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Tiivistelmä - Abstract

Kauppa-ja teollisuusministeriön vuonna 1994 tekemällä päätöksellä Teollisuuden Voima Oy (TVO)
velvoitettiin vuoden 1996 lopulla esittämään viranomaisten arvioitavaksi siihenastisten sijoituspaikkatutki-
musten tulokset ja tutkimusaluekohtaiset sijoitustilaratkaisut turvallisuustarkasteluineen. Säteilyturvakeskus
on myöhemmin vaatinut, että kyseisessä raportissa esitettäisiin myös suuntaviivat vuonna 2000 julkaistavan
turvallisuusanalyysin sisällölle.

Vuoden 1994 lopulla tehdyn ydinenergialain muutoksen seurauksena myös Imatran Voima Oy:n (TVO)
Loviisan voimalaitokselta kertyvä polttoaine loppusijoitetaan Suomeen. TVO ja IVO ovat tämän johdosta
vuonna 1995 sopineet yhteistyöstä käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa ja perustaneet tätä varten uuden
yhtiön, Posiva Oy:n. Posivan tutkimus- ja kehitystyö samoin kuin tekniset suunnitelmatkin käsittävät sekä
TVO:n että IVOn käytetyn polttoaineen loppusijoituksen, mutta käytännössä ohjelma etenee pääosin aiemmin
TVO:n käytetylle polttoaineelle laadittujen suunnitelmien pohjalta.

Käsillä oleva raportti on yhteenveto vuosina 1993-1996 tehdystä käytetyn polttoaineen loppusijoituksen
turvallisuuteen kohdistuvasta tutkimuksesta. Tämän tutkimusjakson tavoitteeksi asetettiin vuonna 1993
paikkakohtaisen turvallisuusanalyysin strategian muotoileminen samalla kun tutkimuksella jatkettiin
turvallisuusanalyysiin tarvittavien lähtötietojen kartuttamista ja analyysissä käytettävien lähestymistapojen
kelpoistamista. Päämääränä oli, että tarkastelun kohteena olevan paikkakohtaisen turvallisuusanalyysin
laatimiseen tarvittavat lähtötiedot olisivat käytettävissä vuoden 1998 lopulla.

Rinnan tämän raportin kanssa julkaistaan VTT Energiassa laadittu uusi turvallisuusarvio TILA-96. Arvio
perustuu TVO-92-turvallisuusanalyysissä käytettyyn lähestymistapaan, mutta siinä on otettu huomioon
vuoden 1992 jälkeen kertynyt uusi tietämys niin loppusijotusjärjestelmän yleisistä turvallisuusominai-
suuksista kuin TVO:n ja, vuoden 1996 alusta lähtien, Posivan tekemistä sijoituspaikkatutkimuksista. Johtuen
kuitenkin paikkatutkimusten keskeneräisyydestä uusia tutkimuspaikkakohtaisia tuloksia on voitu hyödyntää
vielä varsin rajoitetusti. TILA-96 vahvistaa kuitenkin TVO-92-turvallisuusanalyysin keskeiset johtopäätökset
loppusijoituksen turvallisuudesta ja osoittaa, että turvallisuusmarginaalit ovat jopa vuoden 1992 arviossa
esitettyä suuremmat.

Tässä raportissa esitetyt käsitykset paikkakohtaisten tekijäin huomioonottamisesta turvallisuusanalyysissä
perustuvat paljolti TILA-96:n valmistelun yhteydessä saatuihin kokemuksiin ja TILA-96-raportissa esitet-
tyihin johtopäätöksiin. Pyrkimykset paikkakohtaisten ominaisuuksien huomioonottamiseen eivät saa johtaa
ristiriitaan turvallisuusanalyysin konservatiivisuusvaatimusten kanssa. Koska kallioperän vaihtelu jo yhdellä
tutkimuspaikalla voi olla yhtä suurta kuin havaitut erot eri paikkojen välillä, paikkojen välisiä eroja ei voida
tiivistää mihinkään yksikäsitteiseen turvallisuusindeksiin.

Suomalaisessa loppusijoitusratkaisussa periaatteena on jätteiden eristäminen tiiviin kapselin avulla.
Sellaisia paikkakohtaisia eroja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat kapselin kestävyyteen, ei ole havaittu. Lisä-
tutkimuksin on kuitenkin selvitettävä syvällä Olkiluodon kallioperässä havaitun erittäin suolaisen pohjaveden
merkitys. Yleisesti ottaen paikkakohtaisilla vertailuilla voi olla sijaa lähinnä alun perin viallisista kapseleista
aiheutuvien seurausten analysoimisessa.

Yleisten paikkakohtaista turvallisuusanalyysiä koskevien näkemysten lisäksi raportissa esitetään tulevan
turvallisuustutkimuksen päälinjat. Vuosien 1997-2000 tutkimuksessa tarkoitus on kytkeä turvallisuus-
analyysi ja paikkatutkimukset entistä selvemmin yhteiseksi hankkeeksi.

ISBN

ISBN 951-652-015-4
ISSN

ISSN 1239-3096

Sivumäärä' - Number of pages

72
Kieli - Language

Suomi



Posiva-raportti - Posiva report Raportin tunnus ~Report code

POSIVA-96-16

Annankatu 42 D, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Julkaisuaika - Date
Puh. (09) 2280 30 - Int. Tel. +358 9 2280 30 December 1996

Tekijä(t) - Author(s)

Posiva Oy

Toimeksiantaja(t) - Commissioned by

Posiva Oy

Nimeke - Title

FINAL DISPOSAL OF SPENT FUEL IN THE FINNISH BEDROCK,
SCOPE AND REQUIREMENTS FOR SITE-SPECIFIC SAFETY ANALYSIS

Tiivistelmä - Abstract

The decision made by the Ministry of Trade and Industry (KTM) in 1994 ordered Teollisuuden Voima
Oy (TVO) to report the results from site investigations and to present new site-specific repository layouts,
together with safety assessments, for scrutiny by the authorities at the end of year 1996. Finnish Centre for
Radiation and Nuclear Safety (STUK) has later stated that the reporting should also include an outline for the
safety analysis to be made in the year 2000.

As a consequence of the 1994 amendment to the Nuclear Energy Act the spent fuel accumulating from
the Imatran Voima Oy's (IVO) Loviisa Power Plant will also be disposed of in Finland. TVO and IVO have,
therefore, agreed on co-operation in final disposal of spent fuel, and established a new company, Posiva Oy,
for that purpose. The R & D and technical planning work made by Posiva now take into account the spent
fuel from both TVO and IVO power plants, but the present programme is largely based on the programme
started by TVO.

This report is a summary of the research conducted in the period 1993 to 1996 into safety of spent fuel
final disposal. The principal goal of the research in this period, as set in 1993, was to develop a strategy for
site-specific safety analysis. At the same time efforts were to be continued to gather data and validate the
technical approach for the analysis. The work aimed at having the data needed for the analysis available at the
end of year 1998.

A safety assessment update, "TILA-96", prepared by VTT Energy, is published as a separate report. The
assessment is based on the TVO-92 safety analysis, but takes into account the knowledge acquired after 1992
on safety aspects of the disposal system and the data gathered from the site investigations made by TVO and.
from the beginning of 1996, by Posiva. Since the site investigations are still ongoing and much of the data
gathered still pending interpretation, only limited amount of new site-specific information has been available
for the present assessment.. However, TILA-96 confirms the main conclusions of TVO-92 on the safety of
final disposal and shows that the safety margins are even larger than indicated by TVO-92.

The present view on incorporating site-sepcific factors in safety analysis is largely based on the
experience obtained in the work for TILA-96 and the conclusions made in the TILA-96 report.. Accordingly,
the efforts towards making the analysis site-specific must be balanced with the overall objective of keeping
to conservative models and assumptions.Since the variability within one site can be as large as the identified
differences between the sites, possible differences between the sites cannot be compressed to any single,
objective, safety index.

The Finnish approach to final disposal is based on isolation of the waste using a canister with a long
expected life-time. The investigations made to date have not brought out differences between sites which
would have bearing on the life-time of the canisters. The implications of the very saline groundwaters
observed at Olkiluoto have to be clarified, though. In general, site-specific comparisons could be meaningful
mainly for the case of initially defect canisters.

In addition to general views on site-specific safety analysis the report describes the outline for the future
research into safety of final disposal. The purpose is to integrate the research into safety and the
investigations of site properties in one large project of site assessment.
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1 JOHDANTO

Valtioneuvoston vuonna 1983 tekemän periaatepäätöksen mukaan käytetyn ydinpolttoai-
neen huollossa tuli ensisijaisesti pyrkiä kansainvälisiin ratkaisuihin, joilla jälleenkäsittely-
jätteet tai käytetty polttoaine sellaisenaan voidaan sijoittaa peruuttamattomasti ulkomaille.
Koska Teollisuuden Voima Oy (TVO) ei ollut sopinut tällaisista ratkaisuista, sen tuli
kuitenkin varautua myös kotimaassa tapahtuvaan loppusijoitukseen.

Periaatepäätöksessä esitettiin aikataulu, jonka mukaan mahdolliseen kotimaiseen loppu-
sijoitukseen tuli valmistautua. Vuoden 1992 loppuun mennessä tuli suorittaa sopivilla
alueilla alustavat sijoituspaikkatutkimukset, joiden perusteella voitaisiin valita alueet
yksityiskohtaisempiin paikkatutkimuksiin. Vuoden 1992 loppuun mennessä tuli myös
tarkistaa ja täydentää loppusijoituksen tekninen suunnitelma.

Kauppa-ja teollisuusministeriö tarkensi esitettyjä periaatteita vuonna 1991 tekemällään
päätöksellä (7/815/91). Päätöksessä todettiin, että TVO ei ollut esittänyt sopimuksia
käytetyn polttoaineen huollosta ulkomailla ja sen tuli näin ollen varautua Suomessa
tapahtuvaan loppusijoitukseen. Aikataulupuitteet säilyivät kuitenkin ennallaan.

Alustavien sijoituspaikkatutkimusten tulokset ja tarkistetut suunnitelmat raportoitiin aika-
taulun mukaisesti vuoden 1992 lopulla (TVO 1992a, 1992b). Samalla julkaistiin arvio
loppusijoituksen turvallisuudesta; turvallisuusanalyysin nimenä oli lyhyesti TVO-92
(Vieno ym. 1992). Vuoden 1992 lopulla esitettiin myös pitkän tähtäyksen ohjelma käytetyn
polttoaineen loppusijoitusta koskevalle tutkimus- ja kehitystyölle vuosina 1993-2010
(TVO 1992c).

Ohjelmassa todettiin tulevien turvallisuusselvitysten keskittyvän niihin moniestejärjestel-
män ominaisuuksiin, joiden selvittämisellä loppusijoitusjärjestelmän toimintakykyanaly y-
siä voitaisiin tehokkaasti tarkentaa tinkimättä arvioiden konservatiivisuudesta. Samalla
tutkimus kytkettäisiin entistä läheisemmin paikkatutkimuksiin ja paikkojen havaittuihin
ominaisuuksiin ja piirteisiin. Tähtäimessä oli oletusten ja mallinnustapojen validointi niin
pitkälle kuin mahdollista juuri niille olosuhteille, jotka kaavailluilla loppusijoituspaikoilla
vallitsevat.

Seuraava, yksityiskohtaisiin paikkatutkimuksiin perustuva turvallisuusanalyysi suunnitel-
tiin tutkimusohjelman mukaan laadittavaksi vuosina 1998-2000, siten että tarvittavat
mallinnustavat ja lähtötiedot olisivat pääosin valmiina vuonna 1998. TVO:n sisäisessä
suunnittelussa vuosi 1996 katsottiin kuitenkin sopivaksi välietapiksi, jolloin ohjelman
edistymistä voitaisiin arvioida ja tavoitteenasettelua tarvittaessa tarkentaa.

Vuosina 1993-96 tehtävät turvallisuusselvitykset organisoitiin tässä yhteydessä erilliseksi
projektiksi ("TURVA"-projekti), jonka tehtäväksi asetettiin suunnitella ja toteuttaa loppu-
sijoituksen turvallisuuteen liittyvä tutkimus siten, että vuonna 1996 on selvitetty strategia
paikkakohtaisen turvallisuusanalyysin suorittamiseksi. Tarkoituksena oli arvioida erityi-
sesti tarvittavat menetelmät ja lähtötietotarpeet sekä keinot niiden validoimiseksi. Rinnan
TUR VA-projektin kanssa asetettiin paikkatutkimusprojekti ("PATU") sekä kapselointi- ja



loppusijoitustekniikan kehittämiseen tähtäävä "TEKA"-projekti. TEKA-projektin tehtä-
vänä oli huolehtia myös teknisten vapautumisesteiden toimintakyvyn arviointiin tarvitta-
vasta työstä.

Arvioidessaan TVO:n tutkimusohjelmaa säteilyturvakeskus (STUK) yhtyi TVO:n näke-
mykseen siitä, että vuosi 2000 olisi sopiva vuosi seuraavalle laajalle turvallisuusanalyysille
(STUK 1994). Samalla se kuitenkin ehdotti, että TVO:n tulisi vuoden 1996 lopulla kootusti
esittää viranomaisten arvioitavaksi siihenastisten sijoituspaikkatutkimusten tulokset ja
tutkimusaluekohtaiset sijoitustilaratkaisut turvallisuusselvityksineen. Myöhemmin voi-
mayhtiöiden vuoden 1996 tutkimusohjelmaa arvioidessaan STUK ehdotti, että samassa
yhteydessä tulisi myös esittää suunnitelma vuoden 2000 turvallisuusanalyysille. Kauppa-
ja teollisuusministeriö (KTM) on lausunnoissaan yhtynyt STUKin ehdotuksiin.

Eduskunnan vuonna 1994 hyväksymällä ydinenergialain muutoksella kaiken ydinjätteen
maastavienti kiellettiin. Tämä merkitsi, että myös Imatran Voima Oy:n (IVO) tuli valmis-
tautua loppusijoittamaan Loviisan laitoksilta kertyvä käytetty polttoaine Suomeen. Tämän
johdosta IVO ja TVO päättivät vuonna 1995 yhteisen yhtiön, Posiva Oy:n, perustamisesta
huolehtimaan sekä IVOn että TVO:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen tähtää-
västä tutkimus- ja kehitystyöstä. Posivan tehtävänä tulisi aikanaan olemaan myös tarvit-
tavien laitosten rakentaminen ja käyttö.

Vuosina 1993-1996 tehdyistä sijoituspaikkatutkimuksista on esitetty yhteenveto tämän
raportin kanssa rinnan ilmestyvässä PATU-projektin raportissa (Posiva 1996a). Tutkimus-
aluekohtaisten sijoitustilaratkaisujen kehittämiseen tähtäävää työtä puolestaan on selostet-
tu TEKA-projektin loppuraportissa (Posiva 1996b).

Loppusijoituksen turvallisuutta on tarkasteltu VTT Energian laatimassa TILA-96 -rapor-
tissa (Vieno & Nordman 1996). Turvallisuusarvio on laadittu TVO-92- turvallisuusanalyy-
sin pohjalta ja siinä on tarkasteltu paikkakohtaisten tekijäin merkitystä turvallisuudelle.
Raportti on julkaistu erillisenä Posiva-raporttina, josta tähän raporttiin on koottu vain lyhyt
yhteenveto.

Nyt käsillä oleva raportti on yhteenveto vuosina 1993-1996 tehdystä, loppusijoituksen
turvallisuuden arviointiin tähtäävästä työstä. Raportti sisältää katsauksen turvallisuustut-
kimusten nykytilasta, yhteenvedon tehdystä tutkimuksesta sekä päälinjat jatkotutkimuk-
selle. Erityisesti on tarkasteltu paikkakohtaisten tekijäin huomioonottamista turvallisuus-
analyyseissä. Näkemykset perustuvatpaljolti TILA-96-raporttiin ja sen laatimisen yhtey-
dessä tehtyihin selvityksiin ja käytyihin keskusteluihin.

Tämän raportin laadinnasta vastaa pääosin TURVA-projektiryhmä, johon ovat kuuluneet
projektipäällikkönä tekn. tri Juhani Vira sekä jäseninä dipl.ins. Heikki Hinkkanen, dipl.ins.
Mikko Nykyri (helmikuuhun 1996 asti), dipl.ins. Lauri Pöllänen, tekn. lis. Jukka-Pekka
Salo sekä fil. kand. Margit Snellman (toukokuusta 1996 lähtien).



2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN TURVALLISUUS-
TUTKIMUKSET VUOSINA 1993-1996

2.1 Turvallisuusanalyysin menetelmät

2.1.1 Lähtökohdat

Säteilyturvakeskuksen laatimassa arviossa TVO-92-turvallisuusanalyysiä pidetään ylei-
sesti ottaen huolellisesti tehtynä ja siinä käytettyjä laskentamalleja uusimman tiedon
mukaisina. Käytettyihin skenaarioihin ja malleihin todetaan sisältyvän epävarmuuksia,
mutta merkittäviä puutteita niissä ei havaittu. Ihmisten toiminnasta aiheutuvien skenaari-
oiden osalta TVO-92:n kattavuus sanotaan vaikeasti arvioittavaksi. Seuraavan turvalli-
suusanalyysin tulisi STUKin mielestä olla selvemmin sidottu kallioperän paikkakohtaisiin
ominaisuuksiin (STUK 1994).

Ruotsalaisen Karinta-Konsultin STUKin tilauksesta teettämässä arviossa arvostellaan
myös paikkakohtaisten lähtötietojen vähäisyyttä ja väitetään, että tässä suhteessa enemmän
olisi ollut tehtävissä (Andersson ym. 1993). Skenaarioista todetaan, että bentoniittipuskuri
on käsitelty vähemmin variaatioin kuin muut moniestejärjestelmän osat. Vertailu skenaa-
rion perusteella analyysin väitetään olevan etupäässä vain "yhden kapselin turvallisuusana-
lyysi"; ts. yhtä useamman kapselin puutteellisen toimintakyvyn seurauksia ei käsitellä
kyllin tyhjentävästi. Tässä suhteessa ratkaisuksi ehdotetaan todennäköisyyspohjaista tar-
kastelua.

Sekä STUK että Karinta korostivat lisätutkimusten tarvetta useilla aloilla. Tavoittena olisi
sekä tarkentaa ja hankkia lisää kokeellista ja mittaustietoa laskelmien lähtötiedoiksi että
osoittaa käytettyjen oletusten, menetelmien ja mallien soveltuvuus turvallisuusanalyysin
tarkoituksiin. Karinta painottaa myös epävarmuusanalyysin metodologisen selkeyden
merkitystä: Entistä paremmin tulisi erottaa tosiasiat, asiantuntija-arviot ja arvostukset,
joista viimeksi mainitut tulevat esiin erityisesti skenaariovalinnoissa. Turvallisuusanalyysi
tulisi laatia siten, että näiden seikkojen osuus lopputuloksissa ja johtopäätöksissä on
helposti nähtävissä.

2.1.2 Menetelmäkehitys

Viime vuosina eri maissa laadittuja turvallisuusanalyysejä on arvioitu ja vertailtu useissa
kansainvälisissä yhteyksissä. OECD:n ydinenergiatoimiston, NEAn, Performance Assess-
ment Advisory Group (PAAG) perusti tätä tarkoitusta varten vuonna 1995 erityisen IPAG-
ryhmän (Integrated Performance Assessments of Deep Repositories). Tämä ryhmä esitti
raporttinsa syksyllä 1996 pidetyssä PAAGin kokouksessa. Ryhmä pidättäytyi arvioimasta
turvallisuusanalyysimenetelmien yleistä tasoa, mutta totesi huomattavaa edistystä tapahtu-
neen tällä vuosikymmenellä mm. konseptuaalisiin epävarmuuksiin, tarkasteltavien loppu-
sijoitusjärjestelmän ominaisuuksien, ilmiöiden ja prosessien (ns. FEP eli Features, Events
and Processes) ja skenaarioiden määrittelyyn liittyvissä asioissa. Ryhmä mainitsee erilais-
ten muodollisten skenaario- ja FEP-tekniikoiden etuja, mutta toteaa, että edut on puntaroi-
tava yhdessä menetelmien vaatimien resurssien kanssa.



Muodollisten skenaariotekniikoiden kehitystyötä ja käyttömahdollisuuksia on seurattu
Ruotsin SKB:njaTVO:n välisissä turvallisuusanalyysikokouksissa vuodesta 1994 lähtien.
Huomion kohteena on etupäässä ollut SKB:n soveltama ns. RES-menetelmä (Rock
Engineering System; Skagius ym. 1995). Tässä yhteydessä RES-menetelmästä hankittiin
myös omakohtaista kokemusta suorittamalla matriisianalyysi lähialueen ilmiöille (Vieno
ym. 1994). Tarkastelu osoitti, että menetelmä on käyttökelpoinen apuneuvo monimutkai-
sen ongelman jäsentämiseen. Lisäksi se tarjoaa selkeän menetelmän turvallisuusanalyysin
taustalla olevien FEP-tarkastelujen dokumentointiin. Samalla kuitenkin todettiin, että
menetelmä sinänsä ei anna opastusta siihen, miten tärkeitä ominaisuuksia, ilmiöitä ja
prosesseja tulisi käsitellä tai millaisia skenaarioita (laskentatapauksia) analyysissä tulisi
tarkastella.

