-ohjelman seurantakokouksissa. 

Projektiryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kirjoitetaan tieteellinen julkaisu tuloksista. Esitellään 

tuloksia kansainvälisessä konferenssissa mahdollisuuksia mukaan. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset, 1 tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit, 1 tutkimusraportti tuloksista 

 

Opinnäytteet, - 

 

 

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

Tutkimusta esitellään KYT-tutkimusohjelman seminaareissa (esim. MoToPro-hankkeen järjestämässä 

seminaarissa). 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

Mikrorakenteiden 3D-mallinnus (MIRA-3D) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

3D-modelling of microstructures 

Tutkimuslaitos 

Turun yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Pietari Skyttä 

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

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus/Kallioperä 

Hanketyyppi (yksittäinen hanke vai koordinoitu hanke?) Esitetäänkö Excellence –hankkeeksi? 

 

Yksittäinen hanke 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Geologian tutkimuskeskus 

Aalto yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

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

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

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

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

ominaisuuksista mikrotasolla sekä arvioidaan siirrosten ja näihin liittyvän sekundäärisen rakoilun 

suhdetta sekä siirrosten kinematiikkaa, arvioidaan litologian ominaisuuksia mikrotasolla sekä kiven 

suuntautuneisuutta ja suuntautuneisuuden suhdetta rakoilun synnyttäneeseen jännityskenttään.  

Projektin tuloksia hyödynnetään myös keinoälypohjaisen, automatisoidun kuvantunnistuksen ja –

analyysin kehittämisessä. Tuloksia tullaan vertaamaan KARIKKO-projektissa tuotettuihin aineistoihin 

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

Projektissa tutkitaan myös uusien tulosten hyödyntämispotentiaalia pienen mittakaavan 

kulkeutumisominaisuuksien mallinnuksessa ja rakoverkkomallinnuksessa.  

 

Tuloskategoria  

 

Uudet kartoitus- ja 

mallinnusmenetelmät, mittaus- 

ja analyysitulokset, 

johtopäätökset ja mallit 

Julkaisujen lukumäärä 

 

1 (osana KARIKKO-hanketta) 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

1 Pro gradu 

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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Eri mittakaavaisten aineistojen vertailu 

• Mikroskaalaisen mallinnusmenetelmän kehitys (uuden laitteiston optimointi) 

• Siirrosten yhteydestä otettujen näytteiden hakeminen, mallinnus ja tulkinnat  



 

 

• Valitun tutkimuskohteen mikrotason rakoilun 3D-geometrian ja ominaisuuksien 

arviointi ja vertaaminen suuremman mittakaavan aineistoihin (KARIKKO) 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 1 (yhteisjulkaisu KARIKKO -hankkeen kanssa) 

 

Gradutyö: 1 

 

 

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

Mediatiedotteet, Twitter (#KYTKARIKKO & #Geohouse_Turku), seminaarit ja tieteelliset kokoukset 

kotimaassa ja ulkomailla; osana laajempaa KARIKKO-projektia 

  



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

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

mittakaavoissa 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

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

scales 

Tutkimuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus 

Vastuuhenkilö 

Nicklas Nordbäck 

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? 

Ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus/Kallioperä 

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

Jatkohakemus KYT KARIKKO hankkeella 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Turun yliopisto 

Aalto yliopisto 

Fortum Oyj 

Ulkomaiset organisaatiot 

ICDP 

University of Bergen 

University of Oslo 

Geological Survey of Norway 

(NGU) 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

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

arvioidakseen epävarmuustekijöitä mitkä liittyvät hauraiden rakenteiden 3D-mallinnukseen ja 

rakoverkkomallinnukseen. Hankkeessa selvitellään lisäksi muun geologisen tiedon ja tulkinnan 

hyödyntämistä ja hydrogeologian sekä jännitystilamallinnuksen käyttöä rakoilun ominaisuuksien 

ennustamisessa. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

3-4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 Pro gradu 

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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Eri mittakaavaisten aineistojen vertailu 

 Rakoilukartoitukset ja tulkinnat eri mittakaavoissa (Ahvenanmaa) 

 Julkaisun laatiminen. Sisältäen rakoilun tilastolliset käsittelyt ja tulkinnat, mm. rakoilun 

geometria, topologia, intensiteetti ja skaalautuvuus aspektit.  

