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ESIPUHE 

 

Tämä on Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) vuosisuunnitelma vuodelle 2022. 

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 hallinnon 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 2022 on kuvattu tutkimusohjelman rahoituksen 

jakautuminen eri aihepiireille ja tutkimuslaitoksille sekä annettu lyhyet kuvaukset tutkimusohjelman 

hankkeista. Lisäksi Liitteessä 3 on esitetty yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset hakuyhteenvedot. 

Liitteessä 1 on kuvattu tutkimusohjelman organisaatio ja Liitteessä 2 tutkimushankkeiden seuranta 

vuonna 2022. 

 

Vuosi 2022 on KYT -ohjelmien viimeinen tutkimuskausi, sillä vuodesta 2023 KYT ja SAFIR -

tutkimusohjelmat yhdistyvät ja muodostavat uuden SAFER2028 (Safety and Waste Management 

Research) -tutkimusohjelman. 

 

 

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 2022 aikana. Toimintaympäristöön vaikuttaa vuonna 2022 myös 

edelleen koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne, mutta vuosisuunnitelman kirjoitushetkellä ei 

ole tiedossa hankkeiden tutkimussuunnitelmiin tästä johtuvia muutoksia. 

 

Vuonna 2022 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakennustyöt jatkuvat marraskuussa 2015 

myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Posiva haki loppusijoituslaitoksen käyttölupaa vuoden 2021 

lopulla. Rakentamistoiminnan ohella Posivan työ jatkuu KBS-3-loppusijoitusjärjestelmän tutkimuksen, 

kehittämisen ja teknisen suunnittelun saralla sekä turvallisuusperustelua tukevissa aihepiireissä.  

 

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö otettiin käyttöön joulukuussa 2021 ja täydellä teholla laitoksen on 

tarkoitus toimia kesällä 2022. Olkiluoto 3 -laitosyksikkö (OL3) liittyy 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 odotettiin siirtyvän KYT2022 -ohjelmakauden aikana 

rakentamisvaiheeseen. Fennovoima odottaa edelleen saavansa valtioneuvostolta rakentamisluvan 

voimalaitokselle vuonna 2022 mutta kansainvälinen poliittinen tilanne ja Venäjään kohdistuvat rajoitteet 

ovat aiheuttaneet projektille merkittäviä epävarmuuksia. 

 

Fortum Power and Heat Oy:n ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat ovat voimassa 2020-luvun 

loppupuolelle. Fortum haki käyttöluville jatkoa vuoteen 2050 asti maaliskuussa 2022.  

 

VTT:n FiR 1-tutkimusreaktorin käyttö lopetettiin vuonna 2015, jonka jälkeen tutkimusreaktoria koskeva 

tutkimus- ja kehitystyö on keskittynyt käytöstäpoistoon. Tutkimusreaktorin käytetty polttoaine 
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kuljetettiin Yhdysvaltoihin joulukuussa 2020. 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 käyttöönotto on valmis mutta 

VYR:iltä saatava vuokratuki jatkuu vielä vuoden 2026 alkuun saakka.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2021 nykyisten KYT2022- ja SAFIR2022 -tutkimusohjemien 

seuraajaksi suunnitellun SAFER2028 -tutkimusohjelman suunnitteluryhmän, joka aloitti työnsä 

maaliskuussa 2021. Vuoden 2022 aikana julkaistaan uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelma ja 

käynnistetään ohjelman ensimmäinen haku. Uudessa tutkimusohjelmassa on tarkoitus olla mukana myös 

ydinenergia-alan tohtorikoulutusverkosto. 

 

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 2015. 

Suomen ydinjätehuoltoa ja muiden radioaktiivisten jätteiden huoltoa on käsitelty myös IAEA:lle 

toimitetussa kuudennessa kansallisessa raportissa. 
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Kansainvälinen toimintaympäristö 

 

EU:n ydinjätedirektiivi on vaikuttanut huomattavasti toimialan käytäntöihin ja suunnitelmiin 

jäsenmaissa. Ruotsissa saatiin tammikuussa 2022 hallituksen myönteinen päätös SKB:n käytetyn 

ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista ja käyttöä koskevaan 

lupahakemukseen.  

 

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. Uusi Horizon -ohjelma käynnistyy vuonna 2022 ja 

ydinjätetutkimusta jatkuu aiemmalta puiteohjelmakaudelta EURAD ja PREDIS -projektien kautta. 

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. 

 

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 
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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 2022 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/). Esimerkkinä yhteistyöprojektista toimii KÄRÄHDE -hanke. 

 

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.  

http://kyt2022.vtt.fi/
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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 2022 

Vuoden 2022 hankehaku oli 2-osainen, ja osista yhdessä muodostuu ydinenergialain tarkoittama 

hankekokonaisuus. 2-osainen hankehaku liittyy VTT:n Ydinturvallisuustalon rahoitusjärjestelyyn 

Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) kautta. Ensimmäinen osa oli tutkimus- ja 

infrastruktuurihankehaku, joka oli kaikille avoin. Toisena osana oli vain VTT Oy:lle suunnattu haku 

Ydinturvallisuustalon laboratorioosan toimitilakustannuksista. tämä infrahanke sai osarahoitusta myös 

SAFIR2022-ohjelmasta.  

 

Vuoden 2022 hankehakuun lähetettiin yhteensä 40 tutkimushanke-ja infraesitystä (mukaan lukien 

hallintohanke) ja yhteenlaskettuna VYR-rahoitusta haettiin avoimessa haussa 2,4 M€. Avoimen haun 

hanke-esitykset arvioitiin sisällöllisesti tukiryhmissä ja arvioinnissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin 

kriteereihin, jotka myös ilmoitettiin jo hankehaun kutsukirjeessä: 

http://kyt2022.vtt.fi/


KYT2022 Vuosisuunnitelma 2022 

29.3.2022 

 

 

 

10 

 

• 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. Neljä hanke-esitystä jouduttiin jättämään rahoitussuosituksen 

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

esitysten yhteenlaskettu haettu VYR-rahoitus oli noin 0,4 M€ suurempi kuin VYR-rahoitusvara.  

 

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

lausunnon STUKilta. Valtion ydinjätehuoltorahasto teki lopullisen rahoituspäätöksen 10.3.2022. Vuonna 

2022 KYT2022-ohjelmalle myönnetty kokonaisrahoitus on n. 2,9 M€, josta kaikille avoimen 

tutkimushankehaun rahoitus on n. 2,0 M€. Kaikkiaan tutkimusohjelmassa myönnettiin VYR-rahoitusta 

35 tutkimus- ja infrastruktuurihankkeelle, joista yksi koski Ydinturvallisuustaloa. Tutkimushankkeiden 

lisäksi VYR:n varoista rahoitetaan tutkimusohjelman hallintohanke. VYR-rahoituksen jakautuminen 

avoimessa haussa eri tutkimusaihepiireihin on esitetty kuvassa 3.  

 

 

 
 

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

tutkimusaihepiireittäin vuonna 2022. 

 

 

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto vuoden 2022 hankekokonaisuuden sisällöstä. Hankekohtaiset 

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

hakuyhteenvedot.  
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3.1 Turvallisuuden perustekijät 

Vuonna 2022 Turvallisuuden perustekijät – aihepiirissä ei ole hankkeita. 

 

 

3.2 Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta 

Vuonna 2022 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 2022. 

 

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 2022 Käytetyn polttoaineen huolto – kapseli –aihepiirissä on yksi koordinoitu hanke sisältäen 

kuusi osahanketta, joista yksi on uusi hanke, ja jotka on esitetty alla. 

 
Taulukko 3. Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

VTT 

Sven Bossuyt KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin 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 
 
KAPSELI/SUCCESS - Sulfidin aiheuttama 
jännityskorroosio kuparissa 

 
VTT 

Sven Bossuyt 
KAPSELI/MECCI - Valurautaisen sisäosan mekaaninen 
lujuus  

Aalto 

 

*KAPSELI - Canister performance assessment - on VTT:n vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on 

myös Jyväskylän yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus. Yksi KAPSELI:n osahankkeista, CRYCO, on 

Excellence –hanke, jonka rahoitus jatkuu koko tutkimusohjelman nelivuotisen kauden yli. 

 

 

KAPSELI - Canister performance assessment 

 

KAPSELI –hanke pyrkii tutkimaan kapselin suorituskykyä erilaisten mekanismien ja vuorovaikutusten 

kautta. Alla on kuvattu lyhyesti tutkimushankkeen eri osahankkeita. 

 

BECOLT - Behaviour of Copper under Load Transients 

 

Tavoitteena on keskittyä kapselin kokemien rasitusten vaikutuksiin loppusijoituksen alkuvaiheessa, 

jolloin kapselin kokema kuormitus muuttuu. Tällä on vaikutusta kuparimateriaalin virumiseen 

kuormitushistoriariippuvuuden ja relaksaation vaikutuksesta. Myös raekoon vaikutusta virumiseen 

selvitetään kokeellisesti. Samoin testataan virumisen ja korroosion yhteisvaikutusta. Pyritään 

kehittämään menetelmiä kuparin virumisvaurion havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

kun raerajakolot ja muut viat ovat hyvin pieniä. 

 

Tietämys ja kokeellisen näytön määrä ovat kaikilla mainituilla tutkimuksen alueilla vielä puutteelliset. 

Tulokset ja mallit kuormitushistoriariippuvuudesta, relaksaatiosta ja raekoon vaikutuksesta yhdistetään 

kapselin FE-laskennassa, jolloin saadaan luotettavampi arvio kapselin kokemista rasituksista ja 

muodonmuutoksesta. Tulosaineisto antaa myös viranomaisille pohjaa arvioida luvanhaltijoiden 

turvallisuusperusteita. 

 

MECAN - Kuparikapselin 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 
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pitkäaikaisessa käytössä ja mallintaa sen käyttäytyminen luotettavasti. Tutkimuksessa selvitetään myös 

vedyn absorptio ja sen vaikutus kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin sekä kuparin jännityskorroosion 

mekanismi sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa.  

 

Valurautaisen sisäosan ominaisuuksien tutkimusta jatketaan ja valuraudan ominaisuuksiin liittyvät 

haurastumismekanismit selvitetään. Tuloksena saadaan kapselin epäjatkuvuuskohtien (viat ja 

geometriset epäjatkuvuudet) ja epähomogeenisen mikrorakenteen vaikutukset deformaation 

paikallistumiseen ja murtumiseen. Tutkimus on erittäin tärkeä kapselin valmistuksessa sen laadulle 

asetettavien vaatimusten määrittelyssä, epäjatkuvuuskohtien kriittisyyden arvioinnissa (sallitut 

poikkeamat ja vikakoot sekä niiden hyväksymiskriteerit), ja erityisesti kapselin ja koko loppusijoituksen 

turvallisuusanalyysissä. 

 

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

copper 

 

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

loppusijoituskapselin rakenteellisen eheyden ja kuparimateriaalin käyttäytymisen arviointiin. Tuloksena 

saadaan tarkka, luotettava, fysikaalisesti perusteltu ja validoitu kideplastiseen mallinnukseen perustuva 

menetelmä loppusijoituskapselin rakenteellisesta käyttäytymisestä, tutkimustuloksia kuparimateriaalin 

mekaanisesta käyttäytymisestä, sekä edistyneitä koneoppimista hyödyntäviä materiaalin 

karakterisointimenetelmiä. Tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi viranomaistoiminnassa arvioitaessa 

kapselin käyttäytymistä loppusijoitusolosuhteissa tai Posivan toimesta loppusijoituskapselin suunnittelun 

arvioinnissa. Tuloksia voidaan myös hyödyntää viranomaistahojen ja Posivan (sekä mahdollisten 

muiden loppusijoitustoimijoiden) taholta myöhemmin skenaariossa, jossa tulevaisuudessa 

loppusijoituskapselin rakennetta tai materiaalia muutettaisiin nykyisestä. 

 

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

 

Tutkimuksen tavoite on selvittää kuparin pinnalle muodostuvien oksidikerrosten vaikutus 

korroosionopeuteen synteettisessä bentoniitin huokosvedessä ja pohjavedessä. Oksidikerros 

muodostuu kun kapseli on välivarastoinnissa polttoaineen latauksen jälkeen ja kapselin pinta 

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

Tutkimus on jatkoa KYT 2018 -ohjelman REPCOR-hankkeelle. Esitetyssä hankkeessa tehdään 

pitkäaikaisia kokeita, joilla pyritään varmistamaan REPCOR-hankkeessa saadut tulokset. 

 

SUCCESS - Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio kuparissa 

 

Hankkeen tavoitteena on tutkia kokeellisesti sekä mallinnuksen avulla onko kupari altis 

jännityskorroosiolle sulfidipitoisessa pohjavedessä. Tutkimuksessa sovelletaan tutkimusmenetelmää, 

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

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

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

altis jännityskorroosiolle sulfidipitoisessa pohjavedessä. Tuloksena saadaan myös tietoa siitä, 

passivoituuko kupari riittävästi sulfidipitoisessa ympäristössä, jotta jännityskorroosio olisi ylipäätään 

mahdollista. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kuparikanisterin korroosiokäyttäytymistä pitkällä 

aikavälillä. 

 

MECCI - Valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vedyn vaikutus kuparikapselin valurautaisen sisäosan mekaanisiin 

ominaisuuksiin ja virumislujuuteen. Lisäksi tutkitaan staattisen ja dynaamisen myötövanhenemisen 

(sinihaurauden) ja haurasmurtumisen mahdolliset vaikutukset pallografiittivaluraudan 



KYT2022 Vuosisuunnitelma 2022 

29.3.2022 

 

 

 

14 

mekaanisiin ominaisuuksiin. Tutkimus on erittäin tärkeä valurautaisen kuparikapselin sisäosan 

mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavien haurausilmiöiden ymmärtämiseksi. Se on tärkeä myös 

kuparikapselin valmistuksessa sen laadulle asetettavien vaatimusten määrittelyssä, epäjatkuvuuskohtien 

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

vedyn vaikutusten arvioinnissa kuparikapselin lujuuteen. Tutkimuksen tuloksena saadaan selkeä käsitys 

valurautaisen kuparikapselin sisäosan loppusijoituksen aikana tapahtuvista ominaisuuksien muutoksista, 

joita aiemmin ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Hanke toteutetaan osana väitöskirjaa, jossa kuparikapselin 

mekaanisia ominaisuuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Kuparikapselin kestävyyden kannalta 

valurautaiseen sisäosaan liittyy merkittävästi suurempia riskejä kuin itse kupariin. Jos kuparikapselin 

sisäosa murtuu hauraasti, niin silloin repeää kapselin kupariseinä ja käytetty polttoaine joutuu 

merkittävään kontaktiin pohjaveden kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää loppusijoituksen 

turvallisuusanalyysissä. 