Samanlaisia johtopäätöksiä esittävät myös Andersson ja King-Clayton (1996) selvitykses-
sä, jossa tarkasteltiin RES-menetelmän ja Ruotsin ydin turvallisuusviranomaisen (Svenska
Kämkraftsinspektion, SKI) käyttämän PID-menetelmän (Process Influence Diagram;
Chapman ym. 1995) mahdollista antia turvallisuusanalyysimenetelmien kehittämiseen.
Yhtenä näiden menetelmien lisäetuna kirjoittajat pitävät sitä, että nämä tarjoavat jäsenty-
neen tavan tarkastella turvallisuusanalyysien "täydellisyysongelmaa"; ts. kysymystä siitä,
kattaako tehty turvallisuusanalyysi kaikki merkittävät ilmiöt ja prosessit.

Raportissa on tarkasteltu myös Ruotsissa viime vuosina tehdyn skenaario- ja FEP-
työskentelyn tuloksia suhteessa TVO-92:n sisältöön. Raportissa on esitetty yksinkertainen
tarkistuslista niistä ilmiöistä tai prosesseista, joita TVO-92:ssa ei ole eksplisiittisesti
käsitelty. Tarkastelu rajoittuu vain itse turvallisuusanalyysiraporttiin eikä ulotu sen tausta-
aineistoon tai muihin YJT-sarjassa julkaistuihin raportteihin.

Vertailu tuo esiin joukon asioita, jotka ruotsalaisessa skenaariotyössä on havaittu merkit-
täviksi mutta joita TVO-92:ssa ei suoranaisesti käsitellä. Näiden seikkojen läpikäyminen
osoittaa kuitenkin, että useimmista huomautusten kohteista löytyy aineistoa TVO-92:n
taustaraporteista tai TVO:n paikkatutkimusraporteista. Anderssonin ja King-Claytonin
arvio antaa silti tukea Karintan bentoniittipuskuria koskeville huomautuksille. Raportissa
huomautetaan, että loppusijoituksen kemia ylipäänsä näyttäisi ansaitsevan lisähuomiota.

Anderssonin ja King-Claytonin raportissa (1996) kuvataan myös PID-menetelmän yhtey-
dessä SKI:n piirissä kehitettyä Assessment Model Flowchart-jarjestelmaa (AMF). Pyrki-
myksenä on turvallisuusanalyysityön eri osapuolten ja paikkatutkimusten yhteistyön
kehittäminen ja sisäisen laadunvarmistuksen ja konsistenssin parantaminen. Posivan
Geokem- ja Geotrans-ryhmät ovat esimerkki tämän luonteisesta toiminnasta.

Kiteistä kalliota tutkivien ydinjäteorganisaatioiden yhteisessä ns. KristalliryhmässäSKB:n
turvallisuusanalyysi SKB 91 (SKB 1992), Sveitsin Nagran Kristallin-I (Nagra 1994a),
Kanadan AECL:n EIS (Goodwin ym. 1994), Japanin PNC:n H-3 (PNC 1992) ja TVO-92
(Vieno ym. 1992) ovat olleet laajan vertailun kohteena sekä yleisen lähestymistapojen ja
tulosten että erilaisten erityiskysymysten osalta (Nagra 1994b, SAM 1996). Mainittujen
analyysien johtopäätökset ovat paljolti samanlaiset, mutta niiden tarkastelutavoissa on
merkittäviäkin eroja. Kanadassa pääpaino on jo pitkään ollut todennäköisyyspohjaisen



SYVAC-järjestelmän kehittämisessä, kun taas muissa maissa on pitäydytty joko täysin
deterministisissä tarkasteluissa (TVO-92, Kristallin-I, H-3) tai osittain deterministisissä,
osittain todennäköisyyspohjaisissa menetelmissä (SKB 91). Vaikka todennäköisyyspoh-
jaisillakin menetelmillä luonnollisesti voidaan tehdä deterministisiä tarkasteluja, tarkaste-
lutavan valinta vaikuttaa yleensä skenaarioiden määrittelyyn ja epävarmuustarkasteluihin.

TVO-92:n deterministisen tarkastelutavan yhtenä perusteluna oli läpinäkyvyys. Todennä-
köisyyksiä yhdisteltäessä samalla yleensä katoaa tulosten jäljitettävyys eli tieto siitä, mitkä
lopulta olivat tuloksiin eniten vaikuttaneet epävarmuudet. Perimmäinen ongelmahan on
käytettyjen todennäköisyysjakaumien väistämätön subjektiivisuus. Deterministisissä tar-
kasteluissa lukija voi huomattavasti helpommin päätellä erilaisten oletusten merkityksen
johtopäätösten kannalta.

Toisaalta todennäköisyyksien käytöllä voidaan helpottaa niitä ongelmia, jotka nousevat
esiin erilaisten skenaario-oletusten yhdistelemisestä erityisesti epätodennäköisten mutta
seurauksiltaan merkittävien skenaarioiden käsittelyssä. Erilaisia pessimistisiä ja loppusi-
joitusjärjestelmän kannalta epäedullisia oletuksia yhdistelemällä on aina mahdollista
kehitellä skenaarioita, joiden todennäköisyys on äärimmäisen pieni mutta joiden potenti-
aaliset seuraukset jollekulle yksilölle voisivat olla merkittävät. Todennäköisyyspohjaisissa
tarkasteluissa seuraukset ja todennäköisyydet käsitellään automaattisesti yhteydessä toi-
siinsa, ilman että huomio kiinnittyy pelkästään seurauksiin.

Todennäköisyyspohjainen analyysi voi myös auttaa selvittämään konservatiivisuusvaati-
muksen toteutumista. Epälineaaristen vuorovaikutusten takia aina ei ole helposti todetta-
vissa, minkälaiset oletusten yhdistelmät todella tuottavat konservatiivisen parametriyhdis-
telmän.

Todennäköisyyksien liittäminen lähtötietoihin kuvaa tosiasiallista tilannetta, jossa tämän
hetken turvallisuusanalyysimallintaja on: tietomme ovat useimmiten arvioita, joihin liittyy
erisuuruisia epävarmuuksia. Vaikka onkin harhakäsitys, että inhimilliset arviot luonnos-
taan olisivat todennäköisyyspohjaisia, todennäköisyysjakaumat ovat yksi keino arvioi-
demme luonteen kuvaamiseen. Todennäköisyysjakaumilla voidaan kuvata myös tietojam-
me kallioperän vaihtelusta, mutta kallioperäkään ei sinänsä ole stokastista eikä käytettävis-
sä oleva kallioperätieto mahdollista edes todellisten tilastollisten johtopäätösten tekoa.
Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysimallinnus on ensisijaisesti tiedollisen epä-
varmuuden kuvaamista ja tulokset tulee myös tulkita tämän mukaisesti. Arvioitavaksi tulee
silloin, onko saatava etu suhteessa niihin menetyksiin, joita monimutkainen todennäköi-
syyksien yhdistely aiheuttaa.

Vaikka Kristalliryhmässä kaikilla tarkastelukohteena on kiteinen kallio, suunnitelluissa
loppusijoitusjärjestelmissä on huomattavia eroja; myös jätetuote on näillä näkymin erilai-
nen ainakin PNC:llä ja Nagralla (lasitettu runsasaktiivinen jäte). Käytetty Candu-poltto-
ainekin eroaa mm. keskimääräiseltä palamaltaan kevytvesireaktorien käytetystä poltto-
aineesta. Vertailut SKB:n työhön ovat siksi luonnollisesti kiinnostavimpia. Vaikka SKB
91 :n ja TVO-92:n perusnäkemys on sama - että kaikki kapselit säilyvät ehjinä niin kauan
kuin niiden sisällöstä ylipäänsä on vaaraa - vapautumislaskelmien kannalta keskeinen



vertailuskenaario on erilainen: SKB 91 :n laskelmissa lähtökohtana on, että pieni osa
kapseleista (yksi promille) voi laadunvalvonnasta huolimatta olla alun perin vuotavia.
Vuoto oletetaan tapahtuvaksi pienestä, 5 mm2:n suuruisesta reiästä. Kuparikapselin sisällä
olevan lyijyvalun oletetaan kuitenkin estävän pohjaveden ja polttoaineen kosketuksen
tuhannen vuoden ajan.

TVO-92:n vertailuskenaariossa oletetaan, että kapseli menettää kokonaan tiiviytensä
10 000 vuoden kuluttua loppusijoituksesta. Herkkyystapauksena tarkastellaan kuitenkin
tilannetta, että hajoaminen tapahtuisi jo 1000 vuoden kuluttua ja karkea laskelma on tehty
myös tilanteelle, että kapseli ei alkuunkaan pystyisi estämään päästöjä. Pienen vuodon
seurauksia on tarkasteltu lähinnä kvalitatiivisesti.

SKB 91 :n tarkoitus oli tarkastella lähinnä kallioperän kykyä toimia vapautumisesteenä ja
teknisten vapautumisesteiden toiminnalle siinä annettiin suhteellisen vähäinen huomio.
SR 95 -raportissa on tarkasteltu seikkaperäisemmin luvitusvaiheessa tarvittavan kokonais-
valtaisen turvallisuusanalyysin sisältöä ja tarkasteltavia skenaarioita (SKB 1995).
SKB 91 :een ja TVO-92:een verrattuna enemmän painoa annetaan nyt mm. itse loppusijoi-
tustoiminnasta aiheutuville puutteille tai häiriöille, jääkausi-ilmiöille sekä tulevaisuuden
ihmisten toimista aiheutuville altistusmahdollisuuksille. Peruskenaario (normaaliskenaa-
rio) on kuitenkin se, että loppusijoitusjärjestelmä toimii suunnitellulla tavalla.

TILA-96 -raportin lähtöajatuksena oli TVO-92 -raportin päivitys, ja erityisesti skenaario-
analyysissä on pitäydytty TVO-92: n rakenteessa. Lisähuomiota on kuitenkin nyt kiinnitetty
vuotavan kapselin mallintamiseen. Lähialueen massavirtamalli kykenee nyt tarkastele-
maan vapautumisilmiöitä entistä monipuolisemmin.

2.1.3 Mallien kelpoisuus ja analyysin epävarmuudet

Turvallisuusanalyysin lähtötietojen tarkentaminen ja laskentamallien kelpoistaminen ovat
vuoden 1992 jälkeenkin olleet turvallisuustutkimusten keskeistä sisältöä. Yhteenveto eri
aihepiirien tutkimuksesta on esitetty luvuissa 2.2-2.6.

Kysymys validoinnin tarpeista, tavoitteista ja keinoista on ollut yleisestikin runsaasti esillä
viime vuosien kansainvälisessä keskustelussa. Erityisesti päättynyt kansainvälinen INT-
RAVAL-projekti (NEA 1996, Hautojärvi 1994a) ja sen johtopäätökset nostivat esiin osin
semanttisen kysymyksen itse "validointi"-sanan merkityksestä. INTRAVALin tavoitteek-
si oli aikanaan asetettu turvallisuusanalyyseissä käytettävien kulkeutumismallien validoin-
ti, mutta projektin kuluessa yhä suurempi yksimielisyys vallitsi siitä, että mallien validointi
irrallaan käyttösovelluksesta ei ole mahdollista. Vaikka jotkut ovat halunneet ymmärtää
"validointi"-sanan pragmaattisesti pyrkimyksenä kohti perusteltuja ja oikeaksi havaittuja
analyysimenetelmiä, monet ovat siirtyneet käyttämään löyhempää termiä "luottamuksen
rakentaminen" (confidence building). Olennaista onkin, millainen aineisto lopulta katso-
taan riittäväksi vaaditun turvallisuustason perustelemiseksi. Kansainvälisen atomienergia-
järjestön IAEA:n asiantuntijaryhmän mielestä tavoitteksi olisi otettava järkevän varmuus-
tason saavuttaminen ("reasonable assurance", ks. Bragg 1996).



Riippumatta siitä, puhutaanko validoinnista, luottamuksen rakentamisesta tai järkevän
varmuustason saavuttamisesta, vuosien 1993-1996 tutkimusten yhtenä tavoitteena on ollut
lisätä ymmärrystä turvallisuusanalyysin kannalta tärkeistä ilmiöistä ja prosesseista sekä
rakentaa luottamusta siihen, että käytetyt mallit ja yksinkertaistukset eivät johda seurausten
aliarviointiin. Tähän on pyritty sekä tutkimus- ja kalliolaboratorioissa tapahtuvilla mallin-
tamiskokeilla (pyrkimällä tulkitsemaan ja ennustamaan hyvin kontrolloitujen kokeiden
tuloksia) että lisäämällä kokeellista ja teoreettista perustietoa tärkeistä ilmiöistä.

Yhtenä osana tällaisen aineiston keräämistä ovat myös luonnonanalogiatutkimukset.
Posivan tutkimusohjelmassa analogiatutkimuksissa on keskitytty muutamiin turvallisuu-
den kannalta keskeisiin erityiskohteisiin, mutta näiden tutkimusten lisäksi on laadittu
selvitys suurten kansainvälisten analogiatutkimusprojektien johtopäätöksistä loppusijoi-
tuksen turvallisuusanalyysin kannalta (Brandberg ym. 1993). Kapselimateriaalien luon-
nonanalogiatutkimusten tähänastisesta annista on tehty erillinen arviointi (Vira 1996a).
Luonnonanalogiatutkimuksilla on yleisesti saatu arvokasta tukea loppusijoitusjärjestelmän
pitkäaikaiskäyttäytymistä koskeville arvioille. Monissa tapauksissa luonnonanalogiat ovat
kyenneet osoittamaan, että tietty loppusijoitustiloissa vaikuttavaksi oletettu prosessi todel-
lakin toimii luonnossa vastaavanlaisissa olosuhteissa.

Mallien ja tulosten luotettavuuden kannalta merkittävää on tieteellisen yhteisön oma
kriittinen keskustelu. Suomalaista panosta niin kansainvälisiin konferensseihin kuin tie-
teellisiin lehtiinkin on siksi pyritty kannustamaan.

2.2 Kallioperän yleinen käyttäytyminen

2.2.1 Lähtökohdat

Merkittävät kallioperän ominaisuuksia voimakkaasti muokkaavat prosessit ovat lakanneet
vaikuttamasta Fennoskandian kilven alueella jo satoja miljoonia vuosia sitten. Fen-
noskandian kilpi on yhdessä muiden maapallon kilpialueiden (mm. Kanadan kilpi, Uk-
rainan kilpi) kanssa vakaimpia alueita koko maapallolla. Syvällä kalliossa ei ole voimak-
kaasti lämpöä tuottavia prosesseja ja suuret maanjäristykset ovat harvinaisia. Maanpinnan
topografia on saavuttanut nykyisen peneplaanitason jo aikoja sitten ja suurin osa Suomesta
on loivapiirteistä ja alavaa aluetta. Tämän ansiosta myös veden aiheuttama eroosio on
vähäistä ja jo kallion pinnan lähelläkin tapahtuvat prosessit ovat hitaita verrattuna vuoris-
toalueisiin.

Fennoskandian kivilajimuodostumien kehityshistorian ja laattatektonisten syiden vuoksi
kallioperään on syntynyt aikojen kuluessa runsaasti eri asteisia rikkonaisuusrakenteita
(syvämurroksia ja ruhjeita). Ruhjeiden syvyysulottuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa mutta ne
ulottunevat useiden kilometrien syvyyteen. Ruhjeisuuden muodostama mosaiikkimainen
rakenne on ollut sijoituspaikan valintaa ohjaava, geologinen lähtökohta. Ruhjeinen kallio-
perä on luonnollisesti kalliorakentamisen kannalta epäedullinen ympäristö, mutta voidaan
myös perustellusti olettaa, että mikäli tulevaisuudessa kallioon kohdistuisi merkittäviä
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jännityksiä, niin nämä purkautuisivat kallioliikkeinä jo ennestään olevissa ruhjeissaeivätkä
saisi aikaan uusia ruhjeita aiheuttavia siirroksia kiinteässä kalliomassassa.

Loppusijoituksen kannalta on kiinnostavaa tarkastella niitä mahdollisia mekanismeja ja
taustalla olevia prosesseja, joiden ansiosta kallioperään voisi syntyä uusia ruhjeita tai voisi
tapahtua merkittäviä paikallisia liikuntoja. Tästä syystä kiinnostuksen kohteena ovat
nykyisin tapahtuvat kallioliikunnat ja seismisyys, joka epäsuorasti indikoi kallioliikkeitä.

2.2.2 Viimeaikainen tutkimustyö

Kallioliikuntoihin ja seismisyyteen liittyvää tutkimusta ei ole suoraan kohdistettu tutki-
musalueisiin, vaan suuri osa työstä tähtää prosessien ja mekanismien ymmärtämiseen
yleensä ja niiden merkittävyyden arviointiin loppusijoituksen kannalta. Tästä syystä näitä
asioita on viime vuosina tarkasteltu kansainvälisen tiedonvaihdon avulla. Osa tästä on
tapahtunut NEAn järjestämissä työkokouksissa. Näissä kokouksissa on kartoitettu mah-
dollisia muutosprosesseja (NEA 1991) sekä menetelmiä niiden karakterisoimiseksi (NEA
1994). Muutosprosessien ymmärtämiseksi on kehittymässä erityinen paleogeotieteellinen
ala, jota voidaan soveltaa erityisesti geokemian ja mineralogian alueella ja tehdä näiden
tuloksista päätelmiä aikoinaan tapahtuneista geologisista prosesseista.

Suomen ja Ruotsin alueilta on laadittu seismotektoniset yhteenvedot (Saari 1992, Muir-
Wood 1993). Näissä käytiin läpi Fennoskandian kilven seismisyyden syitä ja kehittymistä.
Ilmeinen syy seismisyyteen on Atlantin keskiselänteessä vallitsevat prosessit, joiden takia
kallioperään kohdistuu vaakasuuntainen jännitystila ja joka nykyisin purkautuu pieninä
kallioliikkeinä sekä ns. aseismisenä hiipumana. Tällaisten hitaiden lohkoliikuntojen mit-
taamiseksi seismisillä menetelmillä laadittiin menetelmäselvitys (Saari 1994) ja tarkastel-
tiin sen soveltamista loppusijoitustutkimuksiin (Saari 1995). Tällaisten liikkeiden mittaa-
miseksi tulisi perustaa kiinteä asemaverkostoja seurata alueen mikroseismisyyttä useiden
vuosien ajan. Järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi sen perustamista voidaan harkita
vasta valitulle alueelle, jolloin järjestelmän avulla voidaan tehdä havaintoja myös itse
louhinnan aiheuttamasta seismisestä tai akustisesta emissiosta ja hyödyntää näitä havain-
toja kalliorakenteesta olevan aineiston täydentämiseksi (Saari 1996).

Suoremman tiedonhankinnan nykyisestä kallioliikkeestä mahdollistavat geodeettiset me-
netelmät. Käsitykset maankohoamisesta perustuvat tarkkavaaituksiin sekä geoidin muo-
don analyysiin. Tutkimuspaikkojen maankohoaminen on luokkaa 6-4mm. Maankohoamisen
anomaliat, alueet joilla maa kohoaa "liian nopeasti" tai "hitaasti" keskiarvoon verrattuna
indikoivat alueita, joiden liikekehitys poikkeaa muun kallioperän tasaisesta liikkeestä.
Suomessa tällaisia alueita on Pohjanmaalla Perämeren rannikolla ja itärajan tuntumassa.
Näillä alueilla geodeettisen kolmiomittausaineiston analyysin perusteella kalliojännitykset
olisivat hieman poikkeavia (Chen 1991).

GPS-mittausten avulla saadaan suoraa informaatiota kallion horisontaalisuuntaisesta liik-
keestä. Menetelmän käyttökelpoisuudesta laadittiin selvitys ja tehtiin testimittaukset (Chen
& Kakkuri 1994). Vuosina 1994-1996 Suomeen perustettiin 12 kiinteän mittausaseman
verkosto (kuva 2-1). Kivetyn, Olkiluodon ja Romuvaaran tutkimusalueet varustettiin



kiinteiden asemien lisäksi paikallisella mittausverkolla. Mittauspisteet on sijoitettu siten,
että niiden avulla voidaan seurata paikallisissa ruhjeissa mahdollisesti tapahtuvia liikkeitä.

Koko maan kattavan mittausverkoston avulla saadaan lähivuosien avulla informaatiota
Suomen kallioperän eri osan liikkeistä suhteessa toisiinsa. Tulosten avulla voidaan toden-
näköisesti tarkentaa käsityksiä kallioperän liikemekanismeista ja niiden suhteesta kallio-
perän päärakenteisiin. Koska Ruotsiin on asennettu vastaava verkosto, lisätietoa saadaan
suurimmalta osalta Fennoskandian kilven aluetta. Koska nämä järjestelmät ovat taas osa
lähes maailmanlaajuista seurantajärjestelmää, saadaan pitkän ajan kuluessa tietoja manner-
laattojenkin liikkeistä.