 Opinnäytetyö (Pro gradu)  

 



 

 

 

Geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntäminen rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

 Yhdeltä tutkimusalueelta tuotetaan konseptuaalinen rakennegeologinen malli ja ennuste 

alueen hauraiden rakenteiden ominaisuuksista 

 

Jännitystilamallinnuksen käyttö rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

 Jännitystilamallinnukseen käyttö yksinkertaiseilla malleilla 

 Rakoilun ominaisuuksien ennustaminen 

 

Rakoilleen kallioperän hydrogeologia 

 Useamman kuukauden mittainen aikasarja kalliopohjaveden kaasukoostumuksen sekä 

pinnankorkeuden vaihteluista kahdelta tutkimuskohteelta 

 

Epävarmuuksien käsittely 

 Rakoiluominaisuuksien spatiaalinen vaihtelu ja luotettavuus analyysi  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 1 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 2 

 

Pro Gradu opinnäytetyö: 1 

 

 

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

Mediatiedotteet, Twitter (#KYTKARIKKO https://twitter.com/KYTKARIKKO), seminaarit ja tieteelliset 

kokoukset kotimaassa ja ulkomailla 

https://twitter.com/KYTKARIKKO


Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2019 

 

 

Tutkimushankkeen nimi 

RAKKA – Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

RAKKA -  Fluid flow in fractured hard rock mass 

Tutkimuslaitos 

Aalto-yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Prof. Mikael Rinne 

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

Turvallisuus 

Hanketyyppi (yksittäinen hanke vai koordinoitu hanke?) Esitetäänkö Excellence –hankkeeksi? 

Yksittäinen hanke, RAKKA 2019-2022 (4 vuotta) 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat 

KARIKKO, KARMO, ROSA 

Tutkimuksen tavoite 

RAKKA-tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää rakojen virtausominaisuudet fotogrammetrian 

ja mekaanisen sekä kytketyn hydromekaanisen numeerisen mallinnuksen keinoin. 

Tuloskategoria  

laboratoriokokeet 

numeerinen mallintaminen 

Julkaisujen lukumäärä 

1 journal-artikkeli 

1 konferenssijulkaisu 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 diplomityö 

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

Tutkimustulokset hyödyttävät lyhyellä tähtäimellä kallion hydromekaanista tai 

termohydromekaaniskemiallista mallinnusta tekeviä tahoja ja pitkällä tähtäimellä ydinjätehuollon 

turvallisuutta arvioivia tahoja sekä ydinjätehuoltoa toteuttavien tahojen suunnittelutyötä. 

Tutkimustulokset mahdollistavat kallion vedenvirtausominaisuuksien määrittämisen fotogrammetrian 

ja kytketyn hydromekaanisen numeerisen mallinnuksen avulla. Tuloksia voidaan käyttää 

kalliomassan vedenvirtausominaisuuksien määrittämiseen koko loppusijoitusalueen mittakaavan 

numeerisen mallintamisen ohjelmistoja varten. 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

Osaprojekti 1 DFN: Osaprojektissa tutkitaan  rakopintojen ja rakoviivojen tietokoneavusteista 

kartoittamista käyttäen fotogrammetriaa sekä käsikuvauksella että ilmakuvauksella. 

Osaprojekti 2 HYDRO: Osaprojektissa tutkittiin vedenvirtaavuuden ennustamista fotogrammetrian 

avulla. Kokeellisena aineistona oli Kurun harmaata graniittia olevia laattapareja kolmessa koossa: 25 

cm x 25 cm, 50 cm x 50 cm ja 1 m x 1 m. 

Osaprojekti 3 HMLAATTA: Osaprojektissa valmistellaan suuren mittakaavan 2 m x 1 m validoiva 

laatan virtauskoe leikkaussiirtymän funktiona. 

Osaprojekti 6 HMNUM: Osaprojektissa mallinnetaan numeerisesti ennusteet veden virtauskokeelle.  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Diplomityö: Back calculation of hydraulic aperture of rock joints in steady state flow conditions, 

Konferenssijulkaisu: Characterization of Hydro-Mechanical properties of rock fractures using steady 

state flow tests 

Lehtijulkaisu: Fluid transmissivity of hard rock as a function of shear displacement 

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

KYT-seminaareihin osallistuminen, Aallon ja yhteistyökumppanien tiedotuskanavat sekä 

tutkimushankkeen verkkosivu, jossa julkaisut ja opinnäytetyöt ovat vapaasti kaikkien ladattavissa. 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2020

Tutkimushankkeen nimi
In situ tutkimukset - Radionuklidien kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla (RASK)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
In situ investigations – Radionuclide mobility in the cement-rock interface
Tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto, kemian osasto, radiokemia

Vastuuhenkilö
Marja Siitari-Kauppi

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu?
Turvallisuus, radionuklidien kulkeutuminen päästöesteissä

Hanketyyppi
Yksittäinen hanke

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
GTK, Aalto-yliopisto, VTT,
Posiva, JYFL

Ulkomaiset organisaatiot
Nagra, JAEA, UJV-Rez, Poitiersin
yliopisto, IRSN, BRGM, KTH

Muut tutkimusohjelmat,
tms.
EURAD, Grimsel Test Site
Phase VI

Tutkimuksen tavoite
Hankkeen tavoitteena on määrittää radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista sementtiä
sisältävissä materiaaleissa, kiteisessä kivessä ja etenkin näiden kahden rajapinnalla in situ kokein.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sementti/kivi rajapintanäytteissä tapahtuneet muutokset
huokoisuuteen ja mineralogiaan. Tutkimme etenkin anionisina kulkeutuvia radionuklideja kuten Cl-
36 ja Se-75.Tavoitteena on tuottaa pitkäaikaisturvallisuusanalyysille konkreettisia lähtötietoja.