 

 

3.4 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia 

Vuonna 2022 Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja mikrobiologia -

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

aihepiiriin tuli mukaan yksi erillishanke KaMu.  

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

hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT 

Thomas 
Ohligschläger 

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

VTT 

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT 

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

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

VTT 

 

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

vetämä koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Geologian tutkimuskeskus.  

 

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. 
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Altistuskokeita tehdään relevanteissa lämpötiloissa ja erilaisten mikrobiryhmien läsnä ollessa sekä 

samoissa olosuhteissa ilman mikrobeja.  

 

Tulosten perusteella voidaan analysoida kuparin korroosiomekanismeja ja korroosionopeutta Suomen 

loppusijoitusolosuhteissa. Saadaan myös tietoja eri olosuhteissa muodostuvien korroosiotuotekerrosten 

ominaisuuksista ja koostumuksista. Yhteisen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen tulosten 

perusteella saadaan arvokasta tietoa vapautumisesteiden vuorovaikutuksista ja niiden merkityksestä 

loppusijoituksen kokonaisturvallisuuteen. Tuloksia voivat hyödyntää loppusijoituksesta huolehtivat 

yritykset sekä viranomaiset. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä mikrobiologisen toiminnan ja 

korroosion monitoroimiseksi. 

 

MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa 

Hankkeen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko mikrobit aktiivisuudellaan bentoniitin rakenteelle ja 

toimintakyvylle "worst case" -olosuhteissa, kuten bentoniitin, pohjaveden ja kallion rajapinnoissa riskin. 

Aiemmin on havaittu että bentoniitissa on mikrobiaktiisuutta ja aktiivisuudella on vaikutuksia 

bentoniittiin, mutta vaikutusten merkittävyys jäi epäselväksi ja tätä kysymystä hankkeessa selvitetään 

tarkemmin.  

 

MiBe osahanke keskittyy moniestejärjestelmän bentoniitin mikrobiologisiin ja kemiallisiin muutoksiin. 

MiBe-hankkeen tuloksena saadaan tietoa siitä, voivatko mikrobit aiheuttaa bentoniitin toimintakyvylle 

sellaisia riskejä, joita pitäisi tutkia tarkemmin huomioiden ydinjätteen pitkä säilytysaika ja bentoniitin 

toimintakyvyn pysyvyys. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää ydinjätteen loppusijoituksen 

turvallisuuden arvioinnissa. 

 

BIKES - BIKES - Biogeokemialliset skenaariot 

Hankkeen tavoitteena on kuvata kalliopohjavedessä tapahtuvat merkittävät aineiden kulkeutumiseen ja 

pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit kolmen keskeisen skenaarion avulla, joita 

ovat sulfaattiskenaario, vetyskenaario ja suolaisuusskenaario. Lisäksi tavoitteena on tarkastella 

biogeokemiallisten reaktioiden termodynamiikkaa luonnonanalogiakohteissa ja laboratoriokokeessa sekä 

verrata tuloksia mikrobiologisin menetelmin saatuihin tuloksiin.  

 

Tutkimushankkeessa tehdään biogeokemiallista näytteenottoa syvistä kairarei'istä, termodynaamista 

mallinnusta sekä mineralogista- ja isotooppitutkimusta. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää 

arvioitaessa biogeokemiallisten prosessien hyötyjä ja haittoja ydinjätteiden loppusijoituksen 

pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri menetelmien (mikrobiologiset, geokemialliset, termodynaamiset) 

käytettävyyttä turvallisuusperustelun tarvitsemien parametrien määrittelyyn.  

 

 

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 
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paineellisten näytteenottojen ja mikrobikasvatusten toteuttamiseksi, jolloin voidaan myös 

yksityiskohtaisemmin tarkistaa tiettyjen olosuhteiden (esim. ravinteiden) vaikutus mikrobien 

aineenvaihduntaprosesseihi n ja siten myös mikrobien vaikutuksia ydinjätteen loppusijoituksen 

turvallisuuteen.  

 

 

3.5 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset 

Vuonna 2022 Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirissä on kolme hanketta, 

jotka on esitetty alla. Uutena hankkeena mukaan tulee BEEFS, joka on VTT:n koordinoima yhteishanke 

VTT:n ja Rock Mechanics Consulting Oyj:n välillä. 

 
Taulukko 5. Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK 

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto 

Juha Kortelainen 
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen 
vertailuanalyysi ja kehitys 

VTT 

Jussi Mattila 
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen 
vertailuanalyysi ja kehitys 

Rock Mechanics 
Consulting Finland Oyj 

 

 

KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus 

Hankkeen tavoitteena on arvioida kallioperän rakoilun ominaisuuksia ja laatua eri mittakaavoissa Etelä-

Suomen alueella hyödyntäen geofysikaalisten ja topografisten aineistojen perusteella tehtyjä suuren 

mittakaavan lineamenttitulkintoja, drooni-fotogrammetrialla tuotettuja ortokuvia ja 3D-malleja sekä 

näiden perusteella tuotettuja rakokarttoja, sekä paljastumamittakaavassa tehtyjä rakohavaintoja. 

Mahdollistaakseen suuren datamäärän kerääminen digitaalisista aineistoista, hankeessa selvitetään ja 

kehitetään puoli-automaattisia/automaattisia menetelmiä rakoilu tai lineamentti-datan keräämiseen ja 

analysointiin joko koneoppimisen tai algoritmien avulla. Rakodatan lisäämisen ja analysoinnin avulla 

pystytään vähentämään epävarmuustekijöitä mitkä tällä hetkellä liittyy hauraiden rakenteiden 3D 

mallinnukseen ja rakoverkkomallinnukseen. Hankkeessa arvioidaan lisäksi muun geologisen tiedon ja 

tulkinnan hyödyntämistä sekä jännitystilamallinnuksen käyttöä rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa.  

 

KARIKKO tuottaa rakoilun osalta aineistoa, jonka pohjalta Olkiluodon rakoilua ja luotuja 

rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun kuvaan ja 

ominaisuuksiin. Hankkeen tulokset ovat osittain laajempia kuin KYT2022-ohjelman tavoitteet ja 

vastaavat myös yhteiskunnan tarpeisiin esim. muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen 

tai geotermiseen energian tuotannon mallinnukseen.  

 

RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus 

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. 
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BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen vertailuanalyysi ja kehitys 

Suomi sijaitsee seismisesti rauhallisella Fennoskandian kilvellä, minkä vuoksi ydinlaitosten seismisen 

hasardin tutkimukset on täytynyt toteuttaa kokonaan tai osittain ilman riittävää asiaan soveltuvaa 

paikallista havaintoaineistoa. Ydinvoimalaitosten käyttämät maanjäristysten aiheuttamaa maanliikettä 

kuvaavat yhtälöt on muodostettu kokonaan tai täydennetty suurten magnitudien osalta havainnoilla 

muilta vastaavilta mannerlaattojen sisäisiltä alueilta. Loppusijoituslaitosten käytettävissä on vielä 

vähemmän havaintoaineistoa, sillä soveltuvia havaintoja maanjäristysten aiheuttamista siirtymistä maan 

alla ei ole ollenkaan. Sen vuoksi loppusijoituslaitosten hasardiarviot on rakennettu 3DEC-ohjelmistolla 

tuotettujen DEM-simulaatioiden varaan. 3DEC:llä on mallinnettu myös järistysten aiheuttamia 

maanpäällisiä maanliikkeitä. Yksi viimeaikainen suuri kansainvälinen edistysaskel maanjäristysten 

siirrosrepeämän mallinnuksessa on ollut suurten vertailuanalyysiaineistojen (mm. Harris et al., 2018) 

julkaiseminen, jotta eri ohjelmistojen mallinnuskykyä ja -tapaa voidaan luotettavasti vertailla. Tämän 

projektin tavoite on luoda pohja kansainvälisten vertailuanalyysiaineistojen hyödyntämiselle kotimaisten 

hasardianalyysien tukena, kehittää maanjäristysten dynaamista DEMsimulaatiota paremmin Suomessa 

saatavilla olevaksi ja monipuolisemmin käytettäväksi, sekä kasvattaa kotimaista substanssiosaamista 

dynaamisten simulaatioiden alalla. Projektin tuloksena jo suoritettujen analyysien toistettavuus ja siten 

läpinäkyvyys kasvavat, mikä tukee tehtyjä turvallisuusarvioita. Lisäksi projektissa linjataan  

siirrosrepeämien simuloimiseksi tehokkaasti toistettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa paitsi vertailuanalyyseissä myös monipuolisesti muissa käyttötarkoituksissa. 

 

 

3.6 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset 

Vuonna 2022 Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirissä on neljä 

hanketta, jotka on esitetty alla. 

 
Taulukko 6. Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Marja Siitari-
Kauppi 

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

HY 

Jarkko Akkanen 
RABIO - Parempaa radioekologiaa 
biosfäärimallintamiseen 

UEF 

Pauli Juutilainen 
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja 
lähdetermi 

VTT 

Christina Biasi 
NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as 
natural laboratories to investigate transfer of 14C 
in soils and into terrestrial food webs 

UEF 

 

 

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

Hankkeen tavoitteena on määrittää radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista sementtiä sisältävissä 

materiaaleissa, kiteisessä kivessä ja etenkin näiden kahden rajapinnalla in situ -kokein. Tähän päästään 

tutkimalla alkalisen sementtiveden aiheuttamaa rakenteellista ja mineralogista muutosta kyseisiin 

materiaaleihin. Työssä tutkitaan myös radium käyttäytymistä moniestejärjestelmässä. Tavoitteena on 

tuottaa pitkäaikaisturvallisuusanalyysille konkreettisia lähtötietoja. 

 

 

RABIO - Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on tarkentaa suomalaisiin (ja muihin boreaalisiin) vesiekosysteemeihin 

soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä ydinjätehuollon mahdollisten riskien arviointiin. 
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Tämä biosfääritutkimuksen hanke on kansallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin uusia näkökulmia 

avaava, ja sen lisäarvo KYT2022-ohjelman tavoitteiden kannalta on siksi huomattava. Se tuottaa 

pitkäaikaisturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeää luvanhaltijasta ja viranomaisesta riippumatonta 

korkeatasoista asiantuntemusta (Puiteohjelma, 3.1), ja siinä testataan eräitä turvallisuusperustelussa (sen 

biosfääriosassa) käytettyjä perusoletuksia (Puiteohjelma, 3.1.2). Tutkimuksen odotetaan tuottavan entistä 

kehittyneempää, empiirisen tiedon avulla tarkennettua biosfäärimallinnusta käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoituksen ja muiden radioaktiivisten jätteiden riskien arviointiin. Lisäksi saatuja tuloksia voidaan 

hyödyntää uraanimalmin etsinnän ja Suomeen mahdollisesti perustettavien uraani- tai uraanipitoista 

malmia louhivien kaivosten ympäristövaikutusten arvioinnissa, yleisesti radioekologisten mallien 

kehittämisessä sekä muiden ympäristöön joutuneiden haitta-aineiden (esim. raskasmetallien) riskien 

arvioinnissa. 

 

KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi 

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, miten tässä projektissa tutkitut käytetyn ydinpolttoaineen 

laskennalliseen karakterisaatioon vaikuttavat epävarmuuskomponentit vaikuttavat käytetyn polttoaineen 

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

miten käytetyn polttoaineen lähdetermi tulisi määrittää VTT:llä kehitetyllä ja maailmalla laajasti 

käytetyllä laskentaohjelmalla Serpent nämä epävarmuustekijät huomioiden. 

Tavoitteena on myös tutkia ja ymmärtää Suomen kannalta oleellisten erilaisten polttoaineiden 

ominaisuuksien sekä eri poistopalamien vaikutusta lähdetermiin. Mahdollisia tutkittavia erilaisia 

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

 

 

NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as natural laboratories to investigate transfer of 

14C in soils and into terrestrial food webs 

 

Hankkeen tavoitteena on tutkia hiili-14:sta kulkeutumista ympäristöön, erityisesti maanpäällisiin 

ruokaketjuihin ja lopulta ihmisiin. Hankkeessa hyödynnetään ainutlaatuista luonnon laboratoriota 

Islannin tulivuorten läheisyydessä, jossa isotooppisesti erilainen hiili vapautuu maanalaisesta lähteestä 

kaasufaasissa ja liuenneena. Tavoitteena on myös tarkentaa konservatiivisia oletuksia 

turvallisuusperustelussa. Kokeista saatavaa dataa käytetään mallinnuksessa ja verrataan esim. 

kansainvälisen BIOPROTA -projektin tuloksiin. 

 

 

3.7 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto 

Vuonna 2022 Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirissä on  neljä hanketta, joista kaksi 

SURFACE ja DEMONI on kahden organisaation yhteishankkeita, ja jotka on esitetty alla. Näistä uutena 

hankkeena mukaan tulee Aalto Yliopiston ConLot-hanke. 

 
Taulukko 7. Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 VTT 

Gareth Law SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 
 
HY 
 

Vilma Ratia-
Hanby 

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

 
VTT 

Antti Räty 
 
DEMONI - Decommisioning Material characterization and 

VTT 
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final disposal studies* 

Susanna 
Salminen-
Paatero 

DEMONI - Decommisioning Material characterization and 
final disposal studies* 

HY 

Jouni Punkki 
ConLot - Durability Testing of Concrete in Long-Term 
Simulated Groundwater Conditions 

Aalto 

 

*DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies - on VTT:n vetämä 

koordinoitu hanke, jossa mukana on myös Helsingin yliopisto.  