Mittauksia on ensimmäisiltä asemilta, joihin myös Olkiluoto kuuluu, tehty noin vuoden
ajan. Tulokset ovat tilastollisen edustavuuden kannalta vielä riittämättömiä, mutta havaittu
liike vaikuttaisi olevan sopusoinnussa kallioperässä vallitsevan, likimain itä-länsisuuntai-
sen, horisontaalisen pääjännityksen kanssa. Olkiluodon paikallisverkossa ei ole tapahtunut
muutoksia.

Eurajoki #

Vaasa

J^Snsuu

Tuorlav- Metsähovi

Kuva 2-1. Kallion liikuntojen mittaamiseen perustettu 12 kiinteän mittausaseman verkos-
to.



10

Tutkimusalueilla on tehty jännitystilamittauksia syvissä kairarei'issa (Ljunggren & Klas-
son 1996). Menetelminä on käytetty ns. irtikairausmenetelmää sekä kallion hydraulista
murtamista. Tulokseksi on saatu hyvä käsitys alueiden jännitystilasta syvyyden funktiona.
Fennoskandinavian kilven alueella tehdyt mittaukset on koottu tietokannaksi. Vertailu
tutkimusalueilta saatujen tuloksien ja tietokannan välillä osoittaa, että mittaustulokset ovat
kallioperälle tyypillisiä eikä anomaalisen suuria tai pieniä arvoja ole tavattu. Mittausarvo-
jen vaihtelu tutkimusalueen arvoissa selittyy todennäköisimmin paikallisista rikkonaisuus-
rakenteista.

Lähitulevaisuuden kannalta huomioonotettava tekijä on maankohoaminen. Erityisesti
rannikkoalueella se vaikuttaa hydrogeologisiin olosuhteisiin, koska pintapotentiaali on
jatkuvassa muutostilassa ja sen ansiosta eri laatuiset pohjavedet voivat sekoittua keskenään
ja merestä nouseva alue joutuu sadannan alaiseksi, jolloin myös uutta pohjavettä alkaa
suotautua kallioon. Maankohoamisen nousunopeuden selvittämiseksi ajoitettiin Olkiluo-
don -Pyhäjärven alueella sedimenttinäytteitä ja arvioitiin niiden avulla jäätiköitymisen
jälkeistä maankohoamista. Tätä aineistoa verrattiin Tammisaaren alueelta koottuun vastaa-
vaan aineistoon. Tuloksista ilmenee, että maankohoaminen on ollut heti jäästä vapautumi-
sen jälkeen jonkin verran nykyistä nopeampaa ja on nyt vähitellen pienenemässä. Aineiston
avulla on voitu rekonstruoida pohjavesimallinnusta varten Olkiluodon saaren kehittyminen
nykyiseen muotoonsa (Löfman 1996) ja edelleen hahmotella, miltä alue voisi näyttää
tulevaisuudessa maankohoamisen jatkuessa - olettaen, että uusi jäätiköityminen ei muuta
kehityssuuntaa.

Jäätiköitymiseen liittyviä prosesseja tarkasteltiin vuonna 1991 ruotsalaisten kanssa yhteis-
työnä laaditussa raportissa (Ahlbom ym. 1991). Laaditut jääkausiskenaariot perustuivat
suurelta osin oletukseen astronomisista tekijöistä ilmastonmuutoksia laukaisevana te-
kijänä. Ilmastonkehitys ja jäätiköityminen ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet
lisääntyvän tutkimuksen kohteena ja on odotettavissa, että jäätiköitymisprosessista ja
jäätiköiden käyttäytymisestä saadaan lisätietoja mm. Etelänapamantereen ja Grönlannin
kairaustutkimuksista. Myös Ruotsin SKB on tehnyt laajoja tutkimuksia jääkausien kehit-
tymisestä.

Jäätiköitymiseen liittyviä paikkakohtaisia erityispiirteitä on tarkasteltu alustavasti (Eronen
& Lehtinen 1996) olemassaolevan aineiston ja Suomen jäätiköitymishistorian perusteella.
Työssä kartoitettiin erot Olkiluodon, Kivetyn ja Romuvaaran jäätiköitymishistoriassa.
Merkittävimmät erot liittyvät jäätiköitymisen kestoon ja alueen vapautumiseen jäästä ja sitä
seuranneesta mahdollisesta merivaiheesta. Yksityiskohtaisempia arvioita eri tekijöistä,
esimerkiksi ikiroutaolosuhteista, ei ole kuitenkaan pystytty tekemään. Tarkempia arvioita
jääkauden kehityskuluista voitaisiin mahdollisesti tehdä paleohydrogeokemiallisten tutki-
musten avulla. Menetelmien kehittämiseksi tällaisiin tutkimuksiin laadittiin ehdotus EU-
tutkimusohjelmaan yhteistyössä ruotsalaisten, englantilaisten, ranskalaisten ja espanjalais-
ten organisaatioiden kanssa. Tarkoituksena on jäljittää erilaisin isotooppitutkimusmenetelmin
merkkejä jäätikön vaikutuksista tutkimusalueiden rakomineraaleista.
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2.3 Kemialliset olosuhteet loppusijoituspaikoilla

2.3.1 Lähtökohdat

Säteilyturvakeskuksen arvioinnin (STUK 1994) mukaan vuoden 1992 loppuun mennessä
tehdyissä geo- ja pohjavesikemian tutkimuksissa olisi ollut mahdollisuuksia raportoitua
laajempiinkin näytteenottoihin, analyyseihin ja tulkintoihin, mm. geokemian mallinnuksen
ja virtausmallinnuksen yhteensopivuuden todentamiseksi. Arvion mukaan kullekin tutki-
musalueelle tulisi tehdä kattava geokemiaan, rakomineraaleihin ja isotooppitietoihin
perustuva synteesi. Lisäksi korostettiin tarvetta pohjavesikemian tiiviimpään integroinitiin
turvallisuusanalyysitarkasteluihin. Myös Karinta-Konsultin lausunnossa (Andersson ym.
1993) korostettiin laajemman geokemian tulkinnan tarvetta aluekohtaisen hydrogeoke-
miallisen kuvan muodostamiseksi evoluutio- ja massatasapainomallinnuksen avulla.

Aluekohtaiseen geokemialliseen tulkintaan ja kokonaiskuvaan tähtäävä mallinnustyö
käynnistettiin jo alustavien paikkatutkimusten aikana. Mallintamisesta on vastannut eri
organisaatioista koottu Geokem-ryhmä, jonka toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön
paikkatutkimusprojektin ja erityisesti paikkatutkimusten mallintajien kanssa. Vuosina
1994-1996 on tehty laaja selvitys Romuvaaran pohjaveden evoluutiosta ja tarkennettu
Olkiluodosta alustavissa paikkatutkimuksissa saatua kuvaa; työ on parhaillaan käynnissä
Kivetylle.

Erilliskysymyksenä on myös seurattu mahdollisen louhitun tilan lähiympäristöönsä ai-
heuttamia muutoksia Olkiluodon VLJ-luolan pohjavesiasemien näytteenotoilla (Helenius
1996).

2.3.2 Tutkimuspaikkojen pohjavesikemia

Pohjavesikemian tutkimusten tavoitteena on selvittää loppusijoitustilan pitkäaikaiseen
toimintakykyyn vaikuttavat pohjavesikemian olosuhteet sekä pohjavesikemiaan nykyi-
seen kehitykseen vaikuttaneet ja tulevaan kehitykseen vaikuttavat prosessit. Vuosien
1993-1996 hydrogeokemiallisten olosuhteiden perustilan tutkimustulokset on kuvattu
yksityiskohtaisesti pohjavesikemian yhteenvetoraportissa (Ruotsalainen & Snellman 1996).
Tässä osassa esitellään tutkimuspaikkojen pohjavesikemian evoluutioselvitykset.

Vuoden 1992 jälkeisissä tutkimuksissa on pyritty tarkentamaan ja arvioimaan erityisesti
aluekohtaiseen pohjavesikemiaan vaikuttaneita prosesseja ja vesien kehityksen nykytilaa
kolmella paikalla. Koostumukseen ja kehitykseen vaikuttaneiden prosessien arvioinnissa
on sovellettu sekämassatasapainoon että reaktioreitteihin perustuvia mallintamismenetelmiä.
Kineetiikan huomioonottamiseen on jatkossa paremmat mahdollisuudet kansainvälisen
mallinkehityksen ja erityisesti kineettisten vakioiden karttumisen myötä (von Maravic &
Smellie 1994).

Osallistuminen Äspön suuren mittakaavan redox-kokeen pohjavesikemian selvityksiin on
lisännyt geokemian tulkintavalmiuksia. Geokem-ryhmä tarkasteli yhteistyössä ruotsalai-
sen tutkimusryhmän kanssa redox-kokeen rakovyöhykkeen pohjaveden nykytilaan johta-
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neita prosesseja kallio-vesi systeemin alkutilanteen ja pohjaveden ajallisten muutosten
avulla (Pitkänen ym. 1994a, Banwart ym. 1995a, 1995b). Lisäksi testattiin pohjavesike-
mian massatasapainomallinnukseen ja virtausmallinnuksen yhdistettyä mallintamista (Pit-
känen ym. 1996a). Siinä tarkasteltiin virtauksen ja sekoittumisen lisäksi reaktioita ja
prosesseja, jotka voivat selittää pohjaveden pääionien ja hivenaineiden käyttäytymistä Eri
vesien sekoittumissuhteita käytettiin virtausmallinnuksen kalibrointiin. Mallinnuksen pe-
rusteella saatiin lisätietoa virtausrakenteiden heterogeenisuudestä.

Romuvaaran alue malliesimerkkinä on kehitetty pohjaveden kemialliseen ennustamiseen
tähtääviä menetelmiä (Luukkonen et ai. 1995). Tarkastelun tulokset ovat rohkaisevia ja
puoltavat yleisen hydrogeologisen aineiston (geologia, rakoilu, hydrologia) hyödyntämistä
pohjavesikemian ennustamisessa.

Geokemiallisen mallinnuksen avulla on tulkittu pohjaveden koostumukseen vaikuttaneita
prosesseja ja tekijöitä, jotka ohjaavat hydrogeokemiaa, mm. pH- ja redox-olosuhteita.
Tutkimuksessa on luotu malli Romuvaaran (Pitkänen ym. 1996b) ja Kivetyn (raportointi-
vaiheessa) hydrogeokemiallisesta kehityksestä ja virtausreiteistä sekä määritetty lasken-
nallisesti kemiallisten reaktioiden merkitys pitkin eri virtausreittejä. Lisäksi on tarkasteltu
hydrogeokemiallisen mallin ja hydrogeologisen mallin yhteensopivuutta. Olkiluodon
osalta aikaisemmat evoluutiotarkastelut päivitettiin vuonna 1996 käyttäen vuoden 1993
jälkeistä aineistoa (Pitkänen ym. 1996c). Tarkempi isotooppimallinnus sekä hydrogeolo-
gian ja pohjavesikemian yhteistarkastelu käynnistyy vuonna 1997.

Pohjavesiaineiston lisäksi on tulkinnassa hyödynnetty vastikään valmistuneita perusteelli-
sia mineralogisia tutkimustuloksia (Gehör ym. 1995a, 1995b, 1996) sekä alustavissa
paikkatutkimuksissa (TVO 1992b) hankittua hydrogeologista tietämystä. Pohjaveden
koostumukseen vaikuttavat tekijät, virtaussuunnat sekä koostumusta ohjaavat prosessit
arvioitiin pohjavesikemian, isotooppien, petrografisten ja termodynaamisten EQ3NR-
tasapainolaskujen tulosten perusteella. Pohjaveden kemiallisesta kehityksestä ja hiili-
isotooppien käyttäytymisestä virtausreittejä pitkin on kehitetty geokemialliset reaktiomal-
lit NETPATH-massatasapainomallinnuksen avulla (Plummer et ai. 1991). EQ3NR/EQ6-
aineensiirtymämallinnuksella (Wolery 1992) on tarkasteltu kehitettyjen reaktiomallien
termodynaamista kelpoisuutta.

Erilliskysymyksenä on tarkasteltu kivilajin ja syvyyden merkitystä pohjaveden laadulle
Romuvaarassa, Kivetyssä ja Olkiluodossa (Pitkänen ym. 1993a) sekä Syyryn ja Kivetyn
gabropohjavesien geokemiallisia ominaisuuksia (Pitkänen ym. 1993b).

Paikkakohtaisten mallinnustarkastelujen perusteella on voitu muodostaa alueelliset kuvat
veden kehityksestä ja kehitykseen johtaneista prosesseista sekä tarkentaa vesien viipymää
koskevia arvionteja. Uusien vuoden 1993 jälkeen otettujen näytteiden perusteella on sekä
alueellista- että syvyysriippuvuutta voitu tulkita selvästi aikaisempaa laajemmin.

Seuraavassa on esitetty yhteenveto vuosien 1993-1996 aikana muodostuneista alueellisista
hydrogeokemiallisista tulkinnoista. Alueita on myös tarkasteltu suhteessa toisiinsa.



13

Romuvaara

Romuvaaran hydrogeokemiaa luonnehtii vähäsuolaisten HCCVpitoisten kallioon suota-
utuvien vesien kehittyminen joko Na-Ca-Cl-tyypin tai Na-Cl -tyypin suuntaan suolaisuu-
den pysyessä kuitenkin vähäisenä (liuenneiden suolojen maksimimäärä, TDS < 300 mg/l).
Edellinen liittyy pohjaveden ja gneissikallion väliseen vuorovaikutukseen, kun taas jälkim-
mäinen mafisten metadiabaasijuonien ja veden vuorovaikutukseen. Merkittävimmät poh-
javeden koostumukseen liittyvät muutokset aiheutuvat karbonaattireaktioista: orgaanisen
hiilen hapettumisesta, kalsiitin liukenemisesta ja saostumisesta. Karbonaattireaktiot ja
vähäinen silikaattien hydrolyysi kohottavat pohjaveden pH:n tasolle 8-9. Mafisten mine-
raalien vaikutuksesta pH voi nousta metadiabaasien yhteydessä jopa korkeammaksikin.

Vaikka Romuvaaran vesien suolaisuus pysyy vähäisenä, kloridin kasvua ei voida selittää
ilman kalliosta peräisin olevan suolan uuttumista pitkän vuorovaikutuksen seurauksena.
Romuvaaran kehittyneimpien vesien korkeat Br/Cl- sekä Ca/Mg-suhteet viittaavat suolo-
jen olevan peräisin muinaisesta hydrotermisestä toiminnasta. Geokemiallisesti näytteet
ovat kehittyneet pitkälle ja saavuttaneet varsin stabiilin tilan.

Anaerobisissa olosuhteissa tapahtuva mikrobien katalysoima sulfaatin pelkistyminen -
orgaanisen hiilen samalla hapettuessa - on tulkittu olevan tärkein redox-tilaa ohjaava
prosessi, joka puskuroi pohjaveden Eh:n pitkällä aikavälillä alle -200 mV:n.

Massatasapainoon perustuvat reaktiomallit, joita testattiin liuenneen karbonaatin C-13-
aineistoa käyttäen, tukevat esitettyä geokemiallista kehitystä, kuten myös termodynaamiset
tarkastelut. Reaktiomallien avulla on myös voitu tarkistaa pohjaveden viipymää. Pohjave-
sinäytteiden viipymät vaihtelevat verraten lyhyistä (tritiumrikkaat näytteet) noin 10 000
vuoteen virtausreitistä riippuen. Tulkittu kalsiitin selvä uudelleenkiteytyminen vanhim-
mista ajoitetuista pohjavesinäytteistä viittaa siihen, että näytteet olisivat preglasiaalisten ja
nuorempien pohjavesien seoksia. Nuoret iät liittyvät tyypillisesti korkean vedenjohtavuu-
den vyöhykkeisiin, esim. R9 (Kuva 2-2). Sekä vyöhykkeen ylä- että alapuolelta on tavattu
selvästi pidemmän viipymän omaavia vesiä. Geokemiallinen käyttäytyminen vastaa hyd-
rogeologista mallia.

Kivetty

Kivetyn alustavan mallinnuksen (Pitkänen ym. 1992) täydentäminen uudella vuoden 1993
jälkeen kerätyllä aineistolla on parhaillaan käynnissä. Alustavien tarkastelujen perusteella
voidaan jo nyt esittää seuraavat arviot.

Samoin kuin Romuvaarassa Kivetyn alueen hydrogeokemiaa luonnehtii vähäsuolaisten
HCC>3-pitoisten kallioon suotautuvien vesien kehittyminen hieman Cl-rikkaampaan suun-
taan; kehittynein vesi on Na-Ca-(Cl)-HCO3 -tyyppiä suolaisuuden pysyessä vähäisenä
(TDS < 300 mg/l). Merkittävimmät pohjaveden koostumukseen liittyvät muutokset aiheu-
tuvat karbonaattireaktioista: orgaanisen hiilen hapettumisesta, kalsiitin liukenemisesta ja
saostumisesta. Silikaattien hydrolyysin ja karbonaattireaktioiden arvioidaan kohottavan
pohjaveden pH:n tasolle 8-8,5.
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Kuva 2-2. Romuvaaran pohjavcsikemian kehittyminen rakovyöhykkeessä R9 (Pitkänen
vm. 1996b).

Vaikkakin Kivetyn vesien suolaisuus on vähäinen, kloridin kasvua ei voida selittää ilman
kalliosta peräisin olevan suolan uuttumista pitkän vuorovaikutuksen seurauksena. Erityi-
sesti kairanreiän KR5 pohjalta löytyneet hematiittitäytteet viitlaaavat hydrotermisiin
reaktioihin, jotka olisivat voineet vapauttaa aluperin kloridirikkaisiin näytteisiin rikastu-
neet suolat (Na, Ca. K. SO4, Cl). Vaikka pohjavesien suolapitoisuudet pysyvät pieninä,
geokemiallisesti näytteet ovat kuitenkin kehittyneet pitkälle ja saavuttaneet varsin stabiilin
tilan.

Kivetyn rautahydroksidi rakotäytteet. epäsuorat viitteet rautapitoisen biotiitin rapautumi-
sen merkityksestä sekä suotautuvan pohjaveden pienet C-13-arvot viittaavat siihen, että
hapen kulutus on voimakasta jo maanpinnan läheisyydessä. Näin ollen kairanrcikien
pohjavesien on arvioitu olevan pelkistäviä - eikä pelkästään hapettomia - jo kallion
yläosassa, mihin myös alustavien paikkatutkimusten aikana havaitut negatiiviset hapetus-
pelkistyspotentiaalin tasot viittaavat. Syvemmällä siirrytään, kuten muillakin alueilla
sulfidikcnttään. joka pH:sta riippuen puskuroi redox-arvot hyvin alhaisiksi.

Kivetyssä vaikuttaa siltä, että selviä laajamittaisia yhteyksiä kairanreikien välillä ci ole.
koska jyrkkäkaateiset rakovyöhykkeet saattavat eristää yksittäiset kairanreiät sekä niiden
välittömässä läheisyydessä olevat rakovyöhykkeel erillisiksi hydrogeologisiksi yksiköiksi
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(Ahokas ym. 1996). Kivetyn hydrogeokemiallinen aineisto näyttää myös tukevan tätä
näkemystä.

Romuvaarasta poiketen Kivetyssä on useammassa kairanreiässä havaittu merkkejä jääkau-
den sulamisveden vaikutuksesta, mikä havaitaan useimpien kairanreikien näytteissä I8O-
köyhtymisenä. Kivetyn pohjavesien suurimpia viipymiä kuvastavat kloridi- ja '^-pitoi-
suudet eivät ole samasta näytteestä, vaan pienin 14C-14-arvo (pmC) mitattiin näytteestä,
jonka kloridipitoisuus oli alle 5 mg/l. Alustavan reaktiomallinnuksen perusteella Kivetyn
pohjavesien viipymän on arvioitu vaihtelevan nykyisistä tritiumpitoisista vesistä n. 15 000
vuoteen. Vanhat vedet on tavatttu erityisesti kairanrei'ista KR2 ja KR3. Kivetyn paleohyd-
rologisesta historiasta johtuen vanhimpien vesinäytteiden viipymää voidaan selittää aino-
astaan hyvin vanhalla preglasiaalisella vedellä, jonka osuutta ei vielä ole pystytty arvioi-
maan. Vanhimpien vesien pienet tritiumkontaminaatiot viittaavat näytteiden pääosin
edustavan preglasiaalista vettä.

Olkiluoto

Olkiluodon alueen pohjaveden kehityksestä tehtiin alustava malli vuonna 1994 (Pitkänen
ym. 1994c). Ensimmäiset arviot pohjaveden viipymästä tehtiin erillisselvityksenä vuonna
1994 (Pitkänen 1994). Pohjaveden maanpäällä mitattun pH-arvoon vaikuttavia tekijöitä
tarkasteltiin in-situ olosuhteiden simuloinnilla (Vuorinen 1994).