Tuloskategoria
Kokeelliset menetelmät,
opinnäytetyöt

Julkaisujen lukumäärä
2

Opinnäytetöiden lukumäärä
1

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
Tloksia voidaan soveltaa arvioitaessa ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisvaikutuksia
radionuklidien kulkeutumista loppusijoitustilaa ympäröivissä teknisissä esteissä ja graniittisessa
kivessä ottaen huomioon niiden radionuklideja pidättävät ominaisuudet. Tietoja voivat hyödyntää
sekä viranomainen että ydinjätetoimijat.
Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain
1. Radionuklidien HTO, Cl-36 ja Se-75 kulkeutumiskokeet sementti/kivi rajapinnalla laboratoriossa
jatkuvat. Kloorille määritetään autoradiografisesti määritettyjen diffuusioprofiilien avulla
diffuusiokertoimet sementissä.
2. C-14-PMMA rakennetutkimukset jatkuvat ja rakenteen muutoksia tutkitaan myös
elektronimikroskooppisesti. Määritetään huokoisuuden muutos sementti/kivi rajapinnassa vanhoille
näytteille.
3. Pro gradu työ ”Radionuclides behaviour in concrete” valmis
Julkaisut ja opinnäytetyöt
Julkaisut

Konferenssijulkaisut ja työraportit
Konferenssipaperi savikokous Nantes, Ranska 2020
Opinnäytteet
Mikko Ojanen: Radionuclides in concrete Pro gradu 2020
Muu tutkimuksista tiedottaminen
Osallistutaan Clay conference 2020 in France
Lisäksi tutkimuksen tuloksia esitellään KYT seuranta- ja johtoryhmille vuosittaisissa kokouksissa



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 TEM/881 /08.09.02/2019 

Tutkimushankkeen nimi 

PAREMPAA RADIOEKOLOGIAA BIOSFÄÄRIMALLINTAMISEEN 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

IMPROVED RADIOECOLOGY FOR BIOSHPERE MODELLING (RABIO) 

Tutkimuslaitos 

Itä-Suomen yliopisto 

Vastuuhenkilö 

Jarkko Akkanen 

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

Turvallisuus 

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

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

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Yhteistyötä tehdään esim. GTK:n 

ja SYKEn kanssa, näillä 

organisaatioilla ei kuitenkaan 

rahoitusta tässä hankkeessa 

Ulkomaiset organisaatiot 

Yhteistyötä tehty radioekologian 

alalla seuraavien 

organisaatioiden kanssa: 

Statens strålevern (NRPA), 

Tukholman yliopisto, Norjan 

ympäristö- ja biotieteiden 

yliopisto (NMBU), näillä 

organisaatiolla ei kuitenkaan 

rahoitusta tässä hankkeessa 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

Radioecological Modelling 

(REM) -hanke, yhteistyö, 

tietojenvaihto, 

 

 

Tutkimuksen tavoite 

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

meihin soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä ydinjätehuollon sekä esimerkiksi 

kaivostoiminnan mahdollisten riskien arviointiin. 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

 

Julkaisujen lukumäärä 

4-vuotisen KYT2022 ohjelman 

aikana 5 kpl. 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

Koko KYT2022 ohjelman 

aikana 1 väitöskirjatyö, toinen 

aloitetaan. 4 Pro gradu-työtä. 

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

 

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). 

Tuloksia voidaan käyttää radionuklidien ja muiden metallien biosfäärimallintamisessa ja 

riskinarvioinnissa. 

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. 

Hyödyntäminen: luvanhaltiat, viranomaiset, konsultit, tutkijat, turvallisuusanalyysien laatiminen 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

1. tutkia ydinjätteiden riskien arvioinnin kannalta relevanttien alkuaineiden siirtymisestä makean 

veden ravintoketjuun kokeellisessa mikrokosmoksessa, tarkentaen mallinuksessa tarvittavaa 



 

 

taustadataa. 

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

siirtymistä ravintoketjuun vesiympäristössä 

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

aarisuus, 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, 

4. selvittää tutkimusalueemme lampien orgaanisessa sedimentissä olevien alkuaineiden lähteitä, 

tavoitteena saavuttaa laajemmin sovellettavissa olevaa ymmärrystä siitä missä määrin pitoisuudet 

määräytyvät alla olevien epäorgaanisten kerrosten pitoisuuksista, ja minkä verran on vaikutusta 

ympäröivästä luonnosta (mm. maakasvit, suot) peräisin olevaan orgaaniseen aineeseen kertyneillä 

alkuaineilla.  

5. kouluttaa radioekologian asiantuntijoita 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 5 kpl, joista vuoden 2020 aikana 1 kpl aiempien KYT-

hankkeiden aikana hankitusta datasta.  