 

 

SURFACE - Maaperäloppusijoitus Suomessa 

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: 
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1) Käytöstäpoistojätteiden vaikeasti mitattavien beta-aktiivisten nuklidien mittausmenetelmien 

kehitys ja validointi. 

2) Säteilytyksen vaikutus betonin mekaanisiin ominaisuuksiin 

3) Betonin radionuklidien liukoisuus loppusijoitusluolaa simuloivissa olosuhteissa 

4) Teräksen radionuklidien liukoisuus loppusijoitusluolaa simuloivissa olosuhteissa 

Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston radiokemian osaston kanssa suorittaen mittauksia sekä 

VTT:n että yliopiston laboratoriotiloissa. Tulokset raportoidaan tieteellisissä artikkeleissa, teknisissä 

raporteissa ja kahdessa pro gradu työssä. Tuloksia verrataan myös kansainvälisissä verkostoissa 

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

toimittamista näytteistä. 

 

Tehtävät kokeet suunnitellaan verrannollisiksi muissa projekteissa tehtävien 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. 

 

ConLot - Durability Testing of Concrete in Long-Term Simulated Groundwater Conditions 

Hankkeen tavoitteena on koota tiedot betonin pitkäaikaiskestävyyden tutkimusohjelmasta, jotka 

aloitettiin Fortumin ja TVO:n yhteishankkeena vuonna 1997. Tutkimuksessa pyritään realistisesti 

arvioimaan betonin pitkäaikaiskäyttäytymisen vaikutus radionuklidien liukoisuuteen ja kulkeutumiseen 

loppusijoitusolosuhteissa.  

 

3.8 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat 

Vuonna 2022 Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirissä on kaksi hanketta, jotka on 

esitetty alla. Näistä uutena tähän aihepiiriin tulee SMRSima, joka on jatkoa aikaisemmalle SMRWaMa 

hankkeelle. 

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

2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

Paula Keto SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto VTT 

Taina Karvonen SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto GTK 

 

 

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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SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto 

 

Hanke on SAFIR2022 ja KYT2022 yhteishanke koskien pienreaktorien paikanvalintaa ja jätehuoltoa. 

Pienreaktorien paikanvalintaan liittyvälle työlle haetaan rahoitusta SAFIR2022 ohjelman kautta. 

Jätehuollon ja loppusijoituslaitoksen paikanvalinnan osalta haetaan rahoitusta KYT2022 ohjelmasta. 

Laitoksen paikanvalintatyössä selvitään laitospaikan vaatimuksia vallitsevan lainsäädännön, geologisen 

soveltuvuuden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta esimerkkitapauksessa, jossa laitos 

sijoitetaan lähelle kaupunkia tai isompaa taajamaa. Pienreaktorien jätehuoltoon liittyvän työn on 

tarkoitus selvittää tarkemmin käytetyn ydinpolttoaineen ja muun jätteen ominaisuuksien vaikutusta 

materiaalin loppusijoitukseen. Hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia soveltaa syviin 

kairanreikiin suoritettavaa loppusijoitusmenetelmää käytetyn SMR polttoaineen loppusijoittamiseen ja 

tunnistetaan aiheeseen liittyviä kehityskohtia. Hanke on koordinoitu yhdessä GTK:n kanssa 

(VTT koordinoi). Projekti toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja projektiin liittyvässä hankkeessa 

(KÄRÄHDE) tehdään laskentaa. Lisäksi aiheesta järjestetään seminaari/keskustelutyöpaja. Tuloksena 

saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää pienreaktorien paikanvalinnassa ja jätehuollon jatkokehityksessä 

sekä lainsäädännön ja lupaprosessien kehitystyössä.  
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3.9 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys 

Vuonna 2022 Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirissä on kaksi hanketta. 

 
Taulukko 9. Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Timothy Schatz 
CloMap - Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen 
liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa  

VTT 

Petri Paju 
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen 
muisti  

TuY 

 

 

CloMap - Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet 

Suomessa  

 

Tutkimuksen tavoite on kartoittaa sulkemiseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyviä tutkimuskysymyksiä 

kuten tärkeimmät päätökset, aktiviteetit ja epävarmuudet sekä tutkimus- ja kehitystarpeet. Hanke 

toteutetaan pääosin kirjoituspöytätyönä mutta hankkeessa voidaan käyttää myös haastatteluja ja 

työpajoja. 

 

 

YLYMU - Ydiniätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda tilannekuva siitä, miten Suomessa on varauduttu ydinpolttoaineen 

loppusijoituksen alkamiseen ja huomioitu erityisesti sitä koskevan tiedon säilyvyys aiemmin ja nykyään, 

sekä millaisia ratkaisuja asiasta on ehdotettu muualla ja parhaillaan kehitetään. Tarkoituksena on 

parantaa loppusijoituksesta säilytettävän tiedon ja kokemusten säilyvy¡4tä erittäin pitkän aikavälin 

kuluessa.  

 

Hanke toteutetaan aluksi yhden hengen selvityshankkeena kirjallisesta aineistosta ja haastatteluin. Hanke 

tuottaa julkaisuja ja uutta tietoa sekä perustaa jatkotyölle. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää erityisesti 

viranomaiset ja valtioneuvosto, kun nämä käsittelevät loppusijoituslaitoksen käyttöluvan myöntämistä 

sekä yritykset, media ja kansalaiset julkisessa keskustelussa loppusijoituslaitoksen pitkän ajan 

tulevaisuudesta. lhmistieteellinen näkökulma tuo uuden laajan koulutusvaikutuksen sekä mahdollisuuden 

kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

 

3.10 Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri 

Vuonna 2022 ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiiri koostuu yhdestä hankkeesta (Taulukko 10). 

Sisällöllisesti hanke edistää VTT:n vuonna 2017 käyttöön otetun ja vuonna 2018 lopullisesti 

turvallisuusluvitetun Ydinturvallisuustalon kokeellisia tutkimusvalmiuksia.   

 
Taulukko 10. Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiirin hankkeet vuonna 2020. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Wade Karlsen 
RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the 
Centre for Nuclear Safety 2022 

VTT 

 

 

RADCNS (Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety) 
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KYT-2022 –tutkimusohjelma rahoittaa VTT:n Ydinturvallisuustalon laboratorio-osan 

toimitilakustannuksia vuonna 2022. 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 2022 kustannus on KYT-tutkimusohjelman 

osalta arviolta 617 k€. 
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 Liite 1KYT2022 organisaatio1 2022 

 

Alla on esitetty KYT2022 –ohjelman organisaatio vuonna 2022. Tutkimusohjelman johtaja Suvi 

Karvonen (VTT) toimii johtoryhmän sihteerinä. Tarkempi kuvaus organisaation osien työnjaosta on 

toimintaohjeessa (http://kyt2022.vtt.fi/). 

 

 

Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä 

 

Johtoryhmä   

Mia Ylä-Mella (Jaakko Leino) STUK Puheenjohtaja 

Mikko Paunio STM Jäsen 

Sami Rinne YM Jäsen 

Pasi Kelokaski (Heidi Lampén) Fortum Jäsen 

Pekka Kupiainen Posiva Jäsen 

Anne Kontula (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 

Jaakko Leino STUK Jäsen 

Timo Siiskonen (Heikki Hinkkanen) Fennovoima Jäsen 

Paula Ruotsalainen STUK Jäsen 

 

 
1 Henkilömuutokset ovat mahdollisia, tässä esitetyt listat perustuvat vuoden 2022 alun tilanteeseen. 

http://kyt2022.vtt.fi/
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Jäsen (varajäsen) Organisaatio Tehtävä 

 

Tukiryhmä II - Turvallisuuden 

arviointi ja innovaatiot 

  

Petri Jussila STUK Puheenjohtaja 

Juho Kuusisto Posiva Jäsen 

Tapani Eurajoki Fortum Jäsen 

Ulla-Maija Piiparinen  

(Samu Myllymaa)  

TVO Jäsen 

Reda Guerfi STUK Jäsen 

Arto Isolankila  STUK Jäsen 

Jarmo Lehikoinen STUK Jäsen 

Ari Luukkonen 

 

STUK Jäsen 

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 

Kaisa Mäkinen Fortum Jäsen 
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Liite 2  KYT2022 hankeseuranta 2022 

 

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 2022 hankehaun yhteydessä. Käytännön seurantatyö tapahtuu muun muassa 

erityisissä seurantakokouksissa ja näitä kokouksia varten tukiryhmät ovat v. 2022 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 2022 

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 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

VTT 

Sven Bossuyt KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin 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 
 
KAPSELI/SUCCESS - Sulfidin aiheuttama 
jännityskorroosio kuparissa 

 
VTT 

Sven Bossuyt 
KAPSELI/MECCI - Valurautaisen sisäosan mekaaninen 
lujuus  

Aalto 

 
 

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

2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT 

Thomas 
Ohligschläger 

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

VTT 

Hanna Miettinen MoToPro/MiBe -  Mikrobien vaikutukset bentoniitissa* VTT 

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

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

VTT 
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Tukiryhmä II Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot (Petri Jussila) 

 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - kallioperätutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK 

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto 

Juha Kortelainen 
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen 
vertailuanalyysi ja kehitys 

VTT 

Jussi Mattila 
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen 
vertailuanalyysi ja kehitys 

Rock Mechanics 
Consulting Finland Oyj 

 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2022 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Marja Siitari-
Kauppi 

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

HY 

Jarkko Akkanen 
RABIO - Parempaa radioekologiaa 
biosfäärimallintamiseen 

UEF 

Pauli Juutilainen 
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja 
lähdetermi 

VTT 

Christina Biasi 
NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as 
natural laboratories to investigate transfer of 14C 
in soils and into terrestrial food webs 

UEF 

 

 

 
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa VTT 

Gareth Law SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa 
 
HY 
 

Vilma Ratia-
Hanby 

 
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 

Jouni Punkki 
ConLot - Durability Testing of Concrete in Long-Term 
Simulated Groundwater Conditions 

Aalto 
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Käytetyn polttoaineen huolto - vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

Paula Keto SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto VTT 

Taina Karvonen SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto GTK 

 

 

 

Tukiryhmä III Yhteiskunta ja ihminen (Linda Kumpula)  
 

Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Timothy Schatz 
CloMap - Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen 
liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa  

VTT 

Petri Paju 
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen 
muisti  

TuY 

 

 

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 2022 

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. 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

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 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

VTT 

Sven Bossuyt KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin 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 
 
KAPSELI/SUCCESS - Sulfidin aiheuttama 
jännityskorroosio kuparissa 

 
VTT 

Sven Bossuyt 
KAPSELI/MECCI - Valurautaisen sisäosan mekaaninen 
lujuus  

Aalto 

 

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Minna Vikman MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset* VTT 

Thomas 
Ohligschläger 

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 

 
Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Nicklas Nordbäck KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus GTK 

Mikael Rinne RAKKA - Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus Aalto 

Juha Kortelainen BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen VTT 
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vertailuanalyysi ja kehitys 

Jussi Mattila 
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen 
vertailuanalyysi ja kehitys 

Rock Mechanics 
Consulting Finland Oyj 

 

 

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

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 

Christina Biasi 
NAT-LAB-14C - Using volcanic-geothermal fields as 
natural laboratories to investigate transfer of 14C 
in soils and into terrestrial food webs 

UEF 

 

 
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Paula Keto SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa VTT 

Gareth Law SURFACE- Maaperäloppusijoitus Suomessa 
 
HY 
 

Vilma Ratia-
Hanby 

 
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 

Jouni Punkki 
ConLot - Durability Testing of Concrete in Long-Term 
Simulated Groundwater Conditions 

Aalto 

 
Vaihtoehtoiset ydinjätehuollon teknologiat –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

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

Paula Keto SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto VTT 

Taina Karvonen SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto GTK 

 
Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

Taulukko 9. Ydinjätehuollon hyväksyttävyys –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Timothy Schatz 
CloMap - Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen 
liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa  

VTT 
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Petri Paju 
YLYMU - Ydinjätteen loppusiioitus ia yhteiskunnallinen 
muisti  

TuY 

 

 
Ydinjätetutkimuksen infrastruktuuri –aihepiirin hankkeet vuonna 2022. 

 

Hankepäällikkö Tutkimushanke Organisaatio 

Wade Karlsen 
RADCNS - Radiological laboratory facility costs of the 
Centre for Nuclear Safety 2022 

VTT 

   

 

  
 

 

 



 

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

Tutkimushankkeen nimi 

Bentoniitti-kallio –vuorovaikutus (Broctio) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Bentonite-rock interaction (Broctio) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Markus Olin 

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

Turvallisuus 

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

Nelivuotinen koordinoitu excellence -hanke 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Teknologian tutkimuskeskus VTT  

Jyväskylän yliopisto - JY 

Geologian tutkimuskeskus - GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

Käytännössä kaikki 

yhteistyökumppanit, jotka 

mukana EU-hankkeissamme - 

eli yhteensä melkein 20 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

EU H2020 Beacon 

EU EJP EURAD HITEC 

Tutkimuksen tavoite 

Hankkeessa tutkitaan kokeellisesti KBS-3 menetelmän mukaisen käytetyn ydinpolttoaineen 

loppusijoitusjärjestelmän savikomponenttien (bentoniittipuskuri ja tunnelitäyttö) ja niitä ympäröivän 

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

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

bentoniitin mekaaniseen 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. 

Tuloskategoria  

Kokeellisia tuloksia, joista 

laaditaan malli 

 

Julkaisujen lukumäärä 

2 (koko ajalle 8) 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

1 FM (koko ajalle 3 FM, 3 FT) 

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

 

Tutkimustuloksilla on laaja hyödynnettävyys alkaen viranomaisten kyvystä arvioida paremmin 

puskuri-kallio -vuorovaikutuksen vaikutusta turvallisuusperusteluun, mutta samalla jätevelvollinen 

saa käyttöönsä tarkempaa ja aiempaa paremmin perusteltua tietoa rajapinnan ilmiöistä ja 

bentoniitti-kallioperä -kokonaisuuden toimintakyvystä. Kummatkin osapuolet voivat myös hyödyntää 

hankkeessa kehitettyjä tutkimusmenetelmiä toiminnassaan. 