Olkiluodon alueelle tehtiin suolaisuusmalli TDS-arvoihin ja geofysikaalisiin mittauksiin
(kallion ominaisvastuksen vaihtelu) perustuen vuonna 1996 (Heikkinen ym. 1996). Mallin
perusteella alueella esiintyisi toistaiseksi havaittujen suolaisten vesien (alle 35 g/l TDS)
lisäksi hyvin suolaista vettä (TDS jopa yli 100 g/l). Uusimpien syvennettyjen reikien KR2
ja KR4 pohjalta onkin löytynyt viitteitä huomattavan korkeasta suolapitoisuudesta. Säh-
könjohtavuusmittausten perusteella suolapitoisuuden on arvioitu maksimissaan olevan 70
mg/l TDS (kloridia maksimissaan 44 mg/l), joka lähenee mallilla arvioituja pitoisuuksia
(Ruotsalainen & Alhonmäki-Aalonen 1996).

Olkiluodon alueen evoluutiomallia täydennettiin vuonna 1996. Laajempien aineistojen
pohjalta pystyttiin identifioimaan pohjavesikemiaan vaikuttavat viisi eri vesityyppiä (Pit-
känen ym. 1996c), jotka ovat sekoittuneet keskenään vaihtelevissa suhteissa maankohoa-
misen seurauksena (Taulukko 2-1). Sekoittuminen katsottiin pääsyyksi havaittuihin suuriin
suolaisuuseroihin alueella. Näistä vesityypeistä nuorin on kallion yläosassa vaikuttava
sadevesi, jota on suotautunut pohjavedeksi siitä lähtien, kun saari on noussut meren pinnan
yläpuolelle 3000-2500 vuotta sitten (BP). Nykyinen ja aiemmat Itämeren vedet korostuvat
100-500 m:n syvyydessä tavattavassa Na-Cl-tyypin murtopohjavedessä. Sen alapuolella
oleva suolaisen Ca-Na-Cl-tyypin pohjaveden on tulkittu sisältävän alun perin hydrotermi-
sen toiminnan tuloksena muodostuneita suoloja.

Murtovesivyöhykkeessä on 100-300 m:n syvyydessä tavattu pohjavesi, jota leimaa poik-
keuksellisen korkeat SO4- ja Mg-pitoisuudet ja jonka suolapitoisuus ylittää selvästi
nykyisen Selkämeren suolaisuuden. Kemiallisten ominaisuuksien perusteella sen on tulkit-
tu sisältävän huomattavan määrän muinaisesta Litorina-merestä 7500-2500 vuotta sitten
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suotautunutta vettä. Tämä Itämeren vaihe oli jääkauden jälkeen Suomen rannikkoalueella
ainoa nykyistä tilannetta suolaisempi merivaihe ja myös ilmastoltaan lämpimämpi vaihe
kuin nykyinen. Nykyistä merivettä keveämmän happi-isotooppikoostumuksen tulkitaan
olevan seurausta raskaan Litorina-meriveden tunkeutumisesta ja sekoittumisesta aiemmin
suotautuneeseen kylmään, mahdollisesti jääkauden sulamisvettä sisältävään makeampaan
pohjavesikerrokseen. Alustavat yksinkertaistetut sekoittumislaskelmat viittaavat siihen,
että sulfaattirikas kerros sisältää 55-70 % Litorina-merestä peräisin olevaa vettä ja loppu
olisi glasiaalista sulamisvettä.

Taulukko 2-1. Olkiluodon päävesityypit, niiden merkittävimpien päätejäsenien alkuperä
sekä arvioitu muodostumisikä ^Pitkänen ym. 1996c).

Esiintymis-
syvyys, m

<150

100-300

100-500

>500

Vesityyppi

Makea pohjavesi-makeahko
murtovesi, jossa runsaasti
HCO3

Na-Cl murtovesi, jossa
runsaasti SO4

Na-Cl murtovesi

Suolainen Ca-Na-Cl pohjavesi

Merkittävimpien
päätejäsenien alkuperä

Sadevesi ja nykyisen Itämeren
vesi

Litorinameren vesi

Litorina-kautta vanhempaa
pohjavettä, jossa jäätikön
sulamisvettä
Jäätiköitymistä vanhempaa,
meteorisperäistä pohjavettä,
jossa hydrotermisiä suoloja

Merkittä-
vimmän
päätejäsenen
ikäarvio, BP
0 - 2 500

2 500 - 7 500

7 500-10 000

» 10 000

Sulfaattirikkaan vyöhykkeen alapuolella Litorina-meren vaikutus asteittain vähenee ja
vastaavasti sulamisveden kasvaa. Murtopohjavesivyöhykkeen alaosassa tapahtuvat kemi-
alliset muutokset osoittavat suolaisen pohjavesityypin vaikutuksen kasvua. Suolaisen
veden esiintyminen kylmän vaiheen pohjavesien alapuolella ja jälleen kohonneet stabiilien
isotooppien pitoisuudet (2H ja 18O) viittaavat vesityypin preglasiaaliseen alkuperään.
Murtovesiin nähden selvästi kohonneet Br/Cl ja 2H/' 8O-suhteet viittaavat alunperin meteo-
riseen brine-tyyppiseen päätejäseneen, eli jäätiköitymistä edeltävään lämpimämpään kau-
teen, jolloin ensimmäinen vaihtoehto on Eem-interglasiaali, 130 000-100 000 BP.

Olkiluodon pohjavesikemia näyttää sisältävän läpileikkauksen viimeiseen Veiksel-jääti-
köitymiseen liittyneistä ilmaston ja meren pinnan vaihteluista. Pohjavesityypit muodosta-
vat suppealla alueella kerrosrakenteen, mutta alueellisesti syvyysvyöhykkeet asettuvat
limittäin. Eri kerroksien välillä on myös merkittävää sekoittumista päätyyppien kesken
niin, että sulamisvesivyöhyke sisältää Litorinavettä ja ilmeisesti myös jossain määrin
suolaista vettä. Näin esitetty muodostumisajanjakso (taulukko 2-1) edustaa dominoivan
päätejäsenen todennäköistä ikää.

Olkiluodon lievästi emäksisten kalliopohjavesien puskurointi ylimmän 500 m:n osalta
tapahtuu kalsiitin liukenemis-ja saostumisreaktioiden kautta kytkettynä silikaattien hydro-
lyysiin. (Pitkänen ym. 1994c). Nämä reaktiot säätävät karbonaatin pitoisuuden. Tätä
tulkintaa tukevat veden ja kalsiitin 13C-tulokset. Syvemmällä oleva suolainen vesi on
reaktiomallinnuksen mukaan stabiili eikä pH:ta muuttavia reaktioita esiinny.
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Olkiluodon redox-olosuhteita dominoivat kallion yläosissa tapahtuva orgaanisen aineen
hapettuminen ja nopea hapettoman tilan saavuttaminen. Ehkä kaikkein merkittävin ero
Olkiluodon ja muiden tutkimusalueiden rakomineraaliseurueiden välillä on rautaoksidien
tai oksihydroksidien puuttuminen. Tämä alueellinen ominaisuus viittaa pelkistäviin olo-
suhteisiin myös kallioperän pintaosissa. Syvemmällä saavutetaan sulfidin puskuroimat
olosuhteet. Murtoveden ja suolaisen veden välivyöhyke 300-500 m syvyydellä muodostaa
siirtymävyöhykkeen, jossa metaanin osuus voimakkaasti kasvaa ja sulfaatin osuus jyrkästi
pienenee. Tässä vyöhykkeessä on myös mitattu korkeimmat sulfidipitoisuudet, noin 3 mg/l.
Sekä sulfaattia että metaania on yhtäaikaa läsnä, mikä viittaa syvältä kalliosta purkautuvaan
metaaniin. Myös metaanista määritetyt 13C- ja 2H-isotoopit tukevat oletusta syvältä
kalliosta peräisin olevan termogeenisen metaanin purkautumisesta. Myös rakokalsiittitut-
kimusten 13C-tulokset viittaavat sekä syvyydelle 400-500 m asti vaikuttavaan voimakkaa-
seen siirtymävyöhykkeeseen että 500-600 m syvyydestä lähtien voimakkaammin or-
gaani speräiseen kalsiittiin (Blomqvist ym. 1992). Verrattuna muihin tutkimusalueisiin
siirrytään Olkiluodon suolaisissa vesissä redox-systeemissä sulfidikentästä metaanikent-
tään. Suolainen vesi on myös reaktiomallinnuksen mukaan saavuttanut stabiilin tilan, jossa
ei esiinny Eh:ta muuttavia reaktioita.

Tutkimuspaikkojen vertailua

Silmiinpistävimmät erot Romuvaaran, Kivetyn ja Olkiluodon pohjavesikemiassa näkyvät
suolaisen veden esiintymisessä. Olkiluodon sijainnista johtuen alueelliseen kemiaan ovat
vaikuttaneet lisäksi vanha ja nykyinen merivesi. Olkiluoto oli Itämeren eri vaiheiden aikana
merenpinnan alapuolella ja yhä edelleenkin jatkuva maankohoaminen muuttaa paikallisia
hydrologisia olosuhteita, joihin myös nykyinen Itämeri vaikuttaa osaltaan. Yhteisiä piirtei-
tä Kivetyn ja Olkiluodon osalta ovat havainnot jääkauden sulamisvesien vaikutuksista,
jotka näkyvät selvimmin 300-500 m syvyydellä. Ilmeisesti Romuvaaran supra-akvaattinen
(veden koskematon) sijainti jään vetäytymisen jälkeen on rajoittanut sulamisvesien pääsyä
kallioperään. Jos pieniä määriä sulamisvesiä olisikin suotautunut paikallisiin rakoverkkoi-
hin, ne ovat ilmeisesti melko nopeasti huuhtoutuneet pois.

Yhteisiä piirteitä ovat pohjavesien syvyyden myötä sulfaatin vähenemisen perusteella
tulkittu anaerobisissa olosuhteissa tapahtuva orgaanisen hiilen mikrobiologinen hapettu-
minen sulfaatin pelkistyessä. Eri tutkimusalueilla ainemäärät ovat erilaiset mutta prosessi
sama. Tämän prosessin seurauksena pyriitti saostuu, kun myös ferrorautaa on läsnä
pohjavedessä. Lukuisat havainnot pyriiteistä rakokalsiittien pinnoilla viittaavat näihin
prosesseihin. Erityisen voimakkaana pelkistysreaktiot esiintyvät Romuvaaran ja Olkiluo-
don näytteissä, joissa on yhtäaikaa havaittu sekä metaania, sulfaattia että sulfidia. Olkiluo-
dossa erityisesti 300-500 m syvyydellä on hyvin voimakas muutosvyöhyke. Sen yläosassa
esiintyvä Litorina-meren jäänteitä sisältyvä vesityyppi sisältää korkeita sulfaattipitoisuuk-
sia ja vyöhykkeen alaosassa syvältä purkautuvan metaanin määrä on merkittävä. Vyöhyk-
keen alaosassa sulfaatti häviää lähes olemattomiin sen pelkistyessä sulfidiksi. Rakopinnoil-
ta tavattujen rautasulfidien yleisyys on sopusoinnussa pohjavesinäytteiden suurien sulfidi-
ja metaanipitoisuuksien sekä negatiivisten redoxpotentiaalien kanssa. Alustavien tulosten
mukaan tästä vyöhykkeestä on myös löydetty mitattavia määriä vetyä (Ruotsalainen ym.
1996), mikä viittaa voimakkaasti pelkistäviin olosuhteisiin.



18

Kaikilla tutkimusalueilla karbonaattireaktiot ja silikaattien hydrolyysi kohottavat pohjave-
den pH:n tasolle 8-9. Pohjavesien korkeat pH-arvot ovat Romuvaaran hydrogeokemiallis-
ten olosuhteiden erityispiirre. Alueellinen havaittu maksimi on pH 10,1 mafisia kivilajeja
leikkaavassa kairanreiässä.

Alkaliteetin (karbonaatin) käyttäytymisessä on alueellisia eroja. Olkiluodon pohjavesien
alkaliteetti saavuttaa hyvin korkean pitoisuuden noin 6 mekv/1 noin 150 m:n syvyydessä,
jonka jälkeen tapahtuu voimakas vähentyminen kohti vaihettumisvyöhykettä, jossa taso
laskee olemattomiin. Ilmeisiä syitä ovat kalsiitin saostuminen sekä nopea muutos melkein
hapettomista olosuhteista sulfidisten kautta metaanisiin redoxolosuhteisiin. Suolaiset poh-
javedet ovat metaani vyöhykkeessä, jolloin mahdollinen metaanista hapettunut karbonaatti
saostuu sulfaatin pelkistyessä (Pitkänen ym. 1996c). Romuvaarassa paremmin vettä
johtavissa vyöhykkeissä liuenneen karbonaatin määrään vaikuttavat kalsiitin liukeneminen
ja myöhemmin anaerobinen orgaaninen hapettuminen. Sen sijaan vähemmän johtavissa
vyöhykkeissä dominoivat aluksi orgaaninen hapettuminen ja myöhemmin kalsiitin saostu-
minen. Kivetyssä esiintyy karbonaattisysteemin alustavien tarkastelujen perusteella sa-
manlaista riippuvuutta vedenjohtavuudesta kuin Romuvaarassa. Kuitenkin Kivetyn vesien
yleisessä kehityksessä silikaattien rapautumisen merkitys (CC^n vaikutuksesta) on suu-
rempi kallion yläosissa. Syvemmälläkarbonaattitasapainoa säätelee kalsiittti. Kokonaisuu-
dessaan alkaliteettitaso on kauttaaltaan melko pieni (maksimi 2 mekv/1) sekä Romuvaaras-
sa että Kivetyssä.

Maankohoamisen takia Olkiluodon tilanne on muuttumassa virtausolosuhteiden ja kemian
suhteen. Nykyisen aineiston perusteella kemian muutokset näkyvät 400-500 m:n syvyy-
delle saakka sekä vesikemian tulosten että rakokalsiittien perusteella. Syvemmällä esiinty-
vän hyvin vanhan preglasiaalinen veden on arvioitu olevan kemiallisesti hyvin stabiili.
Viitteet hyvin suolaisesta jopa "brine"-luokan vedestä (Ruotsalainen & Alhonmäki-
Aalonen 1996) vaativat kuitenkin tällaisten suolapitoisuuksien merkityksen tarkempaa
selvittämistä turvallisuuden kannalta. Vuoden 1997 alussa käynnistyvässä Olkiluodon
alueen evoluutiotarkastelussa selvitetään erityisesti suolaisen veden kehitykseen vaikutta-
via tekijöitä sekä vaihettumisvyöhykkeen merkitystä.

2.4 Pohjaveden virtausanalyysit

2.4.1 Lähtökohdat

TVO-92 -turvallisuusanalyysin kulkeutumistarkastelut perustuivat kuviteltuun pessimisti-
seen tapaukseen, jossa loppusijoitustunnelit "oikosulkevat" ruhjevyöhykkeitä toisiinsa
siten, että tilojen läpi syntyy U-putkivirtaus (Vieno ym. 1992). Kulkeutumisparametrejä
valittaessa lähtökohtina olivat alustavissa paikkatutkimuksissa tehdyt luonnontilaisen
virtauksen analyysit tutkimuspaikoilla sekä erityisesti Veitsivaaran tutkimusalueelle teh-
dyt simuloinnit, joissa tarkasteltiin myös loppusijoitustilojen vaikutusta virtausolosuhtei-
siin. Virtausten simulointiin käytettiin huokoisen väliaineen konseptiin perustuvaa FEF-
LOW-ohjelmistoa (Taivassalo ym. 1994). Mallinnustuloksia käytettiin perustana myös
loppusijoitustilojen lähialueen massavirtatarkasteluissa.
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Karintan arvioissa TVO-92 -analyysistä kulkeutumistarkastelujen pohjana olevaa U-
putkikonseptia pidettiin pessimistisenä, mutta toisaalta väitettiin, että loppusijoituskapseli
voisi olla epäedullisemmassakin asemassa kuin mitä vertailuskenaariossa on oletettu
(Andersson ym. 1993). Samaan näkemykseen yhtyi STUK, joka korosti mahdollisen
kanavoitumisilmiön potentiaalista merkitystä kulkeutumiselle. Karintan käsityksen mu-
kaan kulkeutumistarkasteluissa tulisi ottaa yksityiskohtaisemmin huomioon kallion hete-
rogeenisuus ja siitä aiheutuva vaihtelevuus loppusijoitustilojen eri puolilla. Karinta suosit-
teli tähän tarkoitukseen stokastista virtausmallinnusta.

TURVA-projektin ohjelmaa suunniteltaessa arvioitiin, että uusiin mittauksiin ja tulkintoi-
hin perustuvia tutkimusaluekohtaisia virtaussimulointeja ei projektin toimintakaudella
vuoden 1996 loppuun mennessä juurikaan ehditä tehdä. Ketju kenttämittauksista uusiin
kalliomalleihin ja tulkittuihin vedenjohtavuustietoihin vaatisi useita vuosia ennen kuin itse
virtausmallinnukseen päästäisiin. Ensimmäiset uusiin tuloksiin perustuvat tutkimusalue-
mittakaavan simuloinnit ovatkin vasta vuonna 1996 käynnistyneet Romuvaaran alueelle ja
suunnitelman mukaan kaikkien kolmen tutkimusalueen mallinnustulokset ovat käytettä-
vissä vuoden 1998 lopulla.

Vuosien 1993-1996 päätehtäviksi virtausmallinnuksessa otettiin itse mallinnusmenetelmi-
en kehittäminen, mallien testaaminen ja kelpoistaminen sekä paikkakohtaisen kulkeutu-
mismallinnuksen taustaksi tarvittavien lähestymistapojen kehittäminen. Rinnan tämän
työn kanssa on PATU-projektissa luonnollisesti jatkettu työtä tutkimusalueiden konseptu-
aalisten hydrogeologisten mallien kehittämiseksi ja luonnontilaisen virtaustilanteen karak-
terisoimiseksi. Näitä töitä on selostettu PATU-projektin väliraportoinnissa (Posiva 1996a).

2.4.2 Mallien kehitys ja testaus

FEFLOW-ohjelmisto

Alustavissa sijoituspaikkatutkimuksissa ja TVO-92:ssa käytetyssä FEFLOW-ohjelman
versiossa pohjaveden tiheys oletettiin kauttaaltaan vakioksi. Todellisuudessa pohjaveden
tiheys riippuu sen suolapitoisuudesta ja mikäli pitoisuuserot ovat huomattavat, tiheyserot
voivat merkittävästi vaikuttaa virtaustilanteeseen. Loppusijoitustilojen sulkemisajankoh-
tana ja vielä satoja vuosia sen jälkeenkin käytetty polttoaine tuottaa runsaasti lämpöä, mikä
sekin aiheuttaa tiheyseroja lähiympäristössä virtaavaan pohjaveteen ja voi siksi vaikuttaa
myös itse virtauksiin.

Kuluneella tutkimusjaksolla FEFLOW-ohjelmaa on kehitetty siten, että tiheyserot kyetään
nyt ottamaan huomioon virtausten simuloinnnissa (Löfrnan & Taivassalo 1993). Virtaus,
lämpötila ja suolapitoisuus kyetään käsittelemään kytketysti; simuloinnit voidaan lisäksi
suorittaa joko tasapainotilanteelle tai ajasta riippuvana. Myös stokastisesti jakautuneita
vedenjohtavuuksia voidaan käsitellä. Kehitetty uusi versio, FEFLOW 1.10, testattiin
kahden kansainvälisessä HYDROCOIN-projektissa käytetyn testitapauksen avulla ja
lisäksi vertaamalla tuloksia PHOENICS-ohjelmistolla laskettuihin tuloksiin.
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FEFLOW-mallia on testattu myös kahdessa Äspön kalliolaboratorion virtausta ja kulkeu-
tumista käsittelevän työryhmän (Task Force on Groundwater Flow and Transport of
Solutes) testitapauksessa. Ensimmäisessä näistä tehtävänä oli vuonna 1990 suoritetun
laajan pumppaus- ja merkkiainekokeen LPT-2 simulointi. Testitapauksen käsittelyyn
osallistui työryhmässä 11 erillistä mallinnusryhmää ja yhteenveto tuloksista on julkaistu
SKB:n International Cooperation Report -sarjassa (Gustafsson & Ström 1995). Kaikki
ryhmät onnistuivat simuloimaan pumppauskokeen tulokset kohtuullisella tarkkuudella.
Huolimatta erilaisista konseptuaalisista malleista eri ryhmien lopputulokset eroavat verra-
ten vähän toisistaan. On kuitenkin huomattava, että kyseessä oli pääosin ennalta tunnetun
kokeen simulointi eikä ennustus. VTT Energian mallinnusryhmä tosin pyrki tarkastele-
maan myös mallin ennustuskykyä käyttäen eri tietoa kalibroinnissa ja tulosten osumatark-
kuuden vertailussa (Taivassalo & Koskinen 1994).