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: vähintään 1/vuosi 

 

Opinnäytteet: ohjelmakauden aikana 4 Pro-gradu työtä, vuonna 2020 1 kpl 

 

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

Tuloksia esitellään lehdistötiedotteina, kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa sekä 

sosiaalisessa mediassa (esim. twitter). 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi (KÄRÄHDE) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Spent fuel characterization and source term (KÄRÄHDE) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Silja Häkkinen 

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

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

avainaiheita” 

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

On. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto-yliopisto, HIP 

Ulkomaiset organisaatiot 

EJP-ohjelma, SKB, OECD NEA 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

RADAR,  SAFIR (LONKERO, 

RACSA), KYT (OMT, PORA) 

 

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. Tutkittavia erilaisia 

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

Tuloskategoria 

Laskentamenetelmät, osaamisen 

kehittäminen  

Julkaisujen lukumäärä 4 

0-1 lehtiartikkelia 

2 konferenssijulkaisua 

1-2 tutkimusraporttia 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 erikoistyö / kandityö tms. 

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 tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

2.1 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää lähdetermin laskentaan liittyvien fysikaalisten 

epävarmuuskomponenttien vaikutus lähdetermiin. 

 

Vuonna 2020 tarkennetaan edellisen vuoden laskuja liittyen ydinvakiodatan hajoamis- ja 

fissiotuottokirjastojen epävarmuuksien vaikutukseen lähdetermiin. Epävarmuuksia tutkitaan erikseen 

sekä hajoamis- että fissiotuottokirjastoille ja yksittäisille nuklideille. Samalla seurataan Espanjassa 

Valèncian teknillisen korkeakoulun tutkijan Serpentille kehittämän menetelmän edistymistä liittyen 

vaikutusalakirjastojen epävarmuuksien viemiseen palamalaskentaan. Hajoamis- ja 

fissiotuottokirjastoihin liittyvistä laskuista kirjoitetaan joko lehtiartikkeli tai konferenssijulkaisu. 

 

Polttoaineen, suojakuoren ja rakennemateriaalien epäpuhtauksien vaikutusta lähdetermiin tutkitaan 

laskennallisesti perustuen edellisen vuoden kirjallisuusselvitykseen epäpuhtauksista. Laskuista 



 

 

tehdään opinnäytetyö. 

 

2.2 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää lähdetermin laskentatavasta riippuvien 

epävarmuuskomponenttien vaikutus lähdetermiin. 

 

Vuonna 2020 esitellään vuoden 2019 laskujen tuloksia konferenssissa liittyen laskentaparametrien 

valinnan vaikutukseen lähdetermiin.  

 

Vuonna 2020 arvioidaan laskennallisesti käyttöhistorian epävarmuuksien vaikutusta lähdetermiin. 

Laskuista kirjoitetaan tutkimusraportti. 

 

Vuonna 2020 jatketaan laskuja SKB:n järjestämässä vuonna 2018 alkaneessa vertailulaskussa 

liittyen käytetyn polttoaineen laskennalliseen karakterisaatioon. Lisäksi osallistutaan OECD NEA:n 

raportin kirjoittamiseen koskien käytetyn polttoaineen jälkilämmön määrittämistä.  

 

2.3 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää erilaisten ydinpolttoaineiden ominaisuuksien ja 

poistopalamien vaikutus käytetyn polttoaineen lähdetermiin. Vuonna 2020 tutkitaan tarkasti ja 

systemaattisesti palaman, väkevöinnin sekä muiden mahdollisten polttoaineen ominaisuuksien kuten 

esimerkiksi palavan absorbaattorin määrän vaikutusta lähdetermiin. Lisäksi laajennetaan laskettujen 

nipputyyppien määrää esimerkiksi erilaisiin BWR-nippuihin. Laskuista kirjoitetaan joko 

tutkimusraportti tai konferenssiartikkeli. 

 

2.4 Tavoitteena on koko nelivuotisen tutkimuskauden päätteeksi kirjoittaa ohjeet lähdetermin 

määrittämisestä Serpentillä huomioiden koko hankkeessa tutkitut epävarmuuskomponentit ja asiat. 

Lisäksi seurataan ja hyödynnetään EURAD-projektin WP:n SFC tutkimusta ja selvitetään 

mahdollisimman  kattavasti lähdetermin laskennalliseen epävarmuuteen liittyvät tekijät. Opiskelijan 

ohjaus ja projektin hallinto kuuluvat myös tähän osaprojektiin. 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

- Lehtiartikkeli hajoamis- ja fissiotuottodatan epävarmuuksien vaikutuksesta lähdetermiin 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

- Konferenssijulkaisu laskentaparametrien vaikutuksesta lähdetermiin 

- Konferenssijulkaisu hajoamis- ja fissiotuottodatan epävarmuuksien vaikutuksesta 

lähdetermiin, jos lehtiartikkeli ei toteudu 

- Konferenssijulkaisu tai tutkimusraportti erilaisten ydinpolttoaineiden, palaman ja väkevöinnin 

vaikutuksesta lähdetermiin 

- Tutkimusraportti käyttöhistorian epävarmuuksien vaikutuksesta lähdetermiin  

 