Osaa tuloksista voi soveltaa melko pian hankkeen alkamisen jälkeen, mutta toisaalta on perusteltua 

uskoa, että vasta hankkeen loppumiseen mennessä on saatu merkittävästi uutta sovellettavaa tietoa 

puskuri-kallio -vuorovaikutuksesta. 

 



 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Osaprojekti 1. Bentoniitti-kallio -rajapinnan kulkeutumisilmiöt. Jyväskylän yliopisto. Vuosi 

2022. 

 

Odotettavissa olevat tehtäväkohtaiset tulokset vuodelle 2022 ovat seuraavat. 

Tehtävä 1 (Kulkeutuminen/kastuminen huokoisen materiaalin läpi):  

Koesarja on valmis, ja näin ollen on tuotettu mallinnusta ajatellen arvokasta dataa 

paineen (0 – 4 MPa) vaikutuksesta veden kulkeutumiseen bentoniitissa yksinkertaisessa 

geometriassa. Data analysoidaan loppuun ja julkaistaan sopivassa tutkimusdatan 

säilytyspalvelussa.  

Tehtävät 2 (Halkeilleen materiaalin ja bentoniitin rajapintailmiöt) ja 3 (Bentoniitin 

paisuminen kalliorakoon):  

Kummassakin tehtävässä on odotettavissa tuloksia jäljellä olevista kokeista (pääasiassa 

toistokokeita). Näissä ja jo suoritetuissa kokeissa bentoniittinäytteen paineistettu kastelu 

tapahtuu keinotekoisten ja osassa kokeista luonnollisten halkeamien tai rakojen kautta. 

Kokeissa varioidaan bentoniitin kuivatiheyttä, kastelupainetta (0 – 4 MPa) ja raon 

muotoa/kokoa. Tuloksena saadaan aikasarjoja veden kulkeutumisesta bentoniitissa ja 

bentoniitin tunkeutumisesta rakoon. Myös näiden tehtävien data analysoidaan loppuun ja 

julkaistaan sopivassa tutkimusdatan säilytyspalvelussa. 

Osaprojekti 2. Peruskallion vaikutus bentoniitin mekaaniseen. Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy. Vuosi 2022. 

 

Osaprojektin tavoitellut tulokset tehtävittäin vuodelle 2022 ovat: 

1. Koordinointi 

a. Eheästi koordinoitu hanke Covid-2019 -tilanteessa 

2. Bentoniitin mekaaninen käyttäytyminen kallioliikunnoissa  

a. Menetelmä, jolla voidaan selvittää bentoniitin mekaanisten ominaisuuksien 

riippuvuus muodonmuutosnopeudesta 

i. näytteenvalmistuksen toistettavuuden selvittäminen ja näytteiden 

eheyden tutkiminen valmistuksen jälkeen (yhteistyö GTK:n kanssa) 

ii. laitteiston säätöjen tarkka määrittäminen 

b. Kokeellinen aineisto bentoniitin elastoplastisesta käyttäytymisestä eri 

muodonmuutosnopeuksilla 

i. triaksiaalikokeet hitaalla nopeudella osittain ja täysin saturoituneelle 

bentoniitille vuonna 2022 

1. näytteiden valmistus (kosteuspitoisuuden hallinta, 

kompaktointi isotrooppisella paineella, koneistus) 

2. laitteiston kalibrointi ”dummylla” 

3. triaksiaalikokeet (paine- ja leikkausjännityssuuntiin, noin 5 

koetta per olosuhde) 

ii. triaksiaalikokeet kahdella eri nopeudella täysin (tai lähes täysin) 

saturoituneelle bentoniitille vuonna 2022 

1. näytteiden valmistus (kosteuspitoisuuden hallinta siten että 

lopullisesta näytteestä tulee lähes täysin saturoitu, 

kompaktointi isotrooppisella paineella, koneistus) 

2. laitteiston kalibrointi ”dummylla” 

3. triaksiaalikokeet (paine- ja leikkausjännityssuuntiin, noin 5 

koetta per nopeus) 

c. Muodonmuutosnopeudesta riippuva elastoplastinen konstitutiivinen malli 

bentoniitille vuonna 2022 



 

 

 

i. koetulosten käsittely ja elastoplastisen konstitutiivisen mallin 

laatiminen hankkeen aikana saaduista tuloksista 

ii. Covid-19 tilanteesta johtuen kehitetään eteenpäin myös 

kemoelastoplastisten aineiden suurten muodonmuutosten mallia 

3. Bentoniitin mekaaninen käyttäytyminen kallion geokemian muutoksissa vuonna 

2022 

a. Kokeellinen aineisto bentoniitin elastoplastisesta käyttäytymisestä eri 

kemiallisissa olosuhteissa (2 eri pohjavesisimulanttia) 

i. triaksiaalikokeet hitaalla nopeudella täysin (tai lähes täysin) 

saturoituneelle bentoniitille vuonna 2022 

1. näytteiden valmistus (kosteuspitoisuuden hallinta, 

kemiallisten olosuhteiden hallinta, kompaktointi 

isotrooppisella paineella, koneistus) 

2. laitteiston kalibrointi ”dummylla” 

3. triaksiaalikokeet (paine- ja leikkausjännityssuuntiin, noin 5 

koetta per olosuhde) 

b. Kemiallisista olosuhteista riippuva elastoplastinen konstitutiivinen malli 

bentoniitille vuonna 2022 

i. koetulosten käsittely ja elastoplastisen konstitutiivisen mallin 

laatiminen hankkeen aikana saaduista tuloksista 

 

 

Osaprojekti 3. Kalliorakojen sekä materiaalien karakterisointi. Geologian tutkimuskeskus. 

2021. 

 

Odotettavissa olevat tulokset tehtävittäin ovat: 

Tehtävät 1-3: Tomografiatulosten tuottaminen ja niiden hyödyntäminen muissa 

osaprojekteissa 

Tehtävä 4: Kalliorakojen kuvantamisen kehittäminen tomografiaa ja muita mineralogisia 

menetelmiä hyödyntäen, erityisesti keskittyen rakotyyppeihin jotka ovat a) relevantteja 

loppusijoituskonseptia ajatellen, b) edustavat entä-jos skenaario tyyppisiä rakoja. 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: noin 2-3 kpl vuodessa 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: noin 3-4 kpl vuodessa 

 

Opinnäytteet: noin yksi vuodessa 

 

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

 

Vuosittainen seminaari 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

 

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 2019-2021. Osa koordinoitua hanketta KAPSELI.  

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto, Posiva, VTT (CRYCO- ja 

SUCCESS projektit) 

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 yhteistyössä 

MECAN ja SUCCESS projektien kanssa. 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 tehty 

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  yhteistyössä MECAN ja SUCCESS 

projektien kanssa  

5. Kuparin aikaisen vaiheen virumisvaurion havaitseminen  

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit (5) 

Konferenssijulkaisut ja vuosiraportit 

Opinnäytteet: diplomityö tehty 2021 

Muu tutkimuksista tiedottaminen  

Vuodelle 2020 suunniteltu julkinen seminaari kuparikapselin mekaanisesta eheydestä ja vedyn 

vaikutuksesta on siirretty webinaariksi 10.11.2021. 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

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. Tutkimuksessa keskitytään murtumismekanismeihin sekä
vetyhaurauden että jännityskorroosion mekanismeihin loppusijoitusolosuhteissa. Kuparin
korroosiossa syntyvät oksidi- ja sulfidikalvot johtavat sekä vedyn että vakanssien siirtymisen
kupariin, joilla on vaikutusta kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin, virumiseen ja jännityskorroosioon.
Vety vaikuttaa merkittävästi myös valuraudan mekaanisiin ominaisuuksiin ja sen vaikutukset
selvitetään erillisessä projektissa.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Tieteellinen julkaisu

Julkaisujen lukumäärä
3

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

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 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 kuparikapseliin.

Tutkimuksessa on 3 osatavoitetta:
1. Optisen venymämittauksen (DIC) avulla selvitetään deformaation paikallistuminen
kuparikapselin eri osien rakenteissa mikro- ja makroskooppisella tasolla.
2. Vedyn ja fosforin vaikutukset kuparissa selvitetään kvantitatiivisesti ja mekanistisesti.
Alustavasti keskitytään nanohuokosten syntymisen tutkimukseen.
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3. Kuparin jännityskorroosiomekanismit sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa
selvitetään.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
2
Konferenssijulkaisut ja työraportit
1
Opinnäytteet
-

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 2022 

 

 

Tutkimushankkeen nimi 

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

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

copper (CRYCO) 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 

Tom Andersson 

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

3.1 Ydinjätehuollon turvallisuus ja 3.2 Ydinjätehuollon toteutettavuus 

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

Projekti on excellence-hanke, joka on osa koordinoitua hanketta "KAPSELI" 

 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

Aalto-yliopisto (koordinoidun 

”Kapseli” hankkeen kautta) 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

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

loppusijoituskapselin rakenteellisen eheyden ja kuparimateriaalin käyttäytymisen arviointiin. 

Tuloskategoria (esim.  Malli ja 

kokeellinen menetelmä 

 

Julkaisujen lukumäärä 

3 konferenssijulkaisua 

3 tieteelistä lehtiartikkelia 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

Tuloksia 2 väitöskirjaa varten 

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

Tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi viranomaistoiminnassa arvioitaessa kapselin käyttäytymistä 

loppusijoitusolosuhteissa tai Posivan toimesta loppusijoituskapselin suunnittelun arvioinnissa. 

Tuloksia voidaan myös hyödyntää viranomaistahojen ja Posivan (sekä mahdollisten muiden 

loppusijoitustoimijoiden) taholta myöhemmin skenaariossa, jossa tulevaisuudessa 

loppusijoituskapselin rakennetta tai materiaalia muutettaisiin nykyisestä. 

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

 

- 3 konferenssijulkaisua 

- 3 tieteellistä lehtiartikkelia 

- 2 väitöskirjaa 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 

 

Opinnäytteet 

 

 

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

KYT-seminaarit 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

 

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

Vastuuhenkilö 
dos. Jari Aromaa 

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Tutkimus on jatkoa KYT2018 REPCOR-hankkeelle, suunniteltu tutkimus jatkuu koko KYT2022 
ohjelman ajan 

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. 
Esitetyssä hankkeessa tehdään enimmillään 40 kuukautta kestäviä pitkäaikaisia kokeita, joilla 
pyritään varmistamaan KYT 2018 REPCOR-hankkeessa saadut tulokset, eli voiko oksidikerros 
kiihdyttää korroosiota vai onko se mahdollisesti suojaava. 

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

Julkaisujen lukumäärä 
4-5 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
2-3 

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 ja kuinka 
kapselin ympäristön pH vaikuttaa. 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 saadaan tieto korroosionopeuksista viileissä ympäristöissä ja niiden 
muutoksista mallinnusta varten. 
Korotetuissa lämpötiloissa tehtävillä korroosiokokeilla selvitetään mahdolliset muutokset 
korroosionopeudessa, jos koeympäristössä tapahtuu muutoksia. Tuloksia voidaan käyttää myös 
mallinnuksessa. 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 4-5 kappaletta 
Konferenssijulkaisut Nordic Corrosion Congress 2 kappaletta ja Eurocorr 1 kappale vuonna 2022 
Opinnäytteet: 1 diplomityö ja 2-3 kandidaatintyötä. 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Mahdolliset korroosioseminaarit kuten KYT 2018 -ohjelmassa. 
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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

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 yksittäinen hanke (joka kuuluu koordinoidun hankkeen ”KAPSELI” 
kokonaisuuteen). 
 
Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
Posiva Oy, Tomi Prihti ja Timo 
Salonen 

Ulkomaiset organisaatiot 
SKB Ab, Erik Bergendal, 
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 
5 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
1 

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: Projektissa 2020-2021 saatujen tulosten perusteella sulfidin läsnä ollessa OFP-
kupari passivoituu niin heikosti, että jännityskorroosion ydintyminen on vaikeaa tai mahdotonta. 
Tässä osaprojektissa selvitetään kokeellisesti, miten sulfidi vaikuttaa jo olemassa olevan 
oksidikerroksen ominaisuuksiin (simuloidaan loppusijoitusta, jossa kuparikapselin pinnassa on 
oksidifilmi). Kokeita tehdään sekä OFP-kupari kupongeilla, että stabiloituneen virumisen vaiheessa 
olevalla OFP-kuparilla. 
 
Osaprojektissa 2: Altistetaan kitkatappihitsatusta (FSW) OFP-kuparihitsiaineesta Aalto-yliopiston 
toimesta tehtyjä virumiskoesauvoja sulfidipitoiselle vedelle maksimissaan 20 vrk ajan. Aalto-yliopisto 
vertaa vetypitoisuutta näin altistetuissa virumiskoesauvoissa, samaan aikaan altistetuissa ei-
kuormitetuissa koesauvoissa sekä altistamattomassa FSW –hitsiaineessa. Tavoitteena on selvittää 

Itälä Aku
Suorakulmio
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kulkeutuuko sulfidialtistuksen aikana vetyä OFP-kupariin, ja aiheuttaako se FSW-materiaalissa 
säröjen muodostumista. 
 
 
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, lähetetty (01/2022) julkaistavaksi Corrosion Science-lehdessä: “Re-passivation 
rate and conduction mechanism of surface film on copper in nitrite solutions” 
 
Tieteellinen artikkeli 2022: “Absorption of hydrogen into Cu-OFP during exposure to sulphide 
environment” 
 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
 
Kolme työraporttia: 1) ” Re-passivation rate of Cu-OFP” (VTT-R-01153-20), 2) ” Repassivation of Cu-
OFP in sulphide environments” (VTT-R-00800-21) ja 3) 2022 tuloksista tehtävä raportti (suunniteltu 
valmistuvan 15.12.2022 mennessä). 
 