Toisessa työryhmän testitapauksessa simuloitavana oli kalliolaboratorion rakentamisen
aiheuttaman hydraulisen vaikutuksen mallintaminen. Tämän testitapauksen käsittely on
vielä kesken, mutta VTT Energian laaja mallinnustyö on jo raportoitu SKB:n sarjassa
(Meszäros 1996). VTT Energian työssä on edelleen kehitetty mallin kalibrointimenettelyä
käyttämällä apuna mm. neuraaliverkkoja. Kalibroitua mallia on testattu myös aiempaan
LPT-2 -kokeeseen ja todettu mallin antavan aiempaa mallinnusta (Taivassalo & Koskinen
1994) vieläkin paremman sovituksen mittaustuloksiin.

Muu mallinkehitys ja -testaus

Huokoisen väliaineen oletukseen perustuvaa FEFLOW-mallia on sovellettu ensisijaisesti
alueellisen virtaus- ja painekentän simulointiin. Reunaehtojen lisäksi mallinnustulokset
riippuvat yleensä ratkaisevasti konseptuaalisen kalliomallin sisältämistä erillisistä vettä
johtavista vyöhykkeistä ja niille oletetuista vedenjohtoky ky arvoista. Esimerkiksi Äspön
kalliolaboratorion testitapausten simuloinnissa onnistuminen näyttää riippuvan ratkaise-
vasti rakovyöhykkeiden geometriaa ja sisäisiä ominaisuuksia koskeivsta oletuksista kun
taas ns. hyvän kallion oletetut ominaisuudet vaikuttavat verraten vähän pumppauskokeiden
tulkinnan onnistumiseen.

Loppusijoitusreiät ja -tunnelit pyritään kuitenkin rakentamaan erilleen merkittävistä vettä
johtavista vyöhykkeistä ja siksi kallion eristyskyky saattaa ratkaisevasti riippua juuri
tällaisen "hyvän kallion" virtausominaisuuksista. Alustavissa sijoituspaikkatutkimuksissa
hyvän kallion rakoilua tarkasteltiin rakoverkkosimuloinnin avulla (Poteri & Taivassalo
1994). Näissä tarkasteluissa keskityttiin kuitenkin vain rakogeometriaan ilman varsinaisia
virtaussimulointeja. Rakogeometriaa käytettiin kylläkin perustana työssä, jossa pyrittiin
kehittämään arviointimenetelmä pohjaveden virtausnopeuden (ns. partikkelinopeus) ar-
viointiin (Taivassalo & Poteri 1994). Rakoverkkosimulointia on testattu myös Äspön
rakoilutietojen ja Olkiluodon VLJ-luolan alueella havaitun rakoilun tulkintaan (Poteri
1995, Poteri & Laitinen 1994).

Myöhemmin rakoverkkosimulointiin on yhdistetty virtausmallinnus (Poteri & Laitinen
1996). Mallilla kyetään nyt rakoverkkojen stokastiseen generointiin perustuen arvioimaan
virtauksen jakautumista loppusijoitusreiän lähialueen mittakaavassa. Tuloksista voidaan
lisäksi arvioida virtauksen kanavoitumisastetta.
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Stokastisen jatkumon periaatetta on testattu Äspön vedenjohtavuustietojen tulkintaan
(Niemi 1995). Stokastisen jatkumon periaatetta käytetään myös FEFLOW-laskennan
lähtötietojen generointiin parhaillaan käynnissä olevassa Romuvaaran tutkimusalueen
virtaussimuloinnissa.

2.4.3 Tapaustutkimuksia

Verrattuna Kivetyn ja Romuvaaran tutkimusalueisiin Olkiluodon pohjaveden suolaisuus ja
alueen maankohoaminen vaativat turvallisuusanalyysissä erityistarkasteluja. Lämpötilan,
suolapitoisuuden ja virtauksen kytkettyyn mallintamiseen kykenevää uutta FEFLOW-
versiota on sovellettu Olkiluodon tutkimusalueen nykyisen ja tulevan virtaustilanteen
simulointiin sekä luonnontilassa että ottaen huomioon loppusijoitustilat (Löfman 1996,
Löfman & Laitinen 1996). Laskenta perustuu alustavien paikkatutkimusten perusteella
laadittuun konseptuaaliseen hydrogeologiseen malliin. Näissä tarkasteluissa loppusijoitus-
tila on kuvattu levymäisenä rakenteena, jolla on tietty ajasta riippuva lämmöntuotto.
Rakennus- ja käytönaikaisia mahdollisia transienttivaikutuksia ei ole otettu huomioon.

Simulointien tulokset on kuvattu tiivistetysti myös TILA-96 -raportissa (Vieno & Nordman
1996). Tulosten perusteella loppusijoitustilat vaikuttavat vain paikallisesti virtaustilanteen
ja suolaisuusjakauman tulevaan kehitykseen. Suolaisuusmuutokset tapahtuisivat hitaasti ja
vasta noin 10 000 vuoden kuluttua muutoksia olisi nähtävissä mahdollisella loppusijoitus-
syvyydellä. Loppusijoitustilojen lämmöntuotto kasvattaisi loppusijoitustilojen läpi tapah-
tuvaa virtausta jonkin verran. Suurimmillaan vaikutus olisi noin 500 vuoden päästä
loppusijoitustilojen sulkemisesta mutta tällöinkin virtaaman kasvu yleistettynä koko tun-
nelialueen läpi jäisi alle 50 prosentin luonnontilaan verrattuna.

Rakoverkkoihin perustuvaa virtausten simulointia on testattu Romuvaaran rakoaineistoon
(Poteri & Laitinen 1996). Simuloinnin kohteena on ollut 16 x 16 x 16 m3:n kalliolohko.
Virtauksen jakautumista on tarkasteltu jakamalla kyseinen kalliotilavuus tiheään kuutiohi-
laan ja laskemalla virtaus yhden virtausgradienttia vastaan kohtisuorassa olevan hilan
alkion läpi. Yhden loppusijoitussäiliön kokoa vastaavan läpileikkauksen ( 1 x 5 m2)läpi
meneväksi virtaamaksi saatiin 2200 simuloinnin joukossa suurimmillaan 45 l/a, mutta
virtaaman jakauma oli hyvin vino siten, että keskimääräinen virtaama oli kuitenkin vain
0,065 l/aja mediaani 0,0045 l/a.

Simuloinnit vahvistivat käsitystä loppusijoitusreiän ympärillä olevan "hyvän kallion"
merkityksestä kallion eristyskyvylle. Mikäli etäisyys reiästä lähimpään hyvin vettä johta-
vaan vyöhykkeeseen olisi yli 10 metriä, maksimivirtaama pienenisi nopeasti. Rakoverkko-
pohjaisia simulointeja tullaan jatkossa suorittamaan myös muille tutkimusalueille.

2.5 Teknisten päästöesteiden toiminta

2.5.1 Lähtökohdat

Teknisten päästöesteiden toimintakykytutkimuksissa tavoitteena on pienentää toimintaky-
kyarvioihin liittyviä epävarmuuksia pyrkimällä eri ilmiöiden ja prosessien entistä realisti-
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sempaan kuvaamiseen ja mallintamiseen. Lisäksi ottamalla entistä tarkemmin huomioon
tutkimuspaikkakohtaiset tekijät voidaan vähentää tarpeetonta konservatiivisuutta turvalli-
suusarvioissa.

Laskentamallien konseptuaalisten epävarmuuksien vähentäminen on mainittu tarpeelli-
seksi myös STUKin (1994) arviossa. STUKin mainitsemia kohdealueita ovat uraanimat-
riisin rapautumisen ja kuparikapselin syöpymisen mallintaminen. Lisäksi todetaan, että
bentoniitin ja tunnelien täyteaineiden ja -rakenteiden mekaanisesta ja kemiallisesta pitkä-
aikaispysyvyydestä varmistuminen edellyttää vielä lisäselvityksiä.

STUKin mukaan luonnonanalogioiden perusteella voitaisiin arvioida, että käytetty uraani-
matriisin hapettumismalli on konservatiivinen. STUK suosittelee myös kansainvälisen
tutkimusyhteistyön jatkamista. Tutkimusjaksolla Posiva onkin liittynyt EU:n tutkimuspro-
jektiin, jossa selvitetään käytetyn polttoaineen liukenemismekanismeja loppusijoitusolo-
suhteissa.

Kuparikapselin syöpymismallin perustana on pohjavedessä olevan sulfidin aiheuttama
yleinen korroosio. Muita korroosiomuotoja ei ole katsottu merkittäviksi tutkimusalueiden
pohjavesissä. STUKin arvion (1994) mukaan täysin poissuljettuna ei kuitenkaan vielä voi
pitää jännityskorroosiota tai korroosiomuotoja, jotka aiheutuvat korkeasta kloridipitoisuu-
desta, sulfaatin pelkistymisestä sulfidiksi tai jääkauden sulamisvesistä. Käynnissä olevalla
tutkimusjaksolla onkin selvitetty kloridipitoisuuden ja sulfidien vaikutuksia sekä jääkau-
sien sulamisvesien merkitystä.

Sekä Karinta-Konsultin arviossa (Andersson ym. 1993) että Anderssonin ja King-
Claytönin (1996) selvityksessä bentoniittipuskurin katsotaan saaneen TVO-92:ssa vähem-
män huomiota kuin muut moniestejärjestelmän osat. Bentoniitin ominaisuudet ovatkin
olleet tärkeä kohde viime vuosien lähialuetutkimuksessa. Parhaillaan on käynnissä kan-
sainvälisiä tutkimushankkeita, joilla pyritään saamaan lisätietoa mm. bentoniitin vesikemi-
asta ja sen kaasunläpäiskyvystä.

Bentoniitin ja tunnelien täyteaineiden ja -rakenteiden osalta myös tekniset suunnitelmat
ovat yksityiskohtaistuneet. Bentoniittilohkot puristetaan jo tehtaalla korkeaan vesipitoi-
suuteen. Tunnelien täytemateriaaleina käytetään murske-bentoniittiseoksia. Näiden ratkai-
sujen toteuttamiskelpoisuus varmennetaan vuosina 1997-1998 käynnistettävässä Äspön
Prototype Repository -hankkeessa.

2.5.2 Käytetty polttoaine

Suurin osa käytetyn polttoaineen radionuklideista on sitoutuneena uraanidioksidimatrii-
siin, jolloin fissiotuotteiden ja aktinidien vapautuminen polttoaineesta määräytyy pääasi-
assa siitä, millä nopeudella niitä sitova uraanimatriisi rapautuu ja liukenee. Siksi tärkeä
tutkimuskohde on käytetyn polttoaineen ja siinä olevien aktinidien ja fissiotuotteiden
liukenemismekanismit ja liukoisuus loppusijoitusolosuhteissa.

Alan tutkimustyö vuosina 1993-1996 on perustunut omaan tutkimustyöhön, kansainväli-
seen yhteistyöhön sekä kansainvälisen tutkimuksen seurantaan ja tiedonvaihtoon. Spent
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Fuel -työryhmä (mm. Kanada, Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Espanja ja Suomi) on säännöl-
lisesti kokoontunut kerran vuodessa vaihtamaan tietoja käynnissä olevista käytetyn poltto-
aineen tutkimuksista. Suomesta ryhmään on osallistunut VTT Kemiantekniikka. Alan
tiedonvaihtoa on harjoitettu myös kokouksissa SKB:n kanssa.

Vuonna 1993 julkaistiin kirjallisuustutkimus maailmalla vuosina 1989-1992 tehdystä
tutkimustyöstä käytetyn polttoaineen liukenemismekanismeista(uraanimatriisi,fissiotuot-
teet ja aktinidit) ja niiden mallintamisesta (Ollila 1993). Alan kokeellinen ja teoreettinen
tutkimustyö on edennyt voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi Ruotsissa ja Kanadassa
on kuumakammiotutkimuksilla selvitetty käytetyn polttoaineen rakennetta ja liukenemis-
ta.

Vuosina 1992-1996 on ollut käynnissä pitkäaikaisia liukoisuuskokeita jauhetulla uraani-
dioksidilla ja uraanipelleteillä (nämä kokeet aloitettiin jo vuonna 1982). Jauhetulla uraani-
dioksidilla tehtyjen kokeiden tulokset on julkaistu raportissa (Ollila & Leino-Forsman
1993). Samassa raportissa on myös esitetty uraanipellettikokeiden välituloksia.

Vuonna 1995 julkaistiin yhteenveto (Ollila 1995) uraanipellettien pitkäaikaisista liukoi-
suuskokeista erilaisissa hapettomissa ja hapellisissa pohjavesissä. Esimerkiksi Allardin
vedessä hapellisissa oloissa mitatut pitoisuudet (noin 10'5mol/l) ovat lähellä uraanin
teoreettista liukoisuutta, kun oletetaan UO2:n pinnan (U3O7/U3O8) määräävän redox-
olosuhteet ja uraanin määrän vesifaasissa. Hapettomissa olosuhteissa uraanin määrät
vesifaasissa kaikissa vesissä näyttivät tasoittuvan arvoihin 2-4 • 10"8 mol/l, jotka ovat
lähellä U4O9:n (UO2.2s) teoreettista liukoisuutta. Veden koostumuksella on näihin arvoihin
vähäinen vaikutus.

Lisäksi on kehitetty valmiuksia määrittää uraanin spesiaatiota vesiliuoksista. Vuosina
1994-1995 uraanin hapetustilan määrittämiseksi hapettoman veden kokeessa kehitettiin
menetelmä, joka perustuu U(IV)-U(VI)-erotukseen anioninvaihdolla. Tämä hapetusti-
laanalyysi mahdollisti redox-olosuhteiden säätömenetelmien kehitystyön tuleviin UO2:n
liukenemiskokeisiin (Ollila 1996). Vuonna 1996 uraanin spesiaatio-tutkimuksissa keski-
tyttiin uraanin suhteen pelkistävien koeolosuhteiden kehittämiseen ja raudan vaikutusten
arvioimiseen.

Vuosina 1996-1998 osallistutaan EU:n tutkimusprojektiin, jossa selvitetään käytetyn
polttoaineen liukenemismekanismeja loppusijoitusolosuhteissa graniitti-, suola- ja savi-
muodostumissa (Source term for performance assessment of spent fuel as a waste form).
Päämääränä on ymmärtää prosesseja, jotka säätelevät käytetyn polttoaineen liukenemista
ja muuntumista. Vuonna 1996 tämän projektin osana VTT:n Kemiantekniikassa tutkittiin
uraanioksidien liukenemismekanismeja suolaisessa referenssipohjavedessä erilaisissa re-
dox-olosuhteissa.

Uraanin käyttäytymisestä pohjavesiympäristössä saadaan tietoja myös käynnissä olevissa
Palmotun luonnonanalogiatutkimuksissa. Alustavien selvitysten perusteella on todettu,
että uraanimineraalit ovat tärkeä redox-puskuri ja UO2-U(VI) saattaa toimia redox-parina
Palmotun syvissä hapettomissa vesissä (Bruno ym. 1996a). Tämän perusteella on arvioitu
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että UO2-matriisin redox-kapasiteetti saattaa olla merkittävä radiolyysissä syntyneiden
hapettimien neu traloimisessa.

TILA-96 -turvallisuusanalyysissä (Vieno & Nordman 1996) on pitäydytty TVO-92-
turvallisuusanalyysin konservatiivisessa vapautumismallissa: polttoainematriisin rapautu-
misnopeuden (hapettumisnopeuden), joka on samalla matriisiin sitoutuneiden radionukli-
dien vapautumisnopeus polttoaineesta, oletetaan olevan suoraan verrannollinen polttoai-
neen alfa-aktiivisuuteen. Rapautumisnopeuden ja alfa-aktiivisuuden välinen verrannolli-
suuskerroin on TVO-92:n tavoin valittu konservatiivisesti hapettavissa oloissa tehtyjen
liukenemiskokeiden perusteella. Kokeissa mitattujen rapautumisnopeuksien tulkitseminen
kokonaan alfa-radiolyysin aiheuttamiksi on konservatiivista, koska alkuvaiheessa merki-
tyksellinen beeta- ja gamma-säteily vaimenevat ajan myötä selvästi nopeammin kuin alfa-
säteily. Beetasäteily ei myöskään pysty tunkeutumaan polttoainesauvan suojakuoren
lävitse, mikä vähentää sen merkitystä hapettimien tuottajana.

Ruotsalaisten ja kanadalaisten koetulosten ja luonnonanalogiatutkimusten mukaan alfa-
säteilyn voimakkuudella olisi kuitenkin kynnysarvo, jonka alapuolella alfa-säteily ei enää
pysty aiheuttamaan polttoainematriisin merkittävää rapautumista, vaan radiolyysissä syn-
tyvien hapettimien ja pelkistimien uudelleen yhtyminen on vallitseva prosessi polttoaineen
pinnalla. Uusimpien, tulkinnaltaan vielä hieman epävarmojen, koetulosten mukaan kor-
keapalamaisenkin polttoaineen alfa-aktiivisuus laskisi tämän kynnyksen alle noin 2 000
vuoden kuluttua. Tämän jälkeen polttoainematriisin rapautumista säätelisi uraanin liukoi-
suus ja diffuusio bentoniitin lävitse pelkistävissä oloissa, mikä alentaisi merkittävästi
polttoainematriisiin sitoutuneiden radionuklidien vapautumisnopeuksia. Näitä seikkoja ei
ole kuitenkaan otettu huomioon TILA-96-arviossa.

2.5.3 Kapseli

Kuparin korroosio

Kuparin korroosiota pohjavesiolosuhteissa on selvitetty vuosien varrella laajasti kokeelli-
sesti ja teoreettisesti.

Vuosina 1985-1992 olivat käynnissä puhtaan kuparin ja hopeakuparin pitkäaikaiset
korroosiokokeet. Vuoden 1993 alussa raportoidut (Aaltonen & Varis 1993) tulokset
osoittivat kuparin ja kokeissa mukana olleen bentoniitin käyttäytyneen ennalta arvioidulla
tavalla.

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimuksessa (Ahonen 1995) selvitettiin kuparikapselin
kemiallista pysyvyyttä ja korroosioreaktioita loppusijoitusympäristössä termodynaamis-
ten tarkastelujen perusteella. Tämänhetkinen tieto kupariyhdisteiden termodynaamisista
ominaisuuksista arvioitiin ja koottiin samalla tietokannaksi. Erityisesti tarkasteltiin liuen-
neen hapen, rikkiyhdisteiden, kloridin ja rautayhdisteiden vaikutusta kuparikapselien
korroosioon loppusijoitustilassa. Selvityksen mukaan syvän kallioperän hapettomissa
oloissa ainoa merkittävä kuparin korroosion aiheuttaja on pohjaveden sulfidi, joka voi
aiheuttaa metallisen kuparin muuttumista kuparisulfidiksi. Laskelmien mukaan pohjave-
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den sulfidipitoisuutta rajoittaa rautamonosulfidimineraalien (pääasiassa magneettikiisun)
liukoisuus, kun taas rautadisulfidista (rikkikiisu) ei vapaudu sulfidia pohjaveteen. Pessi-
mististenkin oletusten mukaan kapselin syöpyminen puhki kestää miljoonia vuosia.

Geologian tutkimuskeskuksen ja VTT Energian tutkimuksessa (Ahonen & Vieno 1994)
selvitettiin jääkauden sulamisvesien vaikutusta kuparikapselin korroosioon. Useankaan
jääkauden sulamisvedet eivät riitä hapettamaan merkittävästi kalliota loppusijoitustilan
yläpuolella ja ympärillä. Hapekasta vettä voi kuitenkin tunkeutua kallioperän ruhjevyöhyk-
keisiin. Happipitoisessa vedessä kuparin korrodoitumista säätelee vapaan hapen saatavuus.
Vaikka olosuhteet loppusijoitustilassa muuttuisivat pysyvästi hapettaviksi, kestäisi kapse-
lien korrodoituminen useita satoja tuhansia vuosia. Selvityksen mukaan jääkauden sula-
misvedet eivät muodosta merkittävää riskiä kuparikapselien korroosion kannalta.

Kuparin pitkäaikaiskäyttäytymisestä pohjavesiympäristössä on pyritty saamaan tietoa
myös luonnonanalogioiden avulla. Luonnonkuparin esiintymisestä ja sen pysyvyydestä on
aikaisemmin tehty kirjallisuusselvitys, jossa todettiin, että myös Suomessa on alueita, joilla
geohydrologiset olosuhteet ovat suotuisia luonnonkuparin esiintymiselle (Marcos 1989).
Hyrkkölästä, läheltä Palmottua, on tavattu tällainen luonnonkupariesiintymä. Mineralisaa-
tion ikä on 1800-1700 miljoonaa vuotta. Mineralogiset ja petrografiset tutkimukset
osoittavat, että luonnonkupariesiintymä vastaa niitä olosuhteita, jotka vallitsevat loppusi-
joituksessa syvällä (300-800 metrin syvyydellä) graniittisessa peruskalliossa. Mielenkiin-
toista on luonnonkuparin ja kuparisulfidin esiintyminen avoimissa raoissa lähellä maanpin-
taa (Marcos 1995,1996). Tämä mahdollistaa luonnonkuparin korroosioilmiöiden tutkimi-
sen samoissa olosuhteissa, joiden odotetaan vallitsevan loppusijoituspaikassa. Myös U(VI):n
esiintyminen niissä raoissa antaa mahdollisuuden selvittää tarkemmin niin luonnonkuparin
kuin sen korroosiotuotteiden sorptio-ominaisuuksia.