Opinnäytteet 

 

- Erikoistyö tai kandityö tms. polttoaineen, suojakuoren ja rakennemateriaalien vaikutuksesta 

lähdetermiin 

 

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

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2020

Tutkimushankkeen nimi
Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus (PORA)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Fuel microstructure and radium solubility (PORA)
Tutkimuslaitos
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vastuuhenkilö
Janne Heikinheimo

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Ydinjätehuollon turvallisuus (käytetyn ydinpolttoaineen huolto)

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Ei aiempaa jatkumoa, suunnitellaan jatkoa vuonna 2021

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat,

tms.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite on sekä vahvistaa loppusijoituslaitoksen turvallisuusperustelun perusolettamia
että kehittää analyysimenetelmiä erilaisten polttoainetyyppien mallinnukseen.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Kokeelliset tulokset,
tietokonemallit

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
0

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

Lyhyellä tähtäimellä radiumin liukoisuustuloksia voidaan suoraan käyttää loppusijoituslaitoksen
turvallisuusperustelussa. Pitkällä tähtäimellä polttoaineen mikrorakennemallinnusta voidaan käyttää
välittömän vapautumisosuuden tarkempaan arviointiin.

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)

Ensimmäisessä työpaketissa kehitetään mikrorakenteen mallinnusmenetelmiä polttoainepelleteille
erityisesti säröytymiseen liittyen. Mikrorakenteen mallinnustuloksia tuodaan makrotasolle
käyttämällä 3D-mallinnustyökaluja polttoaineelle. Tuloksia voidaan käyttää välittömän
vapautumisosuuden tarkempaan arviointiin erilaisille polttoainetyypeille.

Toisessa työpaketissa keskitytään radiumin liukoisuusmittauksiin polttoainepelleteistä, jotka
simuloivat käytettyä polttoainetta. Mittauksissa selvitetään myös bentoniitin ja zeoliitin vaikutusta
liukoisuuteen.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Konferenssijulkaisut ja työraportit
Yksi konferenssiesitys ja kolme työraporttia valmistuu vuonna 2020.

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Vuonna 2020 järjestetään Käytetyn polttoaineen päivä -seminaari aiheen tutkijoille ja sidosryhmille
(voimayhtiöt, Posiva).



VIITE: TEM/881/08.09.02/2019 (päivitetty 28.1.2019) 

 
Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Hakuyhteenveto 2020 

 

 

Tutkimushankkeen nimi 

SURFAC2 (Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

SURFAC2 (Near Surface Repositories in Finland, phase 2) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Paula Keto 

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

Toteutettavuus ja turvallisuus 

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

Hanke on jatkoa KYT SURFACE projektille. Hankkeelle suunnitellaan jatkoa myös vuodelle 2021. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, HY radiokemian laboratorio 

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

- 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen 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 analysoida 

mitoitusperusteita eri päästöestemateriaalikerroksille, erityisesti koskien mineraalista 

tiivistyskerrosta. Hanke on koordinoitu hanke yhdessä Helsingin yliopiston kanssa (VTT koordinoi).  

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Kirjallisuusselvitys ja kokeellinen 

menetelmä 

Julkaisujen lukumäärä 

4 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

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

Maaperäloppusijoituspaikan suunnittelu (voimayhtiöt, kaivosyhtiöt), pitkäaikaisturvallisuuden 

arviointi (voimayhtiöt, kaivosyhtiöt) ja valvonta (STUK) 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

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

teräskorroosio) tavoitteina on tuottaa lähtötietoja maaperäloppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden 

arviointiin ja suunnitteluun. Osaprojektin 3 (Päästöesteiden toimintakyky) tavoitteena on tuottaa 

testimateriaalit osaprojekteille 1 ja 2, tutkia päästöesteinä toimivien materiaalien toimintakykyä 

loppusijoituspaikan olosuhteissa ja suositella mitoitusperusteita erityisesti mineraalisille 

tiivistyskerroksille. Osaprojektin 3 tuloksia voidaan hyödyntää maaperäloppusijoituspaikan 

suunnittelussa ja pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa.  

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Osaprojekteista 1 ja 2 pyritään laatimaan tieteellinen 

julkaisu vuoden 2021 aikana. Osaprojektista 3 laaditaan VTT:n tutkimusraportit vuosina 2020 ja 

2021.  