Opinnäytteet 
 
Patrik Sahiluoma / Aalto yliopisto tekee väitöskirjaa aiheesta (kts. osaprojekti 2), jonka on 
suunniteltu valmistuvan 2024. 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
 
KYT 2022 -tutkimusohjelman seminaarit 
 

Itälä Aku
Suorakulmio



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

Tutkimushankkeen nimi
Valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus (MECCI)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Mechanical strength of cast iron insert
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
KTH, Studsvik Nuclear AB,
KIMAB, Ruotsi

Muut tutkimusohjelmat,
tms.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vedyn absorbtion vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin ja
virumisominaisuuksiin kuparikapselin valurautaisessa sisäosassa. Lisäksi tutkitaan sinihaurauden ja
haurasmurtumisen mahdollinen vaikutus valuraudan mekaanisiin ominaisuuksiin.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Tieteellinen julkaisu

Julkaisujen lukumäärä
2

Opinnäytetöiden lukumäärä

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

Tutkimus on erittäin tärkeä kuparikapselin valurautaisen sisäosan mekaanisiin ominaisuuksiin
vaikuttavien haurastumisilmiöiden sekä vedyn vaikutuksen niihin ymmärtämiseksi. Se on tärkeä
myös kapselin valmistuksessa ja koko loppusijoituksen turvallisuusanalyysissä. Tuloksia hyödyntävät
muut tutkimusprojektit, viranomaiset ja loppusijoitusyhtiöt (Posiva ja SKB).

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)
Tutkimuksessa selvitetään vedyn vaikutus kuparikapselin valurautaisen sisäosan mekaanisiin
ominaisuuksiin ja murtumiskäyttäytymiseen.

Tutkimuksen tavoitteet ovat:
1. Pallografiittiraudan kyky absorboida vetyä selvitetään termisen desorptiomittauksen avulla.
2. Määritetään vetypitoisuuden, jännityksen ja venymän vaikutus pallografiittiraudan

mekaanisiin ominaisuuksiin korotetuissa lämpötiloissa.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
2
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
KYT 2022 tutkimusohjelman seminaarit ja alan kansainväliset konferenssit.
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Itälä Aku
Suorakulmio

Itälä Aku
Suorakulmio



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

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 on suoritettu.

Tehtävä 5.2. Pitkäaikaisen kokeen käynnistys
 Käynnistetään koe VTT:n ydinturvatalon hapettomassa kaapissa.

Tämä osatehtävä on suoritettu.

Tehtävä 5.3   Pitkäaikaisen kokeen ylläpito ja näytteenotto
• Näytteenottojen koordinointi
• Pitkäaikaisen kokeen raportointi

Tehtävä 5.4 MoToPro-hankkeen koordinointi
 MoToPro-hankkeen projektiryhmän kokousten järjestäminen



 Yhteisen tiimityöskentelytilan ylläpito
 MoToPro-hankkeen raportointi
 Seminaarin/webinaarin järjestäminen keväällä 2022
 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 2022 

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 

Thomas Ohligschläger 

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. 

KYT-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 

1 kpl. (12/2021-05/2022) 

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 mikro-

biologisen 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 korroosio-

nopeutta Suomen loppusijoitusolosuhteissa. Saadaan myös tietoja eri olosuhteissa muodostuvien 

korroosiotuotekerrosten ominaisuuksista ja koostumuksista. Uutena tutkimuskohteena on myös 

hitsialue. 

Tehtävä 1.2 Kuparin pinnoille muodostuvan biofilmin ominaisuudet 

Tehtävän tulosten perusteella voidaan arvioida kuparin mikrobiologisessa korroosiossa avain-

asemassa 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. Tehdystä tutkimustyöstä kirjoitetaan julkiset VTT:n tutkimus-

raportit. Projektissa pyritään myös teettämään opinnäytetyö. 



VN/14858/2021 

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 2-3 tieteellistä artikkelia (2020-2022) 

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

Opinnäytteet: 1 opinnäytetyö, 12/2021-05/2022 

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

Tutkimuksen tulosten esittely kansainvälisissä seminaareissa, KYT vuosiseminaareissa tai MoToPro-

hankekokonaisuuden koordinoimissa tutkimusseminaareissa 





Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

Tutkimushankkeen nimi 
Biogeokemialliset skenaariot (BIKES) 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Biogeochemical scenarios (BIKES) 
Tutkimuslaitos 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Vastuuhenkilö 
Riikka Kietäväinen 

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Kyseessä on jatkohakemus vuonna 2019 alkaneelle KYT2022-hankkeelle, joka on osa koordinoitua 
MoToPro-hanketta.  

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
VTT 

Helsingin yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 
ICDP 
GFZ Potsdam 
INGV Rooma 
University of Waterloo 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
KYT2022 KARIKKO 

Tutkimuksen tavoite 
BIKES-hankkeen tavoitteena on kuvata kalliopohjavedessä tapahtuvat merkittävät aineiden 
kulkeutumiseen ja pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit kahdessa 
skenaariossa, jotka ovat sulfaattiskenaario (sulfidin muodostus/korroosio) ja vetyskenaario (vedyn 
kertyminen), sekä tarkastella biogeokemiallisten reaktioiden energeettisiä rajoja 
luonnonanalogiakohteissa ja laboratoriokokeessa termodynamiikan avulla ja verrata tuloksia 
mikrobiologisin menetelmin saatuihin tuloksiin. 

Tuloskategoria  
Mittaus- ja analyysitulokset, 
johtopäätökset ja mallit 

Julkaisujen lukumäärä 
2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tutkimustulosten hyödyntäjiä ovat loppusijoituksen toteuttajat, valvovat viranomaiset ja alan 
tutkijat. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa biogeokemiallisten prosessien hyötyjä ja 
haittoja ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudelle sekä eri menetelmien 
(mikrobiologiset, geokemialliset, termodynaamiset) käytettävyyttä turvallisuusperustelun 
tarvitsemien parametrien määrittelyyn. 
 
Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 
 

1. Biogeokemiallinen näytteenotto ja osallistuminen yhteiseen laboratoriokokeeseen 
• Syvien kalliopohjavesien geokemiallinen koostumus eri skenaarioita ja 

termodynaamista mallinnusta varten 
• Vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen seuranta yhdessä muiden MoToPro-

hankkeiden kanssa, mm. kaasunmuodostuksen tarkastelu 
• Bentoniitin mineraloginen ja rakenteellinen karakterisointi 

2. Reaktioiden termodynamiikka 
• Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta keskeisten biogeokemiallisten reaktioiden (mm. 

sulfidin- ja vedynmuodostus, asetogeneesi) energiatiheys luonnonkohteissa ja 
laboratoriokokeessa 

• Vertailu ja arvio termodynaamisten, mikrobiologisten ja isotooppimenetelmien 
soveltuvuudesta turvallisuusperusteluun tarpeisiin 

3. Sulfaattiskenaario 
• Sulfidinmuodostuksen biogeokemialliset rajat korkean sulfaattipitoisuuden 

bentoniittianalogiaympäristössä (savikivi, Liminka) ja vuorovaikutuskokeessa 



 
 

• Suolaisille kalliopohjavesille soveltuvan rikin isotooppianalytiikan kehittäminen 
4. Vetyskenaario 

• Vedyn (H2) muodostusprosessien (radiolyyttinen, raudan reaktiot, 
mekaaniskemiallinen, mikrobiologinen) tunnistaminen ja pitoisuudet erilaisissa 
luonnonympäristöissä ja vuorovaikutuskokeessa 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 1-2 kpl 
Konferenssijulkaisut ja työraportit: 1-2 konferenssiabstraktia 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Mediatiedotteet keskeisimmistä tutkimustuloksista, Twitter (#KYTBIKES), seminaarit ja tieteelliset 
kokoukset kotimaassa ja ulkomailla. 
 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

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

Vastuuhenkilö 
Malin Bomberg 

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

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

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

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

 

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. Projektin aikana 
näytteenottoja on tehty Porissa, Loviisan Hästholmenissa ja Limingassa. Näytteenotoissa on myös 
huomioitu ultrapienet mikrobisolut keräämällä biomassaa 0.1 µm hiokoskoon suodattimille. 
 
Tehtävä 2. Tutustuminen paineellisiin näytteenottimiin ja kasvatuslaitteistoihin  



 
 

Monet korkeaan paineeseen sopeutuneiden mikrobien aineenvaihduntareaktiot ovat mahdollisia vain 
in situ paineessa. Tehtävässä 2 rikastetaan painetta sietäviä ja paineesta hyötyviä 
mikrobikonsortioita painereaktoreissa käyttäen asetaattia tai formiaattia hiilenlähteenä ja 
alkuainerautaa elektronin vastaanottajana, ja tehdään alustavaa tutkimusta biofilmien 
muodostumisesta kuparin pinnoille. Painekokeen kasvatuksia verrataan vastaaviin 
normaalipaineessa suoritettaviin kokeisiin.  
 
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 ja koetta. Lisäksi 
pystytettiin jatkokoe syksyllä 2021. 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. 
 
Tehtävä 4.  Osallistuminen yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutus -kokeeseen 
MIMOSA-hanke osallistuu MoToPro-hankkeen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeen 
suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti vesinäytteiden mikrobiologian osalta. Koe käynnistyi kesällä 
2020, ja ensimmäinen (2 viikkoa) ja toinen näytteenotto (1 vuosi) on suoritettu.  

 
 
 
 
 
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 testejä in situ paineessa, eri substraateilla 
 

Suunnitellut konferenssijulkaisut ja työraportit 
1. ISME18, 2022, Kapkaupunki, Uusien näytteenottopaikkojen mikrobiyhteisöjen 

aineenvaihduntareitit 
Meneillään olevat opinnäytteet 

1. Maija Nuppunen-Puputti, valmistuu 2022, Syväbiosfäärin sienet kiteisessä kallioperässä. 
 
 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Twitter #KYT_MIMOSA 
 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

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 

Åbo Akademi 

PET keskus 

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 Väitöskirja 

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 

• Vertaisarvioitu julkaisu Ahvenanmaan Getabergetin 2D rakoaineiston perusteella. Työssä 

tarkastellaan otannan (Representary Elementary Volume) ja spatiaalisen vaihtelun vaikutus 

rakoverkon tilastollisille epävarmuuksille. Työssä kuvataan myös fractopo työkalua.  

• Vertaisarvioitu julkaisu Ahvenanmaan lineamentti ja rakoiluaineiston skaalautuvuudesta. 

Sovelletaan Inkoo ja Getabergetin töissä kehitetty metodologia.  

• KYT-seminaarin järjestäminen, keväällä 2022. Kallioperän hauraiden rakenteiden tutkimus ja 

mallinnus.  



 

 

Geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntäminen rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

• Vertaisarvioutu julkaisu Getan siirrosrakenteiden kinematiikasta ja paleojännityskentän 

luonteesta alueellisesti ja paikallisemmin erityyppisten hauraiden rakenteiden synnyn ja 

kehityksen aikana.  

 

Jännitystilamallinnuksen käyttö rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa 

• Ahvenanmaan rakennegeologisten havaintojen avulla analysoidaan alueellinen 

paleojännityskenttä siirrosten synnyn aikana sekä siirrosten vaikutus paikalliseen 

jännityskenttään taustarakoilun synnyn aikana.  

• Tunnistettujen osaamistarpeiden takia pyritään lisäämään yhteistyötä kalliomekaniikan osalta, 

kehittämällä yhteistyöprojekteja partnereiden kanssa.  

 

Rakoilleen kallioperän hydrogeologia 

• Osatehtävän aineistoista, menetelmistä ja tuloksista tuotetaan julkaisu missä yhdistetään 

rakennegeologia, hydrogeologia, hydrogeokemia ja geofysiikka aineistoja Kopparnäsistä. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: 3-4 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: 2 

 

Väitöskirja: 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 2022 

Viite: VN/14858/2021 

Tutkimushankkeen nimi 

Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen vertailuanalyysi ja kehitys 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Benchmarking and evolving earthquake fault-rupture modeling 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Rock Mechanics Consulting 
Finland Oy (RMCF). VTT koordinoi hanketta. 

Vastuuhenkilö 
Ludovic Fülöp 

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

Turvallisuus 

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

Ydinturvallisuuteen monitahoisesti liittyvä aihe. Jatko suunniteltu SAFER-ohjelmaan. 

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 

VTT, RMFC Oy 

Ulkomaiset organisaatiot 
 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
 

Tutkimuksen tavoite 

Dynaamisen siirrosrepeämien mallinnuksen kehittäminen helpommin käyttöönotettavaksi ja 
vertailupohjan luominen kansainvälisiin vertailuanalyysiaineistoihin (esim. Harris et al., 2018). 
Suomalaisen substanssiosaamisen kehittäminen dynaamisen DEM mallinnuksen alalla. 

Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 

Mallinnusmenetelmien 
kehittäminen ja vertailuanalyysi 

Julkaisujen lukumäärä 
2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
0 

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

Lyhyt: olemassa olevien mallinnusten läpinäkyvyyden ja toistettavuuden parantaminen ja siten 
luotettavuuden kasvattaminen (STUK), Keskipitkä: suomalaisen asiantuntijapohjan kehittäminen ja 
joustavammat mallinnusmahdollisuudet (Posiva, STUK), Pitkä: joustavasti ja helposti 
käyttöönotettavat dynaamiset mallit maanjäristysten aiheuttamien maanliikkeiden monipuolisempaa 
ja laajaskaalaisempaa arviointia varten (Fennovoima, Fortum, TVO, STUK). 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Osatehtävässä 1 tuotetaan yhteenveto maanjäristyksen siirrosrepeämän aiheuttamisista kriittisistä 
vaikutuksista ja osatehtävässä 2 tuotetaan listaus soveltuvista ohjelmistoista näiden nykyaikaiseen 
mallintamiseen. Osatehtävät 1 ja 2 yhdessä linjaavat tehokkaan menetelmän ja ohjelmiston 
siirrosrepeämien dynaamisen mallinnuksen tarpeisiin ja vertailuanalyysien suorittamista varten. 
Osatehtävässä 3 tuotetaan esimerkkimalli kyseisellä menetelmällä. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
Julkaisu ATS Ydintekniikassa. 