Kapselin sisärakenne

Vuosina 1993-1996 on ollut käynnissä tutkimuksia, joilla selvitetään Cu-Fe-kapselin
toimintakykyä loppusijoitusolosuhteissa. Huomiota on kiinnitetty mm. sisäsäiliön korroo-
sioon sekä kaasun kehittymiseen ja kulkeutumiseen bentoniitin lävitse.

Vuonna 1994saatettiin päätökseen yhdessä SKB:n kanssa toteutetut korroosiokokeet AEA
Technologyssä Englannissa. Näillä kokeilla täydennettiin ACP-kapselin teräsosien kor-
roosiomekanismien tuntemusta (Rance & Sharland 1994). Kokeiden mukaan hiiliterästen
pitkäaikainen korroosionopeus asettuu tasolle 0,1-1 pm/a riippuen veden kemiallisista
ominaisuuksista. Magnetiittikerroksen syntyminen rajoittaa anaerobisen korroosion nope-
utta. Korroosiokokeista saatujen tulosten perusteella on mallinnettu korrosiokaasujen
(vedyn) tuoton nopeutta ja paineen kehitystä.

Vuosina 1993-1996 vertailtiin keskenään erityyppisiä kuparikapseliratkaisuja ja tarkistet-
tiin kapseloinnin perusratkaisun tekniikka (Autio ym. 1996a). Vaihtoehtoiset kuparikapse-
lin sisärakenteet olivat joko terässylinterirunko erillisine sisärakenteineen (ACP-kapseli)
tai kokonaan valurautainen sisäosa. Lisäksi arvioitiin raemaisen täyteaineen ja suojakaasun
tarvetta. Perusratkaisun sisärakenne valittiin pitkäaikaiskäyttäytymisen, mekaanisen ja
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kemiallisen stabiilisuuden, säteilysuojaus- ja alikriittisyysominaisuuksien, lämmönjohta-
vuuden sekä kustannusten perusteella. Tällä perusteella jatkotutkimuksissa tarkastellaan
perusratkaisuna valettua sisäosaa. Tämän kapselityypin rakenne ja mitoitus on esitettu
raportissa (Raiko & Salo 1996).

2.5.4 Täyteaineet

Vuosina 1993-1996 on selvitetty sijoitusreikien, tunnelien ja kuilujen täyteaineiden
ominaisuuksia ja pitkäaikaiskäyttäytymistä. Tässä kohdassa käsitellään vain bentoniittiin
liittyviä selvityksiä; muilta osin täyteainetutkimuksia kuvataan TEKA-projektin yhteen-
vetoraportissa (Posiva 1996b).

Loppusijoitustilaan muodostuvat kemialliset olosuhteet syntyvät loppusijoitustilan mate-
riaalien ja pohjaveden vuorovaikutuksen tuloksena. Prosessi on ajasta riippuva siten, että
alkuvaiheessa ovat vaikuttavina tekijöinä bentoniitti ja sen huokosvesi. Myöhemmin
tulevat mukaan kapselin korroosion ja kapselin rikkouduttua polttoaineen ja siinä olevien
radionuklidien kemialliset ja radiolyyttiset vaikutukset.

Bentoniittitutkimukset ovat viime vuosina keskittyneet bentoniitin huokosvesikemian
tarkasteluihin, mekanistiseen mallinnukseen, kytkettyyyn mallinnukseen sekä synteettis-
ten bentoniittien tarkasteluun. Bentoniitin perusominaisuuksia ja mallinnusmenetelmiä
koskeva perusteellinen selvitys on meneillään Ruotsissa (Pusch ym. 1994)

Bentoniitin kemiallisia puskuriominaisuuksia on tarkasteltu teoreettisesti (Snellman 1994).
Pohjaveden ja bentoniitin välisten vuorovaikutusten mallinnuksesta tehtiin selvitys, jossa
tarkasteltiin eräitä uusia menetelmiä ja arvioitiin tulosten taustalla olevien parametrien
luotettavuutta (Lehikoinen ym. 1995). Lisäksi on tarkasteltu bentoniitin pitkäaikaiskäyt-
täytymisen ja bentoniitin mikrorakenteen, koostumuksen ja huokosveden kemian välisiä
riippuvuuksia. Vuoden 1996 alussa käynnistettiin suomalais-ruotsalais-saksalaisena yh-
teistyönä kolmivuotinen EU-tutkimusprojekti, jossa selvitetään bentoniitin mikroraken-
teen, vesi-bentoniittisuhteen, kompaktoinnin, veden koostumuksen ja bentoniitissa olevien
liukenevien komponenttien vaikutusta huokosvesikemiaan, aineiden kulkeutumiseen ja
pidättymiseen (Muurinen & Lehikoinen 1996). Suomessa VTT Kemiantekniikassa tehtä-
vän tutkimuksen kohteena ovat bentoniitin mikrorakenteen, koostumuksen ja huokosveden
kemian väliset riippuvuudet. Muurisen ja Lehikoisen raportti (1996) sisältää kuvauksen
aloitetuista kokeista ja mallinkehitystyöstä.

Kirjallisuuden perusteella on tarkasteltu kationien diffuusiomekanismeja bentoniitissa ja
arvioitu niihin soveltuvia konseptuaalisia malleja (Muurinen & Lehikoinen 1995).

Vuonna 1993 valmistui kirjallisuustutkimus kaasun kulkeutumisesta bentoniitissa (Muu-
rinen 1993). Selvityksessä käytiin lävitse tehdyt tutkimukset ja niissä käytetyt koemenetel-
mät. Tutkimusten mukaan kaasun kulkeutuminen alkaa vasta, kun kaasun paine ylittää
kriittisen paineen ja vastapaineen summan. Kaasut kulkeutuvat suurimpia reittejä pitkin
niin, että vain pieni osa huokosvedestä syrjäytyy.
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Vuonna 1996 muodostettiin yhteistyöryhmä " GAMBIT Club", jonka jäseninä ovat
ANDRA (Ranska), NAGRA (Sveitsi), PNC (Japani), SKB (Ruotsi) ja POSIVA. Ryhmä on
päättänyt yhdessä selvittää kaasun kulkeutumista bentoniitin lävitse. AEA Technology
valittiin toteuttamaan varsinainen tutkimus- ja kehitystyö.

2.5.5 Lähikallio

Lähikallion toimintakyvyn tutkimuksia tarvitaan arvioitaessa loppusijoitustilojen sulkemi-
sen jälkeistä käyttäytymistä. Nämä selvitykset antavat myös tukea tilojen louhinta-, lujitus-
ja tiivistysmenetelmien arvioinnille ja kehittämiselle sekä rakennus- ja käyttövaiheen
turvallisuusarvioille. Lisäksi selvitysten tuloksia tarvitaan paikkakohtaisissa asemointitar-
kasteluissa ja tilojen sulkemisen jälkeisen käyttäytymisen arvioinnissa.

Pysyvyysselvitysten avulla syvennettiin vuosina 1993-1996 tietoa kallioperän mekaani-
sesta käyttäytymisestä lähialueella. Kallion pysyvyyden analysointitekniikoita arvioitiin
(Johansson ym. 1993, Tolppanen 1994, Tolppanen ym. 1995) ja pysyvyysanalyysien
kehittämisen ja suorittamisen tueksi järjestettiin yhdessä SKB:n kanssa vuonna 1994
seminaari kallion lujuuteen vaikuttavista tekijöistä (Martin 1994, Hakala & Johansson
1994). Lisäksi TKK:n kalliotekniikan laboratoriossa tehtiin kallion lujuusmäärityksiä
(Kuula 1994, Johansson & Autio 1995) ja kehitettiin koemenetelmiä (Hakala 1996).
Tutkimusten tulosten avulla voidaan tuottaa kuvauksia sijoituspaikan kallion jännitystilan
ja lujuuden suhteesta. Loppusijoitustilojen asemoinnissa kalliomekaanisilla tarkasteluilla
on merkitystä tilojen syvyysaseman ja suunnan valinnassa kullakin tutkimuspaikalla.
Lisäksi kallion jännitystilan ja lujuuden välinen suhde voi vaikuttaa tunneleiden muodon
ja sijoitusreikien paikan valintaan.

Posiva seurasi kytkettyjen termo-hydro-mekaanisten prosessien mallintamisen kehitys-
työtä. Tämä toteutettiin osallistumalla DECOVALEX-projektin (International co-opera-
tion project for the DEvelopment of COupled models and their VAlidation against
Experiments in nuclear waste isolation) kansallisen seurantaryhmän toimintaan (Jing ym.
1996, Eloranta 1996).

Lähikallion toimintakyvyn keskeinen osatekijä on myös tilojen louhinnan aiheuttama
häiriövyöhyke. Loppusijoitusreikiä ympäröivä häiriövyöhyke johtaa vettä kapselia ympä-
röivään bentoniittiin ja edesauttaa näin sen tiivistymistä ja kyllästymistä vedellä. Vyöhyke
toimii myös kapselista mahdollisesti vapautuvien kaasujen ja veden mukana kulkeutuvien
radionuklidien kulkureittinä. Loppusijoitustilojen louhintatekniikka vaikuttaa tunnelien
ympärille syntyvän häiriövyöhykkeen ominaisuuksiin, jotka edelleen vaikuttavat veden
virtaukseen ja radionuklidien kulkeutumiseen.

Olkiluodon tutkimustunnelissa selvitettiin häiriövyöhykkeen ominaisuuksia. Tutkimuk-
sissa selvitettiin porauksen aiheuttaman häiriövyöhykkeen rakennetta, huokoisuutta, ve-
denjohtavuutta ja diffuusiokerrointa. Tulokset osoittavat, että vyöhykkeen ominaisuudet
poikkevat selvästi ehjän kiven ominaisuuksista. Porauksen synnyttämä häiriö tutkimustun-
nelin gneissimäisessä tonaliitissa ulottuu selvänä rakoiluna kiven pinnalta enimmillään
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noin 30 mm syvyyteen. Tämän rakoilun todettiin esiintyvän enimmäkseen biotiitissa, joka
on nuklidien pidättymisen kannalta suotuisa mineraali (Autio 1996b).

Tutkimustunnelissa selvitettiin myös tunnelin louhinnassa käytettyjen räjäytystekniikoi-
den aiheuttaman häiriövyöhykkeen suuruutta (Autio & Äikäs 1993, Äikäs & Sacklen 1995,
Autio ym. 1996a). Tuloksia voidaan käyttää mm. verrattaessa mekaanisen kokoprofiililou-
hintatekniikan ja poraus-räjäytystekniikan soveltuvuutta loppusijoitustilojen louhintaan.

Lisäksi tutkimustunnelissa suoritetuissa hydraulisissa ja geologisissa karakterisointitutki-
muksissa selvitettiin eri menetelmien soveltuvuutta loppusijoitusreikien paikan valintaan.
Saatujen tulosten perusteella sijoitustunnelien rakokartoituksella ja sijoitusreikien paikoil-
le tehtävien tutkimusreikien hydraulisilla mittauksilla saatiin keskeistä tietoa ennen isojen
reikien porausta.

Lähikallion käyttäytymistutkimuksia ja TEKA-projektiin liittyviä tutkimustunnelikokeita
on kuvattu tarkemmin TEKA-projektin yhteenvetoraportissa (Posiva 1996b).

2.5.6 Lähialueen mallintaminen

Kapselin ja loppusijoitustilan lähialueen käyttäytymiseen vaikuttavia ilmiöitä ja vuorovai-
kutuksia kartoitettiin Rock Engineering Systems (RES) -menetelmällä (Vieno ym. 1994).
Menetelmä on alunperin kehitetty geoteknisten ongelmien tarkasteluun, mutta sillä voidaan
analysoida kaikenlaisia ongelmia. Työssä tunnistettiin yhteensä 90 ilmiötä ja tapahtumaa,
jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa loppusijoitetun kupari-teräskapselin lähialueen käyt-
täytymiseen. Lähialueen ilmiöiden systemaattinen läpikäynti RES-menetelmällä ei kuiten-
kaan tuonut esiin uusia merkittäviä ilmiöitä tai tapahtumia TVO-92-turvallisuusanalyysiin
nähden.

Loppusijoitustilan lähialueen tarkasteluihin kehitettiin aiempaa realistisempi, kolmen
vapautumisreitin (sijoitusreikää leikkaavat kallioraot, tunneli, tunnelin ympärillä oleva
häiriövyöhyke) massavirtamalli. Uutta mallia sovellettiin TILA-96 -turvallisuusanalyysis-
sa. Lähialuemallinnuksessa käytettävän REPCOM-mallin englanninkielinen dokumentaa-
tio on esitetty raportissa (Nordman & Vieno 1994).

2.6 Radionuklidien kemia pohjavesiympäristössä

2.6.1 Lähtökohdat

STUKin (1994) arviossa TVO-92:sta todetaan, että joidenkin geokemiallisten parametrien
(liukoisuudet, jakaantumiskertoimet) vaihtelu saattaa vaikuttaa voimakkaasti radioaktii-
visten aineiden vapautumiseen. Samalla huomautetaan, että kolloidien, orgaanisten komp-
leksien, mikrobien ja kaasuvirtausten vaikutuksia radioaktiivisten aineiden liukoisuuksiin
ja kulkeutumiseen ei vielä kyetä kunnolla arvioimaan kvantitatiivisesti. Toisaalta todetaan,
että radioaktiivisten aineiden liukoisuuksia määritettäessä on jätetty huomioon ottamatta
joitakin vuorovaikutuksia, jotka saattaisivat lisätä aineiden saostumista.
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Merkittäväksi puutteeksi mainittiin, ettei kytkettyjen ilmiöiden (termisten, mekaanisten,
hydrologisten ja kemiallisten ilmiöiden vuorovaikutukset) merkitystä turvallisuuden kan-
nalta ole vielä riittävästi selvitetty. Anderssonin & King-Claytonin (1996) selvityksessä
painotetaan tarvetta tarkastella perusteellisesti loppusijoituksen kemiaa, mm. lämpötilan
vaikutusta liukoisuuteen, korroosiotuotteiden ja bentoniitin pitkäaikaiskäyttäytymistä sekä
bentoniitin ja lähikallion rajapintailmiöiden vaikutuksia vesikemiaan.

Kansainvälisen luonnonanalogiatyöryhmän arvioinneissa on korostettu, että turvallisuus-
analyysissä pitäisi enenevissä määrin hyödyntää luonnonanalogiahankkeiden antamaa
tietoa liukoisuutta rajoittavista faaseista ja spesiaatiosta, kineettisistä tekijöistä ja kilpaile-
vien ionien vaikutuksista liukoisuuteen (von Maravic & Smellie 1994).

Esitetyt arviot on pyritty ottamaan huomioon viime vuosien tutkimusohjelmassa. Osa
tutkimuksesta on kuitenkin tarkoituksella ajoitettu tulevalle tutkimusjaksolle. Niinpä mm.
mikro-organismien ja kolloidien pitoisuuksien määrittäminen päätettiin lykätä siihen
saakka, kunnes tähän on käytettävissä luotettavia laitteistoja; tällainen vesinäytteenottolait-
teisto on parhaillaan testattavana.

2.6.2 Liukoisuuksien arviointi

Liukoisuustutkimuksissa vuosina 1993-1996 on tarkennettu erityisesti uraanin liukenemi-
seen ja liukoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kokeellisesti että teoreettisesti. Näitä
tutkimuksia on käsitelty edellä kohdassa 2.5.2.

Kansainvälisesti toteutettu ja hyväksytty, kattava, sisäisesti konsistentti ja laatuluokiteltu
termodynaaminen tietokanta (NEA-TDB) on saatettu valmiiksi uraanin ja amerikiumin
osalta. Lähitulevaisuudessa on aikataulun mukaan käytettävissä myös teknetiumin (val-
mistunee vuonna 1997) sekä mahdollisesti myös neptuniumin ja plutoniumin tietokannat
(suunnitelmien mukaan vuonna 1998). TDB-tietokantaa voidaan myös hyödyntää lämpö-
tilan ja ionivahvuuden vaikutusten huomioon ottamiseksi.

Radionuklidien liukoisuusmallien yleisistä validointitarpeista ja -menetelmistä on laadittu
selvitys (Kumpulainen ym. 1994). Spektrofotometrian soveltuvuuudesta radionuklidien
spesiaation määrittämiseen laadittiin selvitys ja menetelmää testattiin myös kokeellisesti
vuosina 1994-1995. Laitteistolla pystyttiin havaitsemaan EQ3/6- ja HYDRAQL-malleilla
ennustettu uraanin spesiaatio eräissä yksinkertaisissa liuoksissa, mutta samalla laitteisto
todettiin riittämättämöksi turvallisuustutkimusten kannalta relevanttien nuklidin spesiaa-
tion määrittämiseen (Kumpulainen ym. 1994, 1995).

Selvityksen perusteella todettiin, että neptuniumin spesiaatiota ei tunneta erityisen hyvin.
Spesiaatiotutkimuksissa onkin päätetty pyrkiä hyödyntämään ulkomailla olevia laitteistoja
ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia. Vuonna 1996 käynnistynyt yhteistyö For-
schungszentrum Rossendorfin ja VTT:n välillä tarjoaa edellytykset neptuniumin spesiaa-
tio- ja liuokoisuustutkimuksen aloittamiseksi sekä uraanin spesiaatio- ja liukoisuusutki-
musten täydentämiseksi. Spesiaatiomenetelmien kohdalla keskitytään analyysimenetel-
miin, joilla voidaan mitata erityisesti pieniä pitoisuuksia pelkistävissä olosuhteissa. VTT
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Kemiantekniikan omat tutkimukset kohdistuvat alkuvaiheessaan uraanin hapetustilojen
stabiilisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Pitkän tähtäyksen tavoittena
on uraanikompleksaatiota tutkimalla varmentaa liukoisuusmallien antamat tulokset.

Loppusijoitustilassa lämpötilan maksimiarvot alkuvaiheessa ovat korkeintaan 100°C.
Lämpötilan mahdollista vaikutusta käytetystä polttoaineesta vapautuvien aktinidien ja
fissiotuotteiden liukoisuuteen on tarkasteltu kirjallisuuden perusteella (Carlsson 1996).
Tarkastelun perusteella saatavilla on varsin vähän kokeellista tietoa korkean lämpötilan
vaikutuksesta loppusijoitusolosuhteissa. Alustavat tarkastelut viittaavat kuitenkin siihen,
ettei lämpötilalla (max. 100°C) olisi kovin merkittävää vaikutusta. Liukoisuusarvioinneis-
sa yleinen käytäntö on alhaisessa lämpötilassa 25°C mitatun liukoisuusarvon ekstrapo-
loiminen korkeampaan lämpötilaan spesiaatiomallinnuksen avulla. Ekstrapolointi kor-
keimpiin lämpötiloihin sisältää epävarmuustekijöitä, kuitenkin esim. teknetiumin osalta on
todettu yleisesti, että liukoisuus kasvaa lämpötilan kasvaessa (Puigdomenech & Bruno
1995).

Kerasaostumisefekti voisi todellisuudessa vaikuttaa radionuklidien liukoisuutta alentavas-
ti, mutta tätä ei yleensä ole otettu huomioon turvallisuusanalyysissä. Viime vuosina useat
tutkimustulokset ovat osoittaneet että kerasaostumi sella voi olla huomattava potentiaalinen
merkitys. Tähän viittaavat sekä luonnanalogia- että muut laboratoriotukimukset. Kerasaos-
tuminen rautahydroksidien kanssa on osoitettu Pocos de Caldasissa mm. uraanille ja
harvinaisille maametalleille (Bruno et ai. 1996b). Äspön kalliolaboratoriotutkimusten
yhteydessä on todettu mm. harvinaisten maametallien sekä bariumin, radiumin ja thoriumin
saostuneen rautaoksihydroksidi -kalsiitti saostumiin rako-avaumien pinnoille, kuitenkin
eri pisteissä hyvinkin erilaisella alkuainejakaumalla (Landström & Tullborg 1995). Loppu-
sijoituksen yhteydessä rautaoksihydroksideja todennäköisesti syntyy rakentamisen aikana
sekä geosfääri-biosfääri rajapinnalla. VTTssa suoritetussa tutkimuksessa on osoitettu
nikkelin kerasasostuvan kalsiitin kanssa. Uraanille tätä ei ole havaittu; strontiumin osalta
tulokset olivat ristiriitaiset (Carlsson & Aalto 1996).

2.6.3 Orgaaniset yhdisteet, mikrobit ja kolloidit

Pohjaveden sisältämien luonnollisten orgaanisten aineiden kuten fulvo-ja humushappojen
vaikutuksia loppusijotuksen turvallisuuteen arvioitiin kansainvälisesti useiden tutkijoiden
laatimissa yhteisjulkaisuissa (Brandberg ym. 1993, Karlsson ym. 1994). Tutkijoiden
johtopäätös on, että luonnollisten aineiden merkitys syvän loppusijoituksen tapauksessa on
vähäinen. Toisaalta on myös huomautettu, että nykyisellä tietämyksellä ei pystytä mallin-
tamaan orgaanisten kompleksien vaikutusta ja niiden keskinäistä kilpailua epäorgaanisten
kompleksoivien ligandien kanssa (Vuorinen, 1995).