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 

VTT:n tutkimusraportit kustakin osaprojektista 

Opinnäytteet: -  

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

KYT Near Surface Repositories 2 seminaari, esitelmät julkaistaan pdf-muodossa. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2020, TEM/881/08.09.02/2019

Tutkimushankkeen nimi
Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa
(TERKOR)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Corrosion of low and intermediate level steel waste under in-situ repository conditions
Tutkimuslaitos
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vastuuhenkilö
Leena Carpén

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
on jatkoa vuonna 2019 aloitetulle tutkimukselle, suunnitellaan jatkuvaksi myös vuosina 2021-2022

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Helsingin yliopisto

Ulkomaiset organisaatiot
IGD-TP, Deep Carbon
Observatory (DCO)

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida paineastiaterästen sekä voimalaitos- ja purkujätemetallien
korroosiota luonnollisissa tai simuloiduissa pohjavesiolosuhteissa ottaen huomioon myös
mikrobiologisen korroosion mahdollisuus sekä selvittää, onko aktivoitumisella korroosiota kiihdyttävä
vaikutus.

Tuloskategoria Kokeellinen
menetelmä ja kokeellisia tuloksia
terästen korroosiosta

Julkaisujen lukumäärä
1 tieteellinen lehtiartikkeli
1 konferenssiesitys
1 vuosiraportti

Opinnäytetöiden lukumäärä

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

Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa voimalaitoksen käytönaikaisen voimalaitosjätteen sekä
käytöstäpoistovaiheen purkujätemetallien mahdollisesta mikrobiologisesta korroosiosta johtuvaa
radioaktiivisten aineiden vapautumista sekä reaktoripaineastioiden ja muiden teräksisten
loppusijoitettavien tuotteiden korroosiokäyttäytymistä.  Tulosten hyödyntäjiä ovat sekä
viranomainen että kaikki aktiivista teräsjätettä tuottavat tahot eli voimalaitokset ja muut
loppusijoitustoimijat. Projektin tulosten soveltaminen on todennäköistä käytöstäpoistoprojekteissa ja
niiden suunnittelussa jo nyt.

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)

Korroosiomittaukset ja teräsnäytteiden karakterisointi. Tehtävän tuloksena saadaan
ensimmäisen koejakson (1 v) perusteella tietoja siitä, kiihdyttääkö aktivoituminen
paineastiateräksen korroosiota vai ei sekä saadaan tietoja siitä, minkälainen on terästen
korroosiokäyttäytyminen Loviisan pohjavedessä sekä siitä, poikkeavatko terästen korroosionopeudet
eri sijoituspaikkakuntien pohjavesiolosuhteissa

Biofilmin käyttäytyminen ja ominaisuudet. Tehtävän tuloksena saadaan tietoa siitä, mikä on
aktivoitumisen vaikutus biofilmin muodostumiseen sekä Loviisan vedessä tehdyn pitkäaikaiskokeen
perusteella voidaan arvioida terästen pinnoille muodostuneiden biofilmien ominaisuuksia ja
toiminnallisuutta ja verrata tuloksia edellisten projektien tuloksiin (eri loppusijoitusolosuhteet)

Raportointi. Tehtävän tuloksena saadaan julkaisut ja vuosiraportti.



Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 1 tieteellinen artikkeli

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 1 konferenssijulkaisu ja 1 vuosiraportti

Opinnäytteet:
ei opinnäytteitä vuonna 2020

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Osallistutaan kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä KYT vuosiseminaareihin



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

DEcommisioning Material characterizatiON and final dIsposal  studies (DEMONI) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

DEcommisioning Material characterizatiON and final dIsposal  studies (DEMONI) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Vastuuhenkilö 

Antti Räty 

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

Käytöstäpoistojätteen jätehuolto, puiteohjelman osa 3.1.4. 

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

Koordinoitu hanke, joka jatkuu vuoden 2019 DEMONI-hankkeesta 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Helsingin yliopiston Radiokemian 

laboratorio,  Fortum 

Ulkomaiset organisaatiot 

Technical University of 

Denmark, DTU Nutech,  

Cyclife,  IFE-Kjeller ja Halden  

CEA Saclay, ICIC-

tutkimusverkosto 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

NKS-B ohjelma, 

KYT2022_C14_radwaste, 

KYT2022-TERKOR, SAFIR2022-

CONAGE, KYT2022-ACED, EU 

Radwaste Predisposal 

Tutkimuksen tavoite 

Tavoitteena on kehittää sujuvia aktiivisuuden mittausmenetelmiä, tutkia betonin rakenteelliseen 

lujuuteen vaikuttavia ilmiöitä ikääntyvissä reaktoreissa ja varmentaa käytöstäpoistojätteiden 

pitkäaikaisturvallisuutta loppusijoitusolosuhteissa arvioivia malleja.   

 

Tuloskategoria  

kokeelliset mittausmetelmät 

kirjallisuusselvityksiä 

Julkaisujen lukumäärä 

Vuonna 2020: 2 artikkelia, 4 

tutkimusraporttia 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

Vuonna 2020: 1 pro gradu -työ  

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

Kehitetyt radionuklidien analyysimenetelmät sopivat sekä tuotannonaikaisten että 

käytöstäpoistojätteiden karakterisointiin purkujätteiden turvallisen varastoinnin arvioimiseksi.  