Konferenssijulkaisut ja työraportit 
VTT:n julkaisema yhteisraportti 

Opinnäytteet 
NA 

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



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

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? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Turvallisuus, radionuklidien kulkeutuminen päästöesteissä

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on jatkoa aiemmissa KYT-ohjelmissa olleille in situ tutkimuksille, neli vuotinen hanke päättyy
2022

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
GTK, VTT, Posiva, JYFL

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

Muut tutkimusohjelmat,
tms.
EURAD/MAGIC, 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 laboratorio- ja in
situ-kokein. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sementti/kivi rajapintanäytteissä tapahtuneet
muutokset huokoisuuteen ja mineralogiaan ja näiden muutosten vaikutusta radionuklidien
pidättymiseen ja kulkeutumiseen. Tutkimme etenkin anionisina kulkeutuvia radionuklideja kuten Cl-
36 ja Se-75. In situ-koe tehdään Grimselin vuorilaboratoriossa ja siinä kokeessa käytetään myös C-
14 ja I-129 merkkiaineita, jotka ovat turvallisuusrelevantteja nuklideja etenkin keski-ja matala-
aktiivisen jätteen loppusijoituksessa. Tavoitteena on tuottaa pitkäaikaisturvallisuusanalyysille
konkreettisia lähtötietoja.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
Kokeelliset menetelmät,
opinnäytetyöt

Julkaisujen lukumäärä
3

Opinnäytetöiden lukumäärä
0

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

Tuloksia 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 (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)
2.1. In situ-kokeen tulosten analysointi.
2.2. Radionuklidi Cl-36:n kulkeutumiskokeet sementti/kivi rajapinnalla laboratoriossa päätetään
vuoden 2022 aikana. Kloorin diffuusioprofiilit sementissä määritetään autoradiografisesti ja
läpidiffuusiokäyrät radiometrisin menetelmin. Saaduista tuloksista lasketaan pidättyvän kloorin
diffuusiokerroin eri tyyppisissä sementeissä. Se-75-ja I-125-kokeet lopetetaan ja diffuusiokertoimet
määritetään. C-14-diffuusiokokeita tehdään laboratoriossa.
2.3 C-14-PMMA rakennetutkimukset jatkuvat. rakenteessa ja mineraaleissa tapahtuvia muutoksia;
esim. alkali- ja maa-alkalimetallien liukeneminen, tutkitaan myös elektronimikroskooppisesti ja
energiadispersiivisen alkuaineanalyysin avulla. Määritetään huokoisuuden muutos sementti/kivi
rajapinnassa Grimselistä saaduille in situ näytteille.



Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
J. Sammaljärvi, S. Gaboreau, S. Betelu, X. Li, M. Ojanen, J. Donnard, P. Sardini, M. Siitari-Kauppi, P.
Henocq. Autoradiographic Imaging of the spatial distribution of Cl-36 in two mortars. (Käsikirjoitus
tekeillä)
Diffusion of Se-75 in two concrete materials –Through-diffusion and imaging the spatial distribution
of activity. (Käsikirjoitus tekeillä)
A. Dauzères; A. Grellier; J. Sammaljärvi; O. Tikkanen; M. Siitari-Kauppi. Comparison of the chemo-
mechanical behavior of low-pH cement exposed to calcareous water and to argillite pore water.
Submitted to Applied Geochemistry

Konferenssijulkaisut ja työraportit

Opinnäytteet

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tutkimuksen tuloksia esitellään KYT seuranta- ja johtoryhmille vuosittaisissa kokouksissa.’
Osallistutaan Grimsel Test Site Phase VI projektin CIM-työkokouksiin ja ICSO-kokouksiin



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Hakuyhteenveto 2022 

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 

Posiva Oy 

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 ja 

tietojenvaihto 

RadoNORM -hanke, yhteistyö 

ja tietojen vaihto 

 

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) 

Radioekologisen mallinnuksen 

parantaminen 

Julkaisujen lukumäärä 

4-vuotisen KYT2022 ohjelman 

aikana 5 kpl. 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

Koko KYT2022 ohjelman 

aikana 1 väitöskirjatyö, toinen 

aloitettu elokuussa 2021. 3 Pro 

gradu-työtä (1 valmistunut ja 

1 tekeillä, 1 suunnitteilla). 

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 tai muiden metallinen 

mahdollisesti perustettavien kaivosten ympäristövaikutusten arvioinnissa, radioekologisten mallien 

kehittämisessä sekä yleisesti ympäristöön joutuneiden haitta-aineiden (esim. raskasmetallien) 

riskien arvioinnissa. 

 

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

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Osaprojekti 1: Alkuaineiden siirtyminen ympäristöstä eliöihin 

• Veden ja sedimentin merkitys radionuklidien lähteenä vesistöjen ravintoketjuille 



 

 

Osaprojekti 2: 14C:n siirtyminen ravintoketjuun 

• Vesistöön joutuvan ydinjäteperäisen 14C potentiaalinen siirtyminen ravintoketjuun. 

Osaprojekti 3: Radioekologisen mallintamisen kehittäminen 

• Osaprojektien 1 ja 2 tulosten hyödyntäminen radioekologisen mallintamisen ja 

riskinarvioinnin parantamisessa. 

 

Lisäksi tärkeänä tavoitteena liittyen kaikkiin osaprojekteihin on alan asiantuntijoiden kouluttaminen. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

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

hankkeiden aikana hankitusta datasta.  

Julkaisu 2021: Majlesi S, Akkanen J, Roivainen P, Tuovinen TS, Sorvari J, Naarala J, Juutilainen, J. 

2021. Trans-fer of elements relevant to radioactive waste into chironomids and fish in boreal 

freshwater bodies. Science of the Total Environment 79115: 148218. 

 

Konferenssijulkaisut ja työraportit: vähintään 1/vuosi 

 

Opinnäytteet: ohjelmakauden aikana 4 Pro-gradu työtä (vuonna 2021 1 kpl) ja 1 väitöskirja (2021), 

uuden väitöskirjatyön aloittaminen (2021).  

Väitöskirja 2021: Soroush Majlesi, Radioecology for boreal ecosystems: studies on transfer 

processes and effects on wildlife 

 

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

Tuloksia esitellään lehdistötiedotteina, kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa sekä 

sosiaalisessa mediassa (esim. twitter). 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

Tutkimushankkeen nimi 
Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi (KÄRÄHDE) 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
Spent fuel characterization and source term (KÄRÄHDE) 
Tutkimuslaitos 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

Vastuuhenkilö 
Pauli Juutilainen 

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. 
HIP (RADAR),  SAFIR 
(LONKERO, RACSA), KYT 
(SMRWaMa, OMT, PORA) 
EURATOM (McSAFER) 

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 SMR -polttoaine. 

Tuloskategoria 
Laskentamenetelmät, osaamisen 
kehittäminen 
 

Julkaisujen lukumäärä 2 
1 Lehtiartikkeli (ainakin 
submittoitu) 
0-1 konferenssiartikkelia 
0-1 tutkimusraporttia 

Opinnäytetöiden lukumäärä  
1 diplomityö 
 

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 2022 jatketaan vuonna 2021 aloitettua työtä vaikutusaladatan epävarmuuksien 
kuljettamisesta Serpentin palamalaskun läpi. Tutustutaan tarkemmin PSI:ssä kehitetyn TALYS-
ohjelmiston parametreihin ja selvitetään, olisiko mahdollista ja järkevästi toteutettavissa saada 
käyttöön koko TENDL-kirjasto, johon ohjelmiston toiminta perustuu. Perehdytään myös 
vaihtoehtoisiin tapoihin epävarmuuksien kuljettamiseksi. Työ tehdään yhdessä SAFIR/RACSA -
projektin kanssa. Tulokset sisällytetään artikkeliin (ks. 2.4), johon kirjoitetaan ohjeet lähdetermin 



 
 

määrittämiseksi Serpentillä.  
 
Yhdessä muiden projektien (SAFIR: LONKERO, RACSA; EU: McSAFER) kanssa kehitetään Ants-
nodaalineutroniikkaratkaisijan palamalaskentatulosten käytännön hyödynnettävyyttä 

1. suoraan käytetyn polttoaineen nuklidi-inventaarien ja muiden ominaisuuksien saamiseksi 
esiin jälkilämmöntuoton, aktiivisuuksien, ym. ominaisuuksien tutkimiseksi säteilytyksen 
jälkeen 

2. kytkemällä Ants ja Serpent, jotta voidaan laskea Serpentillä esimerkiksi säteilysuojaus- ja 
kriittisyysturvallisuuslaskuja Antsin laskemien polttoaineinventaarien perusteella 

Työstä tehdään opinnäytetyö (diplomityö). 
 
2.2 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää lähdetermin laskentatavasta riippuvien 
epävarmuuskomponenttien vaikutus lähdetermiin. 
 
Vuosina 2020-21 tehtyjä laskuja liittyen käyttöhistorian epävarmuuksien vaikutukseen täydennetään 
vuonna 2022 tutkimalla laskentaparametrien vaikutusta loppusijoituksen kannalta tärkeiden 
nuklidien konsentraatioihin. Tuloksia hyödynnetään lehtiartikkelissa (ks. 2.4). 
 
2.3 Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää erilaisten ydinpolttoaineiden ominaisuuksien ja 
poistopalamien vaikutus käytetyn polttoaineen lähdetermiin. 
 
Yhteistyössä KYT-projektin SMRSiMa kanssa lasketaan SMR reaktorin käytetyn polttoaineen 
ominaisuuksia ja verrataan niitä isojen Suomessa käytettävien reaktorityyppien käytetyn 
polttoaineen ominaisuuksiin. Tavoitteena on laajentaa aikaisemmat 2D-nippulaskut 3D-
kokosydänlaskuiksi. Tuloksista kirjoitetaan konferenssiartikkeli tai tutkimusraportti. 
 
2.4 Ohjeet lähdetermin määrittämisestä Serpentillä 
 
Vuonna 2022 kirjoitetaan lehtiartikkeliin ohjeet lähdetermin määrittämisestä Serpentillä. Ohjeet 
perustuvat oppeihin, joita on saatu aiempien vuosien töissä ja joita on tarkoitus saada osaprojektien 
2.1 ja 2.2 tehtävistä vuonna 2022. Demonstraationa lasketaan näiden ohjeiden mukaan yksi tai 
kaksi tapausta esimerkiksi SFCOMPO-tietokannasta. Tässä osaprojektissa hoidetaan projektin 
hallinto sekä ylläpidetään kansainvälisiä suhteita mm. kesällä 2021 muodostetun NEAn 
jälkilämpötyöryhmän kautta. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset 
 

- Lehtijulkaisu lähdetermin laskemisesta Serpentillä 
 
Konferenssijulkaisut ja työraportit 
 

- Konferenssiartikkeli tai tutkimusraportti SMR reaktorin käytetyn polttoaineen ominaisuuksista 
 
Opinnäytteet 
 

- Diplomityö Ants - Serpent -kytkennästä ja Antsin palamalaskutulosten hyödynnettävyyden 
kehittämisestä 

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



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Hakuyhteenveto 2022 

Tutkimushankkeen nimi 

Vulkaaniset geotermiset alueet luonnonlaboratorioina 14C:n maaperä- ja ravintoketjukulkeutumisen 

tutkimiseksi  

 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

Using volcanic-geothermal fields as natural laboratories to investigate transfer of 14C in soils and into 

terrestrial food webs  

 

Tutkimuslaitos 

University of Eastern Finland 

Vastuuhenkilö 

Adj.Prof. Christina Biasi 

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

3.1., particularly 3.1.2. 

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

Starting project (year 1 out of 2 planned) 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

EnviroCase 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

 

Main objective: to follow the fate of gaseous 14C following a belowground release into the 

biosphere with a focus on soil processes and potential uptake into terrestrial food web 

Specific objectives:  

O1) to reduce the pessimism in current 14C assessment models by quantifying 14C release in form of CH4 
 
O2) to determine the uptake of 14CO2 from below ground sources into different plant species characteristic for 

agricultural and semi-natural lands, peatlands and forests 
 
O3) to assess the 14C transfer from plants to grazing animals (sheep, horse) and estimate 14C exposures to 

human consumers 
 
O4) to enhance assessment-level models on the fate of gaseous 14C from belowground sources, including better 

representation of the chemical forms by which 14C would enter the biosphere, uptake into plants, 
consumers, and exposures to humans, in the Ecolego software 

 

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

mainly experimental, combined 

with modelling 

Julkaisujen lukumäärä 

2022: 2 

2023-: 2 + 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

2021: 1 MSc 

2022: 1 MSc 

 

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

The information provided will support further enhancement and evaluation of safety assessment 

models on C-14 transport and exposures. Results of modelling tasks are foreseen to be applicable as 

such or through refinement of other modelling efforts to safety assessments of radioactive waste 

disposal (spent nuclear fuel, operational waste, decommissioning waste) both nationally (Posiva, 

Fortum, TVO, Fennovoima) and internationally (e.g. BIOPROTA, IAEA), as well as for regulatory 

reviews (STUK and others). In addition, the knowledge gained is foreseen to be useful also in 

international consultancy markets and valuable exchange in scientific collaboration by project 

participants, organizations mentioned above and their subsidiaries. 



 

 

 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 
 
The results of NAT-LAB-14C will increase the know-how on environmental transfer of 14C, a key 

radionuclide relevant in geological disposal. Specifically, we will provide unique data on the chemical 

form by which gaseous 14C will be released and transformed into prior to uptake into plants (WP1), 

on transfer of 14C into the terrestrial food web (WP2) and evaluate exposures to grazing animals (WP 

3) and humans (WP4). We expect that current 14C assessment models are unnecessarily pessimistic 

in that they assume that all 14C is released as 14CO2 and thus available for plant uptake. One clear 

innovation of the proposal is the utilization of a unique natural analogue – volcanic-geothermal areas 

in Iceland – simulating long- and short-term accidental and operational release of 14C (continuously, 

in situ). Through this approach, a broader experimental basis and a better understanding of the 

release and fate of 14C in the biosphere for environmental risk assessment of nuclear waste 

management will be provided. In NAT-LAB-14C, we will also use the experimental data gained to 

develop a 14C compartment model in the Ecolego software (WP4) to simulate and predict risks 

associated with 14C release from nuclear waste disposal facilities. Additionally, we will run a state-of 

the art process-based biogeochemical model on C cycling (DNDC), which will be used to optimize 

Ecoleg. Linking experimentalists with modelers is a major project deliverable and a major step 

forward in understanding and predicting the behavior of 14C in the biosphere, as well as combining 

radioecologists with non-radioecologists working on general carbon cycling in northern ecosystems. 