EU:n Mirage projektin puitteissa tarkasteltiin vuosien 1990-1994 aikana erityisesti orgaa-
nisten aineiden kompleksoitumista sekä kolloidien vaikusta radionuklidien kulkeutumi-
seen Gorlebenin suolamuodostuman ympäristössä (makea vesi ja murtovesi; Bruno ym.
1995, Kim ym. 1996). Projektin loppupäätelmissä todettiin, että Am(III):n ja Eu(III):n
lisäksi aktinidit saattavat korkeammilla hapetusasteilla (>IV) muodostaa kompleksiyhdis-
teitä humus- tai fulvohappojen kanssa, jotka kemiallisista ympäristöolosuhteista riippuen
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saattavat joko hidastaa tai nopeuttaa metallin kulkeutumista, mutta oleellista olisi selvittää
luonnonolosuhteissa muiden kilpailevien kompleksoivien ligandien läsnäollessa tapahtu-
vaa kompleksaatiota pH-alueella 6-9 mm. kiteisessä kallioperäympäristössä.

Mikrobien mahdollisesta vaikutuksesta loppusijoitustiloissa ja syvällä kalliossa on tehty
laaja selvitys (Pedersen & Karlsson 1995). Selvityksen perusteella mikrobeja löytyy
syvistäkin olosuhteista, kunhan lämpötila on alle 110°C ja vettä on riittävästi. Bakteerit
voivat toimia sorboivina aineina tai kompleksinmuodostajina (orgaaniset kompleksit).
Suoran sorption ja kulkeutumisen mikro-organismeihin kiinnittyneenä ei ole arvioitu
olevan merkittävä tekijä turvallisuusanalyysin kannalta (Pedersen & Karlsson 1995).

Mikrobien on havaittu vaikuttavan voimakkaasti pohjavesikemiaan ja erityisesti redox-
olosuhteisiin toimiessaan katalyytteina esimerkiksi sulfaatin pelkistyessä sulfidiksi. Myös
Romuvaaran, Kivetyn ja Olkiluodon osalta on ilmeistä että sulfidin esiintyminen liittyy
bakteerien katalysoimaan sulfaatin pelkistymisreaktioon. Aspon kalliolaboratorion tunne-
litutkimusten perusteella on todettu, että optimialue sulfaattia-pelkistävien bakteerien
toimintaan ovat anaerobisten olosuhteiden lisäksi kloridipitoisuus välillä 4000-6000 mg/l
ja orgaanisten aineiden määärä (DOC) yli 10 mg/l (Laaksoharju ym. 1995a). Tietyt
bakteerit voivat käyttää vetyä orgaanisen metaanin tilalla. Sulfaatin pelkistymisenon
havaittu tapahtuvan sekä meriveden pohjasedimentissä, tunnelivyöhykkeessä meriveden
alla että syvissä pohjavesissä.

Meneillään olevissa tutkimuksissa on myös bentoniitin osalta todettu, että saatavilla oleva
vesi saattaa rajoittaa sulfaatti pelkistävien bakteerien toimintaa. Tämän mukaan mikrobit
eivät tule toimeen bentoniitissa, jonka tiheys on suurempi kuin 1500 kg/m3 (Pedersen ym.
1995).

Kolloideja esiintyy aina vaihtelevissa määrin pohjavesissä. Kolloidien määrän on todettu
yleensä kuitenkin pienenevän syvyyden kasvaessa (von Maravic & Smellie 1994). Luon-
nonanalogiatutkimusten perusteella on pystytty toteamaan, että savet toimivat tehokkaina
kolloidien suodattimina (von Maravic & Smellie 1994). Lisäksi on todettu, että kolloidipi-
toisuus syvällä kiteisessä kallioperäympäristössä on usein niin pieni, että niiden vaikutus
turvallisuusanalyysin kannalta on pakostakin pieni. Kolloidien muodostus geokemiallisil-
la rajapinnoilla (pH-rintama, redox-rintama) ja radionuklidien palautumaton sorptio
kolloideihin on katsottu tärkeäksi selvittää ja aktinidien mahdollinen pseudokolloidinmuo-
dostus on toistaiseksi yksi epävarmuustekijä turvallisuusanalyysin kannalta (Kim ym.
1996).

Vuoden 1993 aikana valmistui SKB-TVO-yhteistyöhankkeena selvitys Olkiluodon suolai-
sen veden kolloidipitoisuuksista. Saatujen tulosten perusteella kolloidien määrä vedessä
arvioidaan pieneksi, mutta tutkimus osoitti myös, että näytteenotto-ja analysointimenetel-
mät saattavat merkittävästi vaikuttaa mitattuihin kolloidipitoisuuksiin (Laaksoharju ym.
1994). Olkiluodosta mitatut kolloidipitoisuudet (180 u.g/1) vastaavat hyvin Ruotsista,
Sveitsistä ja Kanadasta sekä makeista että suolaisista pohjavesistä mitattuja pitoisuuksia
10-300 jLLg/1 (Laaksoharju ym. 1995b). Kolloidit sisältyvät myös seuraavaan tutkimusvai-
heeseen (1997-200). Parannettu vesinäytteenottolaitteisto luonee tulevaisuudessa parem-
mat edellytykset edustavien kolloidinäytteiden saamiseksi.
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2.7 Kulkeutuminen kallioperässä

2.7.1 Lähtökohdat

TVO-92 -turvallisusanalyysissä kallioperäkulkeutumista tarkasteltiin yksinkertaistetulla
"U-putki"-konseptilla, jossa oletetaan, että bentoniitista vapautuvat radionuklidit joutuvat
ensin loppusijoitustunnelia ympäröivään häiriintyneeseen vyöhykkeeseen ja siitä edelleen
tunnelia leikkaavaan ruhjevyöhykkeeseen, josta on suhteellisen nopea kulkeutumisreitti
biosfääriin. Mahdollista pidättymistä kallioperässä tarkasteltiin advektio-matriisidiffuu-
sioyhtälön analyyttisen ratkaisun perusteella. Tämän mukaan kulkeutumisnopeus kalliope-
rässä riippuu olennaisesti suureesta

missä £p merkitsee kalliomatriisin diffuusiohuokoisuutta, De efektiivistä diffuusiokerroin-
ta, L kulkeutumismatkaa, q virtaamanopeutta (Darcy-nopeus) ja W vastaavaa virtauksen
leveyttä pinta-alayksikköä kohti. Pidätystekijä Rp on yhtä kuin yksi pidättymättömille
nuklideille, ja pidättyville nuklideille sitä voidaan approksimoida tekijällä Kdps/ep, missä
Kd merkitsee jakautumiskerrointa ja ps kalliomatriisin tiheyttä. Näin ollen u-suure voidaan
kirjoittaa muotoon

u = [Cp De] 1/2 ( W V q)

pidättymättömille aineille ja

u - [ D e K d P s ] l / 2 ( w L / q )

pidättyville aineille.

Kaavojen mukaan kallioperän muodostama "kulkeutumisvastus" riippuisi herkimmin
suureesta WL/q, jossa WL on suure, josta englannin kielessä usein käytetään termiä "flow
wetted surface". Suure WL/q määrää lopulta, miten suuri merkitys matriisidiffuusiolla on
kulkeutumisen hidastajana. Kulkeutuminen riippuu tietysti myös matriisin huokoisuus- ja
diffuusio-ominaisuuksista sekä kulkeutuvien aineiden jakautumiskertoimesta, mutta epä-
varmuudet näissä suureissa vaikuttavat kallioperän pidätyskyvystä esitettyihin arvoihin
vähemmän kuin epävarmuudet WL/q -suureessa.

Säteilyturvakeskuksen arviossa TVO-92-turvallisuusanalyysistä (STUK 1994) todetaan,
että jotkin turvallisuuden kannalta tärkeät parametrit, kuten pohjaveden virtaama kalliossa,
kyetään jo tähänastisten tutkimusten perusteella arvioimaan kohtuullisen luotettavasti
mutta sen sijaan pohjavesivirtauksen kanavoitumisen ja matriisidiffuusion arviointi on
vielä epävarmaa. Lisäksi arvioinnin mukaan turvallisuusanalyysi osoittaa myös joidenkin
aineiden geokemiallisten parametrien (liukoisuudet, jakautumiskertoimet) vaihtelun saat-
tavan vaikuttaa hyvin voimakkaasti radioaktiivisten aineiden vapautumiseen.

Karinta-Konsultin arviossa (Andersson ym. 1993) mainitaan, että analyysissä rakovyöhyk-
keiden kulkeutumisvastukselle esitettyjä arvoja ei voida pitää varmoina, vaan ne pitäisi
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varmistaa kokeellisesti. Kd-arvot ovat arvioinnin mukaan kohtuullisen konservatiivisia
(mittaustuloksiin ja ruotsalaisiin analyyseihin verrattuna), mutta joidenkin nuklidien osalta
tulokset ovat herkkiä tälle parametrille, joka todellisuudessa voi olosuhteista riippuen
vaihdella paikallisesti huomattavan paljon (esimerkkinä Ra-226 suolavesiskenaariossa).

Maailmalla viime aikoina tehtyjä turvallisuusanalyysejä verrattaessa TVO-92:n kulkeutu-
misanalyysi näyttää joka tapauksessa varsin konservatiiviselta. Käytetyt parametriarvot
voidaan tulkita siten, että virtausajat loppusijoitustiloista maan päälle olisivat vain muuta-
mien vuosien luokkaa, kun taas yleinen käsitys kallioperästä on, että syvällä tavattavat
pohjavedet ovat olleet kalliossa hyvin pitkät ajat. TVO-92:n arvioita voidaankin pitää hyvin
pessimistisinä, mutta toisaalta sekä geokemiallisen tiedon että hydraulisten ja merkkiaine-
kokeiden perusteella on ilmeistä, että joissakin tapauksissa aineiden nopea kulkeutuminen
on mahdollista.

Virtausten kanavoituminen merkitsee, että kalliomatriisin kyky pidättää veteen liuenneita
aineita voi jäädä vähäisemmäksi kuin saman virtaaman jakautuessa tasaisesti kallioon.
Päättyneen kansainvälisen INTRAVAL-projektin yhtenä keskeisenä kohteena oli juuri
matriisidiffuusion tunnistaminen merkkiainekokeilla: ajatuksena oli matriisidiffuusioon
perustuvan kulkeutumismallin "validointi" suoritettujen merkkiainekokeiden perusteella.
Hankkeen tapaustutkimukset on pääosin raportoitu ja loppupäätelmistä on hiljan ilmesty-
nyt lyhyehkö yhteenvetokin (NEA 1996). Raporttien perusteella on ilmeistä, että vaikka
INTRAVAL-yhteistyö sinällään antoi runsaasti merkittävää tietoa kulkeutumisesta kallio-
perässä, hankkeen kunnianhimoiset validointitavoitteet jäivät saavuttamatta. Yleisemmin-
kin käsitykset validoinnin mahdollisuuksista ovat muuttuneet sitten INTRAVAL-hank-
keen käynnistymisen 1980-luvulla.

Suomalaisten panos INTRAVAL-hankkeeseen on raportoitu kolmessa YJT-sarjan rapor-
tissa (Hautojärvi & Taivassalo 1994, Ilvonen ym. 1994, Hautojärvi 1994a). Hautojärvi
(1994a) on tarkastellut hankkeen antia kokonaisuutena. Hankkeen hyödyllisyys keskuste-
lufoorumina ja oppimisharjoituksena myönnetään, mutta hankkeen ongelmat tuodaan
selvästi esiin. Tässä yhteydessä myös INTRAVALin "validointistrategia" todetaan epäre-
alistiseksi: useimmat kokeet oli siten suoritettu, että niistä ei edes periaatteessa voinut
erottaa erilaisten ilmiöiden, esimerkiksi matriisidiffuusion osuutta. Näitä ongelmia on
selostettu mm. Stripan merkkiainekokeita tarkastelevassa raportissa (Ilvonen ym. 1994).

Loppusijoituspaikan olosuhteita selvitettäessä ongelma on, miten nopeat kulkeutumisreitit
voidaan tunnistaa ja välttää. Käytännössä ongelmat kohdistuvat WL/q -suureen määrittä-
miseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että täysin ongelmatonta menetelmää ei toistaiseksi ole
käytettävissä. On ilmeistä, että turvallisuusanalyysin oletusten perustaminen keskimääräis-
tetyille suureille ei ole luotettava pohja konservatiiviselle kulkeutumistarkastelulle. Tär-
keätä olisi myös määrittää yhtä aikaa sekä W että q, koska vasta näiden suureiden suhde on
ratkaiseva.

Vuosille 1993-2000 laaditussa tutkimusohjelmassa lähdettiin siitä, että matriisidiffuusion
tehokkuuden tutkimiseksi kulkeutumista on lähdettävä tutkimaan sellaisissa oloissa ja
mittakaavoissa, joissa eri ilmiöiden osuus on erotettavissa toisistaan. Tämä tarkoitti
käytännössä sitä, että esimerkiksi tutkimuspaikkakohtaisten merkkiainekokeiden asemesta



34

eri prosesseja ja mallintamiskeinoja selvitettäisiin ensin laboratorio-oloissa. Tällöin vir-
taustilanne voitaisiin saada niin yksinkertaiseksi että eri pidättymisilmiöiden osuus voitai-
siin erottaa pelkästä hydrodynaamisesta dispersiosta. Joissakin tapauksessa prosesseja
voidaan tutkia tasapainotuskokeilla. Yleisluonteisten kokeiden lisäksi on kuitenkin pyritty
keräämään lisää tietoa kallioperän paikkakohtaisista huokoisuus-, diffuusio-ja jakautumis-
parametreistä.

Valittua tutkimusstrategiaa on perusteltu myös kahdessa äskettäin pidetyn NEAn Geotrap-
työkokouksen esitelmässä. Aiheena olivat erityisesti merkkiainekokeet, mutta tässä yhte-
ydessä sivuttiin moneen otteeseen myös yleisempää ongelmaa, miten kulkeutumisominai-
suuksista kallioperässä voidaan saada tietoa. Hautojärven ym. (1996) yleiskatsauksessa
käydään läpi kulkeutumistutkimusten tärkeimmät ongelmat ja merkkiainekokeiden mah-
dollisuudet vastata niihin. Viran (1996b) esitelmässä todetaan, että merkkiainekokeilla ei
voida osoittaa tiettyä paikkaa soveliaaksi tai epäsoveliaaksi, mutta niillä voidaan kehittää
valmiuksia aiotun loppusijoituspaikan lähialueen karakterisointiin ja testata hyvin määri-
teltyjä hypoteeseja.

2.7.2 Kulkeutumiskokeet

Jotta eri ilmiöiden ja prosessien osuus voitaisiin erottaa geometrian aiheuttamista vaikutuk-
sista, edullisinta on pyrkiä suorittamaan kulkeutumiskokeita eri mittakaavoissa, siten että
edetään yksinkertaisemmasta yksittäisen raon virtausgeometriasta monimutkaisempiin
rakoverkkoihin. Tämä on ollut lähtökohtana sekä viime aikoina Suomessa tehdyissä
kokeissa että Äspön kalliolaboratorion koe-ohjelmissa.

Yksinkertaisen raon kulkeutumisominaisuuksien tutkimiseksi on kehitetty laboratorio-
skaalan kokeisiin soveltuvaa koejärjestelyä. Ideana on ollut hankkia laboratorioon vajaan
kuutiometrin suuruisia kalliolohkareita, joiden sisään jää sopivan suuruinen yksittäinen
rako, sen jälkeen lävistää rako muutamilla rei'illa, joiden välillä voidaan suorittaa hydrau-
lisia ja merkkiainekokeita. Tavanomaisten merkkiainekokeiden lisäksi lohkare voitaisiin
kokeiden päätteeksi kyllästää sopivilla hartseilla ja sitten avata, jolloin kulkeutumiskana-
vista saataisiin yksityiskohtaista geometrista tietoa.

Koejärjestelyjä ja tähän mennessä tehtyjä kokeita on selostettu vuoden 1996 lopulla
julkaistavassa raportissa (Hölttä ym. 1996). Toistaiseksi on keskitytty laitteiston testaami-
seen pienellä (noin 20 cm x 20 cm rakopinta) kalliolohkolla. Jatkossa käytettävänä on kaksi
isompaa, noin neliömetrin rakopintaa sisältävää kalliolohkoa.

VLJ-luolan tutkimustunnelissa kulkeutumiskokeita on tehty muutaman metrin skaalassa.
Kokeet on tehty samassa yhteydessä, jossa tunneliin porattiin kolme täysikokoista loppu-
sijoitusreikää. Osa merkkiainekokeista tehtiin pienten pilottireikien välillä ennen isojen
reikien poraamista, osa tehtiin käyttäen hyväksi isoja loppusijoitusreikiä. Varsinaisten
hydraulisten ja merkkiainekokeiden lisäksi tunnelissa tehtiin erilaisia geofysikaalisia
mittauksia mahdollisten virtausyhteyksien paikantamiseksi. Tutkimuksista on esitetty
yhteenveto raportissa (Hautojärvi ym. 1995).
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Tutkimustunnelin merkkiainekokeiden yhtenä tarkoituksena oli myös kehittää valmiuksia
näitä isomman mittakaavan kokeille. Erityisesti pyrittiin kehittämään injektiomenetelmiä
pulssimaisen lähteen aikaansaamiseksi. Menetelmiä kehitettiin myös lähdetermin mate-
maattiseen kuvaamiseen.

Merkkiainekokeet voitiin tulkita yksinkertaisella rakokonseptilla, mikä osaltaan viittaa
selvään kanavoitumiseen kulkeutumisreitillä. Virtausten keskittymistä harvoihin rakoihin
osoittaa myös se seikka, että virtaamat vierekkäisiinkin reikiin vaihtelevat suuresti ja
yhteen rei'ista tulevan veden määrä on kaiken kaikkiaan varsin suuri verrattuna koko
tutkimustunneliin virtaavaan veden määrään verrattuna.

Äspön LPT-2 pumppaus- ja merkkiainekokeen tuloksia mallinnettiin Äspön virtaus- ja
kulkeutumismallinustyöryhrnässä(Hautojärvi 1994b). LPT-2-kokeissa paino oli kuitenkin
hydraulisissa kokeissa, kun taas tehdyn merkkiainekokeen anti osoittautui varsin kyseen-
alaiseksi: vain osa merkkiaineista saapui tarkkailureikiin kokeen aikana.

Pääpaino Äspö-kalliolaboratorion kulketumistutkimuksessa on nyt True-koesarjassa (True
= Tracer Retention Understanding Experiments). Koeohjelman suunnittelu käynnistyi jo
vuosia sitten, mutta varsinaisiin kokeisiin päästiin vuoden 1995 lopulla. Ensimmäisessä
vaiheessa tutkittavana on ollut yksinkertainen yhdestä pääraosta muodostuva kohde, jossa
mittakaava on muutamia metrejä. Tässä raossa tehdään kokeita sekä pidättymättömillä että
pidättyvillä merkkiaineilla, ja tarkoitus on, että kunkin kokeen tulokset myös ennustetaan
ennakkotutkimuksissa saadun tiedon perusteella. Ensimmäisen tällaisen ennustuskokeen
tulokset ovat parhaillaan vertailtavana.

Samaan aikaan on käynnistynyt isomman mittakaavan, ns. lohkoskaalan, merkkiaineko-
keiden suunnittelu. Näissä kokeissa kulkeutumismatkat ovat kymmenien metrien luokkaa
ja kulkeutuminen tapahtuu rakoverkossa. Näiden kokeiden mittakaava vastaa loppusijoi-
tuksessa sitä kalliotilavuutta, josta vielä voidaan odottaa saatavaksi suhteellisen yksityis-
kohtaista rakoilutietoa migraatioanalyysien pohjaksi.

2.7.3 Huokoisuus ja diffuusio

Kallioperän kyky pidättää pohjavedessä olevien aineiden kulkeutumista riippuu virtaaman
jakautumisen lisäksi aineiden efektiivisestä diffuusiokertoimesta(De)vettäjohtavaakallio-
rakoa ympäröivään kalliomatriisiin, diffuusioon käytettävissä olevasta kalliomatriisin
huokoisuudesta (ep) sekä kallion kyvystä sorboida vedessä olevia eri aineita. Sorptiota
kuvataan useimmiten tilavuuteen perustuvalla nuklidien jakautumiskertoimella (K<i).