Betonin mekaanisten ominaisuuksien tutkimus hyödyttää ikääntyvien reaktorien rakenteellisen 

lujuuden arviointia ja sopivien purkumenetelmien valintaa.  

Radionuklidien liukoisuuskokeet varmentavat käytöstäpoistojätteiden pitkäaikaisturvallisuutta 

loppusijoitusolosuhteissa arvioivia malleja.   

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

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.   

Osioiden 3 ja 4 kokeet suunnitellaan verrannollisiksi muissa projekteissa tehtävien inaktiivisten 

näytemateriaalien tutkimusten kanssa, jotta voidaan verrata aktivoitumisen vaikutusta materiaalien 

kemialliseen käyttäytymiseen.   

Projektissa tutkittavat näytteet ovat todellisia ydinlaitosmateriaaleja ja sikäli yleensä vaikeasti 



 

 

saatavilla julkiseen tutkimukseen. Kokeissa tutkittavat ilmiöt ovat kuitenkin yleisiä, sovellettavissa 

kaikkiin reaktorityyppeihin ja valmentavat tulevaisuuden käytöstäpoistohankkeisiin. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Vuonna 2020 2 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: Vuonna 2020 neljä tutkimusraporttia, noin 3 konferenssijulkaisua 

 

Opinnäytteet: Vuonna 2020 yksi pro gradu työ 

 

 

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

Projektissa jaetaan tietoa myös kansainvälisesti NKS-interkalibrointien ja ICIC-verkoston kautta. 

Tuloksia esitellään vuosittain osatehtävien erikoiskonferensseissa. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Hakuyhteenveto 2020 

Tutkimushankkeen nimi 

Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit (ALES) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Actinide lantanide separation materials 

Tutkimuslaitos 

Helsingin yliopisto, kemian osasto 

Vastuuhenkilö 

Risto Koivula 

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

teknologiat 

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

Hanke liittyy edellisen KYT kauden SERMAT hankeeseen 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, HY fysiikanlaitos ja 

geologian laitos 

Ulkomaiset organisaatiot 

COST EUFEN 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

CHEMS-tohtoriohjelma 

Tutkimuksen tavoite 

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

epäorgaaniset ioninvaihtomateriaalit. Kehittää materiaali ja menetelmä aktinidien/lantanidien 

ryhmäerotukseen käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on kehittyneiden 

polttoainekiertojen kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusia 

erotustekniikoita. 

Tuloskategoria 

Erotusmateriaalin ja 

menetelmän kehittäminen 

 

Julkaisujen lukumäärä 

3 referoitua artikkelia sekä 

radiokemian tohtorin 

väitöskirja.   

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 tohtorin työ ja mahdollisesti 

2-4 kandi/progradu työtä 

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

Hanke edistää alan asiantuntijuuden saatavuutta ja tieteellisen osaamisen kehittymistä Suomessa ja 

edesauttaa suomalaisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden pääsyä mukaan kansainvälisiin P&T 

tutkimushankkeisiin.   

Keskipitkällä aikavälillä kehitettäviä uusia materiaaleja voidaan hyödyntää jo olemassa olevien 

jäteliuosten käsittelyyn esim. ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitoksilla ja pitkällä aikavälillä 

uusissa, mahdollisesti P&T-konseptia käyttävissä polttoainekierroissa. Suomalaista osaamista keski- 

ja matala-aktiivisten ydinjäteliuosten käsittelyssä (esim. Fortum, TVO) arvioidaan voitavan 

hyödyntää kansainvälisessä P&T-tutkimuksessa ainakin sekundaarijätteen määrän pienentämisen 

osalta hyvinkin nopeasti.  

Kehittyneiden polttoainekiertotekniikoiden tutkimuksen seuranta antaa tutkimuslaitoksille, 

viranomaisille ja voimayhtiöille ajantasaista tietoa käytetyn ydinpolttoaineen suoran loppusijoituksen 

yhdestä vaihtoehdosta. 

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn omaavan hybridimateriaalin syntetisointi.  

Ac/Ln ryhmäerotuskyvyn syiden ymmärtäminen ja hybridin epäorgaanisen ja orgaanisen osuuden 

ymmärtäminen sorption selektiivisyydessä sekä sorptio mekanismin ymmärtäminen  

Hybridimateriaalin Ac/Ln ryhmäeluution säätäminen niin että ydinjätteen radiotoksisuus alenee ja 

aktinidien käytännöllinen transmutatointi on mahdollista – yli 99,5% erotusprosentti Ac/Ln ryhmille. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 

3 referoiduissa tieteellisissä julkaisuissa. 