We foresee that this innovative study will have an exceptionally high impact on the development of 

radioecology in Finland at an internationally high level. The project will also be an important 

contribution to researcher training and development of Finnish know-how in this field of research. 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tentative titles of publications and thesis 

1. Volcanic geothermal areas as natural laboratories to assess uptake of 14C in the biosphere 

following release from nuclear waste disposal (theoretical, method paper)  

2. Current 14C biosphere models overestimate the accumulation of 14C in the terrestrial food 

web because 14C can also escape as 14CH4. 

3. Plants take up significant proportion of soil-derived C-sources: species-specify, role of root 

uptake and implications for radioecology 

4. Exposures of 14C to grazing animals and human consumers of plant and animal products 

5. Modelling 14C uptake into terrestrial food web following release from nuclear waste: model 

performance, comparison, and dose assessment 

 

        MSc thesis 1:  Potential transfer of 14C following belowground release into terrestrial food webs      

 

MSc thesis 2:  On the potential of CH4 oxidation in dry and wet soils and relevance for release 

of gaseous 14C species from nuclear waste disposal 

 

 

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

The results will be presented in seminars, on meetings (international and national) and on 

conferences. Further the results will be published in national and international journals related to the 

topic and the key findings in scientific journals for a broader community. 

 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2021 

Viite: VN/14858/2021-TEM-1 

 

Tutkimushankkeen nimi 

SURFACE, Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

SURFACE, Near Surface Repositories in Finland, phase 4 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke on koordinoitu hanke 

yhdessä HY:n kanssa. VTT koordinoi hanketta. 

Vastuuhenkilö 

Paula Keto 

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

Toteutettavuus ja turvallisuus 

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

Hanke on jatkoa SURFACE vaihe 3:lle. Vaihe 4 keskittyy tulosten raportointiin ja tiedonvaihtoon ja -

välitykseen kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Tämän lisäksi edellisessä vaiheessa aloitetut 

lisäkokeet puretaan ja analysoidaan. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, HY 

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

- 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja raportoida tutkimuksessa kerätty data koskien 1) 

radionuklidien kulkeutumista maaperäloppusijoituksessa, 2) mikrobien toiminnan vaikutusta 

orgaanisen jätteen hajoamiseen ja metallin korroosioon, ja 3) päästöesteiden toimintakykyä 

maaperäloppusijoituksen olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on edellä mainittujen analyysien 

perusteella antaa suosituksia koskien maaperäloppusijoituksen päästöesteiden mitoitusta ja tuottaa 

lähtötietoa turvallisuusanalyysiä ja valvontaa varten 

Tuloskategoria Kokeellinen 

menetelmä, tietokoneohjelma ja 

kirjallisuusselvitys 

 

Julkaisujen lukumäärä 

3 

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) tavoitteena on tuottaa lähtötietoja maaperäloppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden 

arviointiin, suunniteluun ja valvontaan. Osaprojektin 3 (Päästöesteiden toimintakyky) tavoitteena on 

tutkia päästöesteiden toimintaa maaperäloppusijoituksen olosuhteissa sekä antaa suosituksia 

koskien päästöesteiden mitoitusta ja suunnittelua perustuen kaikissa osaprojekteissa tehtyyn 

työhön. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Osaprojekteista 1 ja 2 laaditaan tieteelliset artikkelit.  

Konferenssijulkaisut ja työraportit: Osaprojektista 3 laaditaan VTT:n tutkimusraportti. 

Opinnäytteet: Osaprojektin 1 työ on osa tutkijatohtorin post doctoral tutkimusta (HY). 

 

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

Loppuseminaari järjestetään syksyllä 2022. 

 

Itälä Aku
Suorakulmio



Viite: VN/14858/2021-TEM-1 
 

 
Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 

Hakuyhteenveto 2021 

 
 

Tutkimushankkeen nimi 
SURFACE, Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 
Tutkimushankkeen nimi englanniksi 
SURFACE Near Surface Repositories in Finland, phase 4 
Tutkimuslaitos 
Helsingin yliopisto. Hanke on koordinoitu hanke yhdessä VTT:n 
kanssa. VTT koordinoi työtä. 

Vastuuhenkilö 
Gareth Law 

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?) 
Hanke on jatkoa SURFACE vaihe 3:lle. Vaihe 4 keskittyy tulosten raportointiin ja tiedon levittämiseen 
kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Tämän lisäksi edellisessä vaiheessa aloitetut lisäkokeet 
puretaan ja analysoidaan. 

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
VTT, HY radiokemian laboratorio 

Ulkomaiset organisaatiot 
- 

Muut tutkimusohjelmat, 
tms. 
- 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja raportoida tutkimuksessa kerätty data koskien 1) 
radionuklidien kulkeutumista maaperäloppusijoituksessa, 2) mikrobien toiminnan vaikutusta 
orgaanisen jätteen hajoamiseen ja metallin korroosioon, ja 3) päästöesteiden toimintakykyä 
maaperäloppusijoituksen olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on edellä mainittujen analyysien 
perusteella antaa suosituksia koskien maaperäloppusijoituksen päästöesteiden mitoitusta ja tuottaa 
lähtötietoa turvallisuusanalyysiä ja valvontaa varten  

Tuloskategoria (esim. 
kokeellinen menetelmä, 
tietokoneohjelma) 
Kirjallisuusselvitys ja kokeellinen 
menetelmä 

Julkaisujen lukumäärä 
3 

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) tavoitteena on tuottaa lähtötietoja maaperäloppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden 
arviointiin, suunniteluun ja valvontaan. Osaprojektin 3 (Päästöesteiden toimintakyky) tavoitteena on 
tutkia päästöesteiden toimintaa maaperäloppusijoituksen olosuhteissa sekä antaa suosituksia 
koskien päästöesteiden mitoitusta ja suunnittelua perustuen kaikissa osaprojekteissa tehtyyn 
työhön. 
 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: Osaprojekteista 1 ja 2 laaditaan tieteelliset artikkelit.  
Konferenssijulkaisut ja työraportit: Osaprojektista 3 laaditaan VTT:n tutkimusraportti. 
Opinnäytteet: Osaprojektin 1 työ on osa tutkijatohtorin post doctoral tutkimusta (HY). 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Loppuseminaari järjestetään syksyllä 2022. 
 

Itälä Aku
Suorakulmio



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

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

Vastuuhenkilö 
Pauliina Rajala 

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 

Yhteistyökumppanit 
Kotimaiset organisaatiot 
Helsingin yliopisto 

Ulkomaiset organisaatiot 
IGD-TP 
Singapore Centre for 
Environmental Life Sciences 
Engineering 

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 
2 tieteellinen lehtiartikkelia 
2 konferenssiesitys 
1 vuosiraportti 

Opinnäytetöiden lukumäärä 
1 (Maisteri/Diplomi-työ) 

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä (mikä taho ja millä tavalla) 
Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa voimalaitoksen käytönaikaisen voimalaitosjätteen sekä käytöstä-
poistovaiheen purkujätemetallien mahdollisesta mikrobiologisesta korroosiosta johtuvaa radio-
aktiivisten aineiden vapautumista sekä reaktoripaineastioiden ja muiden teräksisten loppu-
sijoitettavien 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) 
Koejärjestelyn suunnittelu ja rakentaminen. Koejärjestelyjä ylläpidetään pitkäaikaista 
laboratoriokoetta varten. Lisäksi rakennetaan koejärjestely opinnäytetyön FISH koetta varten. 
Korroosiomittaukset ja teräsnäytteiden karakterisointi. Tehtävän tavoitteena on lisätä 
ymmärrystä terästen korroosiokäyttäytymisestä Loviisan pohjavesiympäristössä. Tietoa 
täydennetään erityisesti jännityskorroosion kannalta, Ti seostettu teräksen käyttäytymisestä sekä 
aktivoituneen teräksen korroosiosta suhteessa olemassa oleviin tuloksiin.   
Biofilmin käyttäytyminen ja ominaisuudet.  Tehtävän tavoite on saada lisää tietoa siitä, mikä on 
aktivoitumisen vaikutus biofilmin muodostumiseen. Lisäksi pitkäaikaiskokeen tulosten perusteella 
arvioidaan terästen pinnoille muodostuvien biofilmien ominaisuuksia, toiminnallisuutta ja vaikutusta 
korroosioon. Opinnäytetyön tavoitteena on ymmärtää eri mikrobilajien tarttumista teräksen pinnalle 
ajan ja pinnan muotojen funktiona sekä tunnistaa korroosiokohtien läheisyydestä löytyvät mikrobit. 
Raportointi.  Projektin raportoidaan vuosittain VTT:n tutkimusraportteina. Neljännen vuoden lopulla 
julkaistava raportti on neljän vuoden tutkimuksen summaava loppuraportti. Tutkimuksen tuloksista 
tullaan laatimaan myös kansainvälisiä julkaisuja ja niitä esitellään kansainvälisissä konferensseissa. 
Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2022 puolella. 
Julkaisut ja opinnäytetyöt 



 
 

Tieteelliset artikkelit: 2 tieteellistä artikkelia, Konferenssijulkaisut: 2 konferenssijulkaisua, 
Työraportit: 1 vuosiraportti, Opinnäytteet: 1 opinnäytetyö 
Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.) 
Osallistutaan kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä KYT seminaareihin. 
Suunniteltu osallistuminen ainakin seuraaviin tapahtumiin: IGD-TP 2022, Eurocorr2022 ja The 
Minerals, Metals, & Materials Society (TMS) Annual meeting. 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

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 vuosien 2019-2020 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 ja varmentaa
käytöstäpoistojätteiden pitkäaikaisturvallisuutta loppusijoitusolosuhteissa arvioivia malleja
pitkäaikaisia liukoisuuskokeita ja teoreettisia mekanismeja soveltamalla tutkimalla.

Tuloskategoria
kokeelliset mittausmenetelmät
kirjallisuusselvityksiä

Julkaisujen lukumäärä
Vuonna 2022: 7 artikkelia, 2
tutkimusraporttia

Opinnäytetöiden lukumäärä
Vuonna 2022: 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.
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
KYT-johtoryhmän päätöksestä osatehtävää 2 ei jatketa vuosina 2021-22.
Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston radiokemian osaston kanssa suorittaen mittauksia
sekä VTT:n että yliopiston laboratoriotiloissa. Tulokset raportoidaan tieteellisissä artikkeleissa,
teknisissä raporteissa ja opinnäytetöissä. 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 2022 7 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia

Konferenssijulkaisut ja työraportit: Vuonna 2022 kaksi tutkimusraporttia, noin 1-3
konferenssijulkaisua

Opinnäytteet: Vuonna 2022 yksi opinnäytetyö

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 2022

Tutkimushankkeen nimi
Betonin pitkäaikaiskestävyys testaus loppusijoitusolosuhteissa (ConLoT)
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Long term testing of the durability of concrete at final disposal conditions (ConLoT)
Tutkimuslaitos
Aalto-yliopisto

Vastuuhenkilö
Jouni Punkki

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

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

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot Ulkomaiset organisaatiot Muut tutkimusohjelmat, tms.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksessa pyritään realistisesti arvioimaan betonin pitkäaikaiskäyttäytymisen vaikutus
radionuklidien liukoisuuteen ja kulkeutumiseen loppusijoitusolosuhteissa.

Tuloskategoria (esim.
kokeellinen menetelmä,
tietokoneohjelma)
kokeellinen menetelmä

Julkaisujen lukumäärä
3

Opinnäytetöiden lukumäärä
2

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

Tuloksia voi hyödyntää ydinvoimalaitokset (TVO, Fortum Oy, Fennovoima Oy), Posiva Oy ja
säteilyturvakeskus STUK ydinvoimajätteen hävittämiskonseptien arvioimiseksi.

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain)

Hankkeen tavoitteena on koota tiedot betonin pitkäaikaiskestävyyden tutkimusohjelmasta, jotka
aloitettiin Fortumin (aik. IVO) ja TVO:n yhteishankkeena vuonna 1997. Tutkimuksessa pyritään
realistisesti arvioimaan betonin pitkäaikaiskäyttäytymisen vaikutus radionuklidien liukoisuuteen ja
kulkeutumiseen loppusijoitusolosuhteissa.
Hanke toteutetaan kahdella työpaketilla: (WP1) kirjallinen selvitysraportti betonin
pitkäaikaiskestävyydestä loppusijoitusolosuhteita vastaavassa ympäristössä ja (WP2) Kenttä- ja
laboratoriokokeet käyttötilanteen olosuhteissa. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston rakennustekniikan
laitoksessa.
Tuloksena saadaan realistisesti arviointi betonin pitkäaikaiskäyttäytymisen vaikutus radionuklidien
liukoisuuteen ja kulkeutumiseen loppusijoitusolosuhteissa.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset
2
Konferenssijulkaisut ja työraportit
3
Opinnäytteet
2

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



  

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)  

Hakuyhteenveto 2022  

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?)  
Kyllä, jatkoa suunnitellaan SAFER 2028 -ohjelmassa 

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. Tavoitteena on kehittää materiaaleja ja menetelmä 

aktinidien/lantanidien ryhmäerotukseen käytetystä ydinpolttoaineesta. Lisäksi tavoitteena on 

kehittyneiden polttoainekiertojen kansainvälisen tutkimuksen seuranta ja tiedonvälitys koskien uusia 

erotustekniikoita.  

Tuloskategoria (esim. 

kokeellinen menetelmä, 

tietokoneohjelma) 

Erotusmateriaalin ja menetelmän 

kehittäminen  

Julkaisujen lukumäärä 3 

referoitua tieteellistä 

artikkelia sekä 

radiokemian tohtorin 

väitöskirja.   