TVO-92-turvallisuusanalyysissä aineiden sorptiota rakotäytteisiin ja rakopinnoille ei otet-
tu huomioon, vaan kallioperän pidätyskyvyn oletettiin riippuvan ensisijaisesti diffuusiosta
ja pidättymisestä itse kalliomatriisiin. Aineiden tunkeutumissyvyydelle kalliomatriisiin ei
asetettu ylärajaa, mutta huokoisuuden ja diffuusiokertoimen oletettiin pienenevän mentä-
essä syvemmälle rakopinnasta.
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Matriisidiffuusion merkityksestä on esitetty myös epäileviä näkemyksiä (EC 1995). Ilmiön
esiintyminen sinänsä on kuitenkin fysikaalisesti hyvin perusteltu ja turvallisuusanalyysin
kannalta kysymys onkin ensisijaisesti siitä, miten paljon ilmiön voidaan arvioida todella
vaikuttavan kulkeutumiseen erilaisisissa olosuhteissa. Eräiden diffuusioon liittyvien
seikkojen - erityisesti ns. anioniekskluusion ja pintadiffuusion - merkitystä ei myöskään
täysin ole pystytty osoittamaan.

Kalliomatriisin huokoisuus- ja diffuusio-ominaisuuksien tiedetäänkin kyllä vaihtelevan
suuresti: samallakin kivilajilla huokoisuus ja efektiivinen diffuusiokerroin voivat muuttua
nopeasti paikan suhteen. Turvallisuusanalyysin kannalta olennaista on löytää kulkeutumis-
mallin parametreille kulkeutumisreittiä edustavat konservatiiviset arvot.

Kivinäytteiden huokoisuutta voidaan mitata useilla menetelmillä, joista punnitukseen
perustuvat menetelmät ovat tavallisimpia. C-14-PMMA-menetelmä antaa kokonaishuo-
koisuuden lisäksi tietoa huokosrakenteesta ja -kokojakaumasta. Tätä menetelmää kehitet-
tiin entistä pienemmän huokoisuuden omaavien kivinäytteiden huokoisuustutkimuksia
varten (Siitari-Kauppi ym. 1995). Uudeksi menetelmäksi kehitettiin pyknometrimenetel-
mä, jossa kuivan kiven huokosverkosto täytetään heliumkaasulla (Hartikainen ym. 1996).

Luonnon radioaktiivisten hajoamissarjojen käyttöä luonnonanalogiana matriisidiffuusiol-
le tutkittiin Palmotun näytteiden perusteella (Saarinen & Suksi 1993, Saarinen & Suksi
1995). Matriisidiffuusion todettiin olevan merkittävä tekijä radiumin, protaktiniumin ja
uraanin pitoisuusprofiilien muodostumisessa. Viitteitä saatiin myös muista, palautumatto-
mista pidättymisilmiöistä.

Laboratorio-ja in situ -matriisidiffuusiomittauksia varten kehitettiin heliumin diffuusioon
kaasufaasissa perustuvia menetelmiä (Hartikainen ym. 1994a, 1994b, 1996). Kaasudiffuu-
siomenetelmällä voidaan tutkia sorboitumattomien aineiden läpidiffuusiota olennaisesti
pitemmillä diffuusiomatkoilla ja nopeammin kuin vesifaasissa tehtävillä kokeilla. Samalla
voidaan vähentää mm. näytteiden preparoinnista aiheutuvien harhojen mahdollisuutta.

Matriisidiffuusiota voidaan kaasumenetelmällä mitata myös aidossa virtaustilanteessa
(Hartikainen ym. 1996). Eri tutkimuspaikkojen kallion huokoisuus- ja diffuusio-ominai-
suuksista on muodostettu vertaileva aineisto ns. kanavamittausten avulla. Tässä menetel-
mässä ympäröidään noin metrin pituinen kairansydännäyte metalliputkella ja mitataan
heliumin läpitulokäyrä kairansydämen ja putken välissä kulkevassa typpivirtauksessa.
Läpitulokäyrästä voidaan päätellä näytteen huokoisuus ja diffuusiokerroin. Korvaamalla
kairansydännäyte metalli sauvalla ja vertaamalla saatua läpimenokäyrää kivinäytteelle
mitattuun käyrään menetelmällä voidaan myös erottaa matriisidiffuusion vaikutus muista
dispersiota aiheuttavista tekjöistä, mikä vesifaasissa yleensä on hyvin vaikeaa. Mittausme-
netelmän etuna on myös se, että käytettäessä pitkiä kairansydännäytteitä tulos on yleensä
edustavampi kuin pienillä kiekkomaisilla näytteillä tehdyt mittaukset.

Toistaiseksi on mitattu noin 25 pitkää kairansydännäytettä eri tutkimusalueilta. Näiden
tulosten perusteella huokoisuuden ja efektiivisen diffuusiokertoimen tulo voi vaihdella
lähes kahden kertaluvun verran eri kivinäytteillä.
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Vastakkaisella koejärjestelyllä diffuusio-ominaisuuksia voidaan tutkia paikan päällä kal-
liossa: tällöin kairanreikään työnnetään metalliputki ja läpitulomittaus tehdään metalliput-
ken ja kallion välisessä raossa (Hartikainen ym. 1996). Menetelmää on testattu Olkiluodon
tutkimustunnelissa ja alustavien tulosten perusteella menetelmällä voidaan arvioida mm.
kallion jännitystilan vaikutusta kallion diffuusio-ominaisuuksiin.

Matriisidiffuusiossa esiintyvää anionien ekskluusiota ja kationien pintadiffuusiota on
tutkittu hapellisissa ja hapettomissa olosuhteissa tasapainotus-eluutio- ja läpidiffuusioko-
kein useilla kivinäytteillä ja veden ionivahvuuksilla sekä kehittämällä ilmiöitä kuvaava
malli (Valkiainen 1994, Valkiainen ym. 1995, Olin & Valkiainen 1996). Ekskluusio-ja
pintadiffuusiokokeiden tuloksia voitiin selittää mallilla melko hyvin suuria ionivahvuuksia
lukuunottamatta. Mallin mukaan ekskluusio ja pintadiffuusio aiheutuvat negatiivisesti
varautuneen huokospinnan luomasta sähkökentästä, joka vaikuttaa anionien ja kationien
pitoisuusjakaumaan huokosessa.

Kivetyn ja Olkiluodon tutkimuspaikkojen kivien, luonnonrakopintojen ja mineraalien
matriisidiffuusio-ominaisuuksia tutkittiin HTO:n, Np:n, Na:n ja Cl:n osalta. (Puukko ym.
1993, Huitti ym. 1995a, Kaukonen ym. 1995, 1996) Nuklideille pyrittiin määrittämään
efektiiviset ja näennäiset diffuusiokertoimet (De, Da). Np:n ja Na:n osalta ei kuitenkaan
yleensä päästy tarkastelemaan tasapainotilannetta hitaan diffuusion takia. Nuklidien dif-
fuusio joissakin luonnonrakopintaa sisältävissä näytteissä oli hitaampaa kuin muissa samaa
kiveä olevissa näytteissä. Tutkimuksilla pyrittiin myös selvittämään parametrien Da, De ja
Kd välistä riippuvuutta.

Diffuusioparametrejä on määritetty erikseen myös emäksisille kivilajeille ja rapakivelle
(Kaukonen ym. 1993, Huitti ym. 1995b, 1996). Havaittu diffuusio emäksisissä kivilajeissa
ei poikennut olennaisesti happamissa kivilajeissa havaitusta.

2.7.4 Sorptio ja saostuminen kalliossa

TVO-92-turvallisuusanalyysissä sorptio on otettu huomioon konservatiivisesti valittujen
jakautumiskerrointen (K^-arvojen) avulla. K^-arvojen valinta perustuu laboratoriossa
tehtyihin mittauksiin, mutta valinnassa on otettu huomioon mittausten epävarmuudet ja
edustavuusongelmat. Silti eri organisaatioiden tekemissä turvallisuusanalyyseissä käytet-
tyjen Kd -arvojen välillä näyttää olevan huomattavan suuriakin eroja, joita on vaikea selittää
pelkästään erilaisilla olosuhteilla. TVO-92:ssa ja TII_A-96:ssa käytetyt Kd-arvot ovat
useiden nuklidien osalta selvästi pienempiä kuin ulkomaisissa turvallisuusanalyyseissa
käytetyt arvot (Stenhouse & Pöttinger 1994).

Kd-arvoihin perustuvan sorptiomallinnuksen vaihtoehdoksi on esitetty sorptiomekanismi-
en tarkempaan kuvaukseen perustuvaa pintakompleksaatiomallinnusta. Näyttää kuitenkin
siltä, että ainakaan lähitulevaisuudessa riittävää pohjaa mekanististen mallien suoraan
soveltamiseen turvallisuusanalyyseissä ei tulla saavuttamaan. Sen sijaan kyseiset mallit ja
niiden testaamiseen ja kehittämiseen tähtäävät kokeet voivat huomattavasti auttaa sorption
riippuvuuksien selvittämisessä ja sorptiomekanismien yleisen ymmärryksen lisäämisessä.
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Sorptiomekanismien ymmärtämiseen ja niiden riippuvuuksien selvittämiseen tähtäävää
tutkimusta on tehty VTT Kemiantekniikan ja Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen
välisenä yhteistyönä (Puukko & Hakanen 1995, Olin & Carlsson 1994, Olin 1994, Carlsson
1994, Olin 1995). Pintakompleksaatiomallinnuksella pystyttiin selittämään yleensä melko
hyvin nikkelin sorptiota piidioksidiin (kvartsiin) NaOH-liuoksessa nikkelin konsentraation
ja pH:n funktiona. Pienillä nikkelin konsentraatioilla kvartsin epäpuhtauksien tai muiden
erikoisten sorptiopaikkojen todettiin vaikeuttavan mallintamista. Monimutkaisemmilla
materiaaleilla (rakomineraalit, pohjavesisimulantti ja nikkelin lisäksi torium) tehtävän
uusimman tutkimuksen tulokset raportoidaan myöhemmin.

Käytetystä polttoaineesta liukenevien redox-herkkien alkuaineiden hapetus-pelkistyskäyt-
täytymisen arviointiin on sovellettu menetelmää, jossa samassa näytteessä on useampia
alkuaineita, joiden käyttäytymisen perusteella voidaan arvioida systeemin hapetus-pelkis-
tystilaa ja siten poistaa pelkkiin elektrodimittauksiin liittyvää epävarmuutta. Redox-
herkkien teknetiumin, neptuniumin ja uraanin hapetus-pelkistyskäyttäytymistä ja sorptiota
tutkittiin Olkiluodon tutkimusalueen hapettomissa ja vähäkarbonaattisissa vesi- ja kivi-
olosuhteissa. Happamilla kivillä tehdyissä kokeissa todettiin Np(V):n pelkistyneen
Np(IV):ksi ja Tc(VII):n Tc(IV):ksi, jolloin myös sorptio on suuri. Myös U(VI) pelkistyi
osittain U(IV):ksi. Plutoniumin sorptio oli suuri kaikissa kokeissa hapettomissa olosuhteis-
sa (Hakanen & Lindberg 1995).

Nuklidien kerasaostuminen kalsiitin kanssa on mahdollinen nuklidien pidätysmekanismi
kallioperässä. Aiheesta tehdyllä tutkimuksella (Carlsson & Aalto 1995) selvitettiin, miten
paljon kalsiitin uudelleen kiteytyminen vaikuttaa ilmiön pidätyskykyyn. Tulosten mukaan
uudelleen kiteytymistä tapahtuu melko vähäisessä määrin. Kerasaostumisen tehokkuuden
ja uudelleen kiteytymisen vaikutuksen selvittäminen vaatisi kuitenkin lisäkokeita.

Radiumille, bariumille, strontiumille ja protaktiniumille tehtiin sorptio-desorptiokokeita
paikkakohtaisilla kivi- ja pohjavesinäytteillä (Kulmala & Hakanen 1995, Kulmala ym.
1996). Radiumin ja protaktiniumin sorptiosta kiviin ei ollut tehty mittauksia aiemmin,
mutta kumpikin aine on suhteellisen merkittävä turvallisuusanalyysin tuloksia ajatellen.

Erikseen on tutkittu eräiden radionuklidien sorptiota emäksisiin kivilajeihin ja rapakiveen
(Kaukonen ym. 1993, Huitti ym. 1996). Emäksisten kivilajien jakautumiskertoimien ei
havaittu yleensä poikkeavan olennaisesti Kivetyn, Olkiluodon ja Romuvaaran tutkimus-
alueiden kivilajien vastaavista parametreistä. Hästholmenin kivilajien sorptio-ominaisuu-
det vastasivat hyvin Olkiluodon kivilajeille mitattuja Kj-arvoja suolaisessa vedessä.

2.8 Biosfääri

Pohjaveden mukana kulkeutuvat radionuklidit voivat lopulta päätyä biosfääriin, jossa
niiden pitoisuudet voivat toisaalta laimentua niiden joutuessa vesistöihin, toisaalta kasvaa
rikastumalla maassa (esimerkiksi suossa maatunut turve, kaivovedellä kasteltu pintamaa),
kasveissa ja eläimissä. Ihmisille säteilyaltistusta aiheutuisi pääasiassa vain kehoon ravin-
non tai hengityksen mukana joutuneista radionuklideista. Biosfääri jaetaan mallinnettaessa
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tavallisesti kompartmentteihin, joissa nuklideilla on tietty ajasta riippuva pitoisuus, minkä
jälkeen kulkeutumismallinnus pelkistyy kompartmenttien välisten siirroskertoimien mää-
rittämiseen. Lisäksi on selvitettäväpitoisuuksista aiheutuvat säteilyaltistukset ravinnon,
juoman, hengityksen ja ulkoisen säteilyn välityksellä.

TVO-92-turvallisuusanalyysin annosmuunnoskertoimet, joiden avulla biosfääriin vapau-
tuvat nuklidikohtaiset aktiivisuusvirrat muutettiin yksilöannosnopeudeksi, pohjautuvat
SKB:n referenssibiosfääriin. Biosfääriin vapautuvasta aktiivisuudesta kahden prosentin
oletetaan joutuvan kaivoon ja lopun suoraan läheiseen järveen. Kaivovettä oletetaan
käytettävän ihmisten ja karjan juomavetenä sekä puutarhan kasteluun. Järvestä oletetaan
kalastettavan ja vettä käytettävän viljelysmaan ja laitumen kasteluun.

STUKin arviossa (STUK 1994) pidetään TVO-92-turvallisuusanalyysin kahden prosentin
kaivo-osuusoletusta suuruusluokaltaan oikeana deterministisessä analyysissä. Laskelmien
todetaan osoittavan, että kaivoveden juonti dominoi säteilyaltistusta muutamaa radionukli-
dia lukuunottamatta. Karinta-Konsultin arviossa turvallisuusanalyysistä (Andersson ym.
1993) väitetään, ettei oletettu kaivo-osuus ole välttämättä konservatiivinen kaikille kapse-
leille.

Nuklidien kulkeutumista biosfäärissä koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti eri puolilla
maailmaa, mistä erikoisesti mainittakoon vain kansainvälinen yhteistutkimus BIOMOVS
II (BlOspheric MOdel Validation Study - Phase II) vuosina 1991-1996. Tutkimuksen
päätarkoituksena on testata biosfäärimalleja, joilla arvioidaan radionuklidien kulkeutumis-
ta ja kertymistä ympäristössä. Tutkimuksessa on kehitetty myös ns. referenssibiosfäärien
menetelmää (Biomovs 1996). Referenssibiosfäärejä voitaisiin käyttää etenkin kaukana
tulevaisuudessa aiheutuvien säteilyannosten arviointiin, koska tiedot silloin vallitsevasta
biosfääristä ovat epävarmoja.

BIOMOVS-hanke ei ole kuitenkaan yltänyt varsinaisten referenssibiosfäärien määrittele-
miseen. Osittain hankkeen hitaan etenemisen takia VTT Energiassa on päädytty oman,
yksinkertaistetun referenssibiosfäärin määrittelyyn (Vieno ym. 1994). Vapautumisestei-
den toimintakyvyn arviointia varten kehitettiin kaivoskenaario WELL-94, jossa annoslas-
kentaa varten tarvitaan vain oletukset kulkeutumisreitin vuotuisesta laimennusvesimääräs-
tä ja veden nautintamäärästä (tai oikeastaan vain niiden suhde) sekä tiedot nuklidien
nautinta-annoskertoimista. TILA-96 -turvallisuusanalyysin yhteydessä annoskertoimet
päivitettiin Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan uusien suositusten (ICRP 1995)
mukaisiksi, WELL-94:n tavoin myös WELL-96 -skenaario olettaa, että eniten altistuvaan
ryhmään kuluva yksilö saa kehoonsa viisi miljoonasosaa koko loppusijoitustilasta biosfää-
riin vapautuvasta aktiivisuusvuosta.
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3 TILA-96 -TURVALLISUUSARVIO

3.1 Perusteet

Uusi arvio käytetyn loppusijoituksen turvallisuudesta Posivan tutkimilla paikoilla on
esitetty VTT Energian laatimassa TILA-96 -raportissa (Vieno & Nordman 1996). Arvio
perustuu lähtökohdiltaan ja analysointitavaltaan TVO-92 -turvallisuusanalyysiin, mutta
siinä on otettu huomioon vuosina 1993-1996 tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tulokset siinä
määrin kuin ne ovat olleet käytettävissä analyysiä tehtäessä. Monilta osin paikkatutkimus-
tiedon tulkinta on kuitenkin vielä kesken. Esimerkiksi pohjaveden virtausanalyyseissa
tarvittavien mittausten ja tulkintojen ketju on pitkä ja edellyttää monilla menetelmillä
kerättyjen geofysikaalisten ja hydrogeologisten mittaustietojen tulkintaa, vertailua ja
yhdistelemistä, ennen kuin virtaustilanteesta voidaan esittää yleistäviä arvioita. Niinpä
esimerkiksi tutkimusaluekohtaisten virtausanalyysien päivitys on käynnistynyt vasta vuonna
1996 ja tulee jatkumaan vuoteen 1998 asti. TILA-96 -raportissa Kivetyn ja Romuvaaran
virtauksia on tarkasteltu lähinnä alustavissa paikkatutkimuksissa kerätyn tiedon pohjalta;
Olkiluodon virtauksille on saatu uusia mallinnustuloksia, mutta näissäkään simuloinneissa
ei ole vielä otettu huomioon Olkiluodon kalliomalliin alustavien paikkatutkimusten jälkeen
tehtyjä muutoksia.

Raporttiin on kerätty uutta tutkimustietoa niin Posivan (aiemmin TVO:n) omasta tutkimus-
ohjelmasta kuin ulkomailtakin. Käytettävissä on ollut lisäksi runsaasti vertailevaa aineistoa
eri maissa viime vuosina tehdyistä turvallisuusanalyyseistä. Perusteellinen arvio ja yhteen-
veto eri turvallisuusanalyyseistä on tehty mm. NEAn IPAG-ryhmässä, jonka puheenjohta-
jana on toiminut TILA-96 -turvallisuusanalyysin vetäjä.

TILA-96:ssa on tarkasteltu myös uusia kapseliratkaisuja, joita tarkemmin on käsitelty
toisaalla (Raiko & Salo 1996). Lähialueen vapautumismallinnuksessa on käytetty entistä
reaslistisempaa massavirtamallia, jolla pystytään kuvaamaan radionuklidien vapautumista
vuotavasta loppusijoituskapselista ja niiden kulkeutumista sijoitusreiästä kallioon. Rapor-
tissa on TURVA-projektin tavoitteenasettelun mukaisesti arvioitu myös paikkakohtaisten
tekijäin huomioonottamista turvallisuusanalyyseissä. Tarkastelutavoiltaan ja skenaariova-
linnoiltaan TILA-96 perustuu TVO-92 -analyysiin. Annoslaskelmat perustuvat nyt WELL-
94 -raportin pohjalta päivitettyyn kaivoskenaarioon (Vieno 1994).

3.2 Tulokset ja johtopäätökset

TILA-96 vahvistaa TVO-92:n tulokset loppusijoituksen turvallisuudesta. Mikäli olosuh-
teet loppusijoitustilojen lähiympäristössä pysyvät pääosin nykyisen kaltaisena, kuparikap-
selit säilyttävät tiiviytensä miljoonia vuosia eikä merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita
pääse milloinkaan vapautumaan elolliseen luontoon. Tämä on todennäköisin tulevaisuu-
denkuva.

Mahdolliseksi on kuitenkin kuviteltu, että laadunvarmistustoimista huolimatta jossakin
kapselissa on alun perin valmistusvirhe, joka aiheuttaa kapselin vuotamisen. Tällaista
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tilannetta on simuloitu olettamalla kapseliin joko pieni (5 mm2:n) reikä tai suurempi
(1 cm2:n) reikä. Epätodennäköisiä, poikkeuksellisia tilanteita on tarkasteltu TVO-92:n
tapaan, olettamalla, että kapseli tiettynä hetkenä menettää täysin tiiviytensä. Vertailuske-
naariossa on tällöin käytetty oletusta, että vaurio tapahtuu 10 000 vuoden päästä loppusi-
joituksesta, mutta analyysissä on tarkasteltu myös vaurioitumisajankohdan merkitystä
seurausten suuruudelle.

Vertailuskenaariossa maksimisäteilyannokset aiheutuisivat TVO-92:n tulosten kanssa
yhtäpitävästi I-129-päästöistä. Maksimiyksilöannosarvio