Konferenssijulkaisut ja työraportit  

Vuosittaiset konfrenssijulkaisut/posterit (4 kpl) sekä KYT seurantaraportit  



 

 

Opinnäytteet  

Tohtorin väitöskirja sekä 2-4 kandi/progradu –työtä aiheesta. Opinnäytteet 

 

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

Vuosittainen CHEM seminaari esitelmän pitäminen tohtorikoulussa. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2020

Tutkimushankkeen nimi
Sosiaalisen toimiluvan hankinta loppusijoitukselle: luottamus ja hyväksyntä
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance (SOLID)
Tutkimuslaitos
Tampereen yliopisto

Vastuuhenkilö
YTT Matti Kojo

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Jatkoa vuonna 2019 käynnistyneelle SOLID-hankkeelle

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
Jyväskylän yliopisto

VTT, konsortiohakemus Suomen
Akatemialle (jätetty 9/2019)

Ulkomaiset organisaatiot
University Pompeu Fabra in
Barcelona,
Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales

Muut tutkimusohjelmat,
tms.
Strategisen tutkimus
neuvoston (STN) rahoittama
CORE-konsortio

Tutkimuksen tavoite
Lisätä ymmärrystä luottamuksen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden rakentumisesta ydinjätehuollossa

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)

Julkaisujen lukumäärä
2 uutta arvioitua julkaisua
(Lisäksi 2 arvioinnissa olevan
julkaisun viimeistely)

Opinnäytetöiden lukumäärä
3

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

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään ja ottamaan huomioon luottamus- ja
hyväksyttävyyskysymyksiä, jotka liittyvät käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Tulokset
antavat ydinjätehuollosta kiinnostuneille toimijoille monipuolisemmat mahdollisuudet arvioida
nykyistä toimintamallia ja periaatteita. Hanke tuottaa tietoa päätöksenteon ja viestinnän
suunnittelun tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää myös ydinjätehuoltoon liittyvässä
koulutusviennissä.

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)

Osatehtävä 1: Tavoitteena on vertailla loppusijoitusta koskevan päätöksenteon
turvallisuusargumentaatiota Suomessa ja Ranskassa luottamuksen ja sosiaalisen hyväksynnän
näkökulmasta. Osatehtävä tarjoaa tietoa turvallisuusargumentaation kansallisista eroista, mikä
auttaa ennakoimaan ja arvioimaan turvallisuuteen liittyviä aiheita, jotka saattavat nousta
yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi.

Osatehtävä 2: Tavoitteena on tarkastella luottamuksen ja epäluottamuksen eri muotoja ja
ulottuvuuksia Suomen, Ruotsin ja Ranskan ydinjätteen loppusijoituksen sosiaalista toimilupaa
määrittelevinä tekijöinä. Osatehtävä tuottaa tietoa siitä, miten historiallisesti muotoutunut poliittis-
institutionaalinen ja kulttuurinen konteksti säätelee luottamuksen ja epäluottamuksen eri
ilmenemismuotojen hyöty- ja haittavaikutuksia. Osatehtävän tulokset auttavat ydinjätehuollon
toimijoita tunnistamaan sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen mahdollisuuksia ja esteitä.

Osatehtävä 3: Tavoitteena on viestittää SOLID-hankkeen tuloksista osallistumalla kansainvälisiin
konferensseihin ja seminaareihin ja viimeistellä hankkeen artikkelikäsikirjoitukset julkaisuiksi.
Periaatteena on suosia vertaisarvioituja ja avoimia julkaisuja. Osahankkeessa järjestetään myös



luottamusta ja sosiaalista toimilupaa käsittelevä seminaari. Ajankohdasta keskustellaan erikseen
KYT2022-ohjelman tutkimusjohtajan kanssa.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset

Kojo, M. et al. “National Specificities in Framing of Safety: Decision-making on nuclear waste
management in Finland and France”, Energy Policy (Subtask 1)

Lehtonen et al. “Trust, mistrust and distrust and three blind spots of Social Licence to Operate:
illustration via three forerunner countries in nuclear waste management”, J. of Risk Research
(Subtask 2)

Lisäksi viimeistellään kaksi aikaisemmin vertaisarviointiin lähetettyä KYT-rahoitteista artikkelia.

Konferenssijulkaisut ja työraportit
Osatehtävien 1-2 tutkimusaiheita esitellään kansainvälisissä konferensseissa (alustavasti EASST/4S,
SRA-E) joista julkaistaan vähintään tiivistelmät.

Opinnäytteet
Tuija Jartin väitöskirja (sosiologia), Jyväskylän yliopisto
“Just a rock? Public's perceptions of uranium mining: demographic factors as predictors of attitudes
and the moral economy and lay normativity of attitudes toward uranium mining in the Finnish
regions of North Karelia, Kainuu and Lapland”

Mika Karin väitöskirja (sosiologia), Jyväskylän yliopisto
“The first of its kind: Eurajoki as a nuclear community and the site for final disposal of spent nuclear
fuel”

Rosa Heikkisen pro gradu -tutkielma (sosiologia), Jyväskylän yliopisto

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Seminaari ydinjätehuollon hyväksyttävyydestä. Keskeisistä tuloksista viestitään Tampereen
yliopiston tiedotteilla.
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