Opinnäytetöiden lukumäärä  
1  

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)  
  
Uusien erotusmateriaalien, hybridimateriaalien syntetisointi, joilla saavutetaan korkea Ac/Ln 

ryhmäerottelu.  
Ac/Ln ryhmäerotuskykyyn vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen, ja hybridimateriaalin 

epäorgaanisen ja orgaanisen osan vaikutuksen ymmärtäminen sorption selektiivisyydessä. Lisäksi 

sorptio mekanismin ymmärtäminen ja tutkiminen.  
Hybridimateriaalin Ac/Ln ryhmäeluution säätäminen niin, että ydinjätteen radiotoksisuus pienenee, ja 

aktinidien käytännöllinen transmutatointi mahdollistuu – 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. 

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

CHEMS seminaari esitelmän pitäminen tohtorikoulussa. KYT2022/Safir2022 

Midterm seminar (3/2021) 
  

  

  



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2021 

Viite: VN/14858/2021-TEM-1 (KYT2022) ja VN/13426/2021 (SAFIR2022) 

 

Tutkimushankkeen nimi 

SMRSiMa, Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

SMRSiMa, SMR Siting and waste management 

Tutkimuslaitos 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke on koordinoitu hanke 

yhdessä GTK:n kanssa. VTT koordinoi hanketta. 

Vastuuhenkilö 

Paula Keto 

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

Toteutettavuus ja turvallisuus  

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

Hanke on jatkoa hankkeelle KYT2022 SMRWaMa (pienreaktorien jätehuollon esiselvitys). Hankkeelle 

suunnitellaan jatkoa SAFER2028 ohjelmassa. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, GTK 

Ulkomaiset organisaatiot 

- 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

- 

Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen ensimmäinen päätavoite on selvittää SMR laitoksen ja siihen liittyvän 

loppusijoituspaikan paikanvalintaan liittyviä vaatimuksia vallitsevan lainsäädännön, geologisen 

soveltuvuuden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta. Tutkimuksen toinen päätavoite on 

selvittää käytetyn ydinpolttoaineen ja muun jätteen ominaisuuksien vaikutusta materiaalin 

loppusijoitukseen nykyisiin isoihin reaktoreihin verrattuna (työ on jatkoa vuoden 2021 työlle). 

Tuloskategoria 

Tietokoneohjelma ja 

kirjallisuusselvitys 

 

Julkaisujen lukumäärä 

2 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

0 

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

Valmistautuminen SMR tekniikan käyttöönottoon ja jätehuoltoon Suomessa (voimayhtiöt, 

viranomaiset). 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

Osaprojektissa 1 käydään läpi SMR-laitoksen ja SMR laitoksessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen 

ja LILW jätteen loppusijoituspaikan paikanvalintaan liittyviä vaatimuksia ja osaprojektissa 2 SMR-

laitoksen paikanvalintaa sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta esimerkkitapauksessa, jossa 

laitos sijoitetaan lähelle kaupunkia tai isompaa taajamaa. Osaprojektissa 3 verrataan SMR laitoksen 

käytetyn polttoaineen ja normaalin ydinvoimalaitoksen polttoaineen ominaisuuksia numeerisen 

mallinnuksen avulla ja osaprojektissa 4 polttoaineen ominaisuuksien vaikutuksia koskien 

polttoaineen loppusijoitusta ja päästöesteiden suunnittelua. Lisäksi osaprojektissa 4 käsitellään SMR 

laitoksissa syntyvän matalan- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitusta.  

 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Julkaisut: työstä laaditaan 2 työraporttia. 

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

Seminaari järjestetään syksyllä 2022. 

 



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022)
Hakuyhteenveto 2022

VIITE: VN/14858/2021

Tutkimushankkeen nimi
Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Mapping of Closure Related Issues in Finnish Radioactive Waste Repository Programs (CloMap)
Tutkimuslaitos
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vastuuhenkilö
Timothy Schatz

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

Tutkimusjatkumo (onko hanke jatkoa aiemmalle tutkimukselle, suunnitellaanko jatkoa?)
Hanke on jatkoa vuonna 2021 alkaneelle hankkeelle.

Yhteistyökumppanit
Kotimaiset organisaatiot
VTT

Ulkomaiset organisaatiot
-

Muut tutkimusohjelmat,
tms. -

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite on selvittää käytetyn polttoaineen ja matala- ja keskiaktiivisen radioaktiivisen
jätteen loppusijoituspaikkojen sulkemiseen liittyviä tutkimus- ja kehitystarpeita ja käydä dialogia
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa koskien sulkemisen liittyviä aiheita.

Tuloskategoria
Kirjallisuusselvitys

Julkaisujen lukumäärä
1

Opinnäytetöiden lukumäärä
-

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

Tuloksia voidaan hyödyntää ohjaamalla resursseja sulkemiseen liittyvään  tutkimus- ja
jatkokehitystyöhön. Luvanhaltija voi hyödyntää tuloksia myös loppusijoitustilojen sulkemisen ja
monitoroinnin suunnittelussa. Viranomainen voi hyödyntää tuloksia sulkemiseen liittyvässä
valvonnassa. Työssä keskitytään maanalaisten loppusijoitustilojen (LILW, HLW) sulkemiseen, mutta
soveltuvin osin tuloksia voidaan hyödyntää myös maaperäloppusijoituksen (VLLW) sulkemisessa.

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista
osaprojekteittain)

Tutkimuksen tavoitteina ovat 1) käydä dialogia sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
sulkemiseen liittyvistä aiheista (esimerkiksi vastuukysymykset loppusijoituslaitoksen sulkemisen
jälkeen), 2) priorisoida sulkemiseen liittävät tutkimus- ja kehitystarpeet perustuen ensimmäisen
vaiheen työn tuloksiin (kiireellisyys, isoimmat tekniset haasteet ja merkitys pitkäaikaisturvallisuuden
kannalta), 3) jaotella tutkimus- ja kehitystarpeet eri aihealueisiin ja 4) raportoida tehty työ ja vetää
yhteen johtopäätökset.

Julkaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset: -
Konferenssijulkaisut ja työraportit: VTT tutkimusraportti
Opinnäytteet. -

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
1-2 keskustelutyöpajaa

Itälä Aku
Suorakulmio



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2O22)
Hakuyhteenveto 2022

Tutkimushankkeen nimi
Ydiniätteen loppusiioitus ja yhteiskunnallinen muisti
Tutkimushankkeen nimi englanniksi
Final disoosal of soent nuclear fuel and societal memory
Tutkimuslaitos
Turun yliopisto

Vastuuhenkilö
Petri Paju

Mihin KYT-painopistealueeseen hanke kuuluu? (ks. puiteohjelma, Kuva 2)
Yd i njätehuol lon hyvä ksyttävyys

Tutkimusjatkumo
Haussa on tutkimushankkeen toinen vuosi; taustalla on tutkimus Suomesta ydinsulkusopimuksen
toimeenpaniiana, ia jatko suunnitteilla
Yhteistvökumppanit
Kotima iset organ isaatiot
Säteilytu rvakeskus

Ulkoma iset organisaatiot
Li n naeus-yl iopisto, Ruotsi

M u ut tutkimusohjelmat,
tms.
OECD/NEA:n hankkeet

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on luoda tilannekuva siitä, miten Suomessa on varauduttu käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan tiedon ja muiston säilyttämiseen aiemmin ja nykyään,
sekä saada aikaan keskustelua aiheesta erityisesti loppusijoitustilan sulkemisen sekä sulkemisen
jälkeisen ajan varalta. Näiden menettelyjen kehittämiseksi selvitetään sitä, millaisia ratkaisuja
asiasta on ehdotettu muualla ja parhaillaan kehitetään.

Tarkoituksena on esitellä ja vahvistaa ko. menettelyjä, ja siten parantaa säilytettävän tiedon ja
kokemusten säilyvyyttä ja loppusijoituksen hyväksyttävyyttä erittäin pitkän aikavälin kuluessa.

Tuloskategoria
Jul kaisutoimi nta, toimenpide-
ehdotukset

Julkaisujen lukumäärä
Neljä (4) kappaletta

Opinnäytetöiden luku määrä
Todennäköisesti 0.

Tulosten hyödyntäminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
Tulosten tärkein merkitys on käynnistää ydinalalla keskustelua loppusijoitusta koskevan tiedon
säilytyksestä. Viranomaiset ja valtioneuvosto voivat käyttää tuloksia, kun ne käsittelevät
loppusijoituslaitoksen käyttöluvan myöntämistä. Tuloksia voivat hyödyntää myös:
Viranomaiset ja valtioneuvosto, yritykset, media ja kansalaiset julkisessa keskustelussa
loppusijoituslaitoksen pitkän ajan tulevaisuudesta.
Viranomaiset ja muut ydinenergialain uudistustyössä.
Asiantuntijoille tulokset ovat avuksi loppusijoituksen kansainvälisessä yhteistyössä ja kehitystyössä

Pitkällä tähtäimellä yhteiskunta laajasti loppusijoituksen hyväksynnän ylläpitoon ja
kou I utustarkoitu ksessa.
Sisä llölliset tavoitteet osaprojekteittain
Jatketaan ja syvennetään sen selvittämistä, mikä on ydinjätteen loppusijoitusta koskevien tietojen
säilyvyyden tilanne nykyisin, mitkä ovat ajankohtaiset keskustelut ja mitä tarpeita ja toisaalta
riskejä Suomessa tältä osin koetaan. Rinnastetaan näitä Ruotsin kokemuksiin ja käytäntöihin
pitemmältä ajalta ja tehdään maiden välistä eroa ymmärrettäväksi,

Toisessa vaiheessa tehdään ehdotuksia menettelyiksi Suomessa. Tutkitaan, kuinka vahvistaa
loppusijoitusta koskevaa tiedon säilytystä nimenomaan Suomen kontekstissa. Analysoidaan sitä,
kuinka soveltaa NEA:n RK&M -hankkeen oppeja ja Ruotsin kokemuksia Suomeen ja Olkiluotoon sekä
ideoidaan menettelyjä CloMap-hankkeen kanssa järjestetyssä seminaarissa ja NEA:n konferenssissa.
Laaditaan myös suunnitelma suositellusta iatkotyöstä.
Ju Ikaisut ja opinnäytetyöt
Tieteelliset artikkelit ja lehtikirjoitukset:
-Artikkeli aiheesta ydinjätteiden loppusijoitusta koskevan tiedon tallennus ja säilyvyys Suomessa
(suomeksi, ATS Yd i ntekni i kka, tavoitteena käännättämi nen eng lanni ksi ),



-Artikkeli aiheesta NEA:n RK&M-hankkeen ja muiden tiedon säilyttämisen ajatuksien soveltamisesta
Suomen ja Olkiluodon tapaukseen (englanniksi)
-Kirja-arvio/t uusista ulkomaisista teoksista open access -jul kaisuihin

Samaa teemaa käsittelevät ja popularisoivat lehtikirjoitukset (sanomalehdet, blogikirjoitukset)

Konferenssiju I kaisut ja työra portit
-Esitelmä/t aiheesta ydinjätteiden loppusijoitusta koskevan tiedon tallennus ja säilyvyys Suomessa
(suomeksi, ehkä englanniksi)
-Esitelmä NEA:n RK&M-hankkeen ja muiden tiedon säilyttämisen ajatuksien soveltamisesta Suomen
ja Olkiluodon tapaukseen (englanniksi)
-Työraportti tutkimuksen jatkotarpeista kohti yhteiskunnassa pitkään säilyvää tietoa
loppusijoitu ksesta ja yd i njätetietämystä

Opinnäytteet
Jatkossa pyritään teettämään opinnäytteitä

Muu tutkimuksista tiedottaminen (esim. seminaari, tiedote, tms.)
Tiedote tutkimustuloksista, sosiaalisen median päivitykset, yhteydenotot toimittajiin (YLE, Yfr.),
mahdollinen tutkimusohjelman tai muu yhteinen seminaari



Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT2022) 
Hakuyhteenveto 2022 

 

 

Tutkimushankkeen nimi 

RADCNS (Radiologinen laboratorion toimitilakustannukset) 

Tutkimushankkeen nimi englanniksi 

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

Tutkimuslaitos 

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd 

Vastuuhenkilö 

Wade Karlsen 

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

Tutkimusinfrastruktuuri joka tukee eri painopistealueet (ks. “Tulosten hyödyntäminen”) 

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

RADCNS on kymmenen vuoden projekti joka päättyy 2025 lopussa. 

Yhteistyökumppanit 

Kotimaiset organisaatiot 

VTT, voimayhtiöt, STUK 

Ulkomaiset organisaatiot 

 

Muut tutkimusohjelmat, 

tms. 

 

Tutkimuksen tavoite 

Toteutetaan säteilevämateriaalien tutkimusinfrastruktuurin uudistusta ydinturvallisuustalossa 

Projektihakemus liittyy lakiin 676/2015 ja Työ- ja Elinkeinoministeriön KYT2022 kutsukirjeeseen 

(VN/13804/2020-TEM-1). 

Tuloskategoria  

Infrastruktuuri 

Julkaisujen lukumäärä 

 

Opinnäytetöiden lukumäärä 

 

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

Projektin tulos on uuden kansallinen tutkimusinfrastruktuuri jota käytetään varsaisissa 

tutkimushankkeissa, kuten seuraavat KYT- ja SAFIR2022 hankkeita:  PORA, ANSA, BROCTIO, 

DEMONI, BRUTE, ELIAS, MANTRA, INFLAME ja JHR. 

Sisällölliset tavoitteet osaprojekteittain (Tiivis yhteenveto suunnitelluista tuloksista osaprojekteittain) 

VTT:n Ydinturvallisuustalo on kansallinen infrastruktuuri jota VTT ylläpitää.  Sillä on tärkeä tehtävä 

osana kansallista, riippumatonta osaamista kotimaisen turvallisen ydinvoimatuotannon hyväksi.  

RADCNS kattaa laboratorio-osan toimitilakustannukset. 

 

Julkaisut ja opinnäytetyöt 

Julkaiseminen tapahtuu pääasiallisesti projekteissa jotka hyödyntävät uudistetun infrastruktuurin 

 

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

Valmistunut tutkimustilat laitteineen on suosittu vierailukohde, ja sen yhteyksissä oleva 

konferenssikeskus on usein KYT- ja SAFIR tukiryhmien kokouspaikkaa. 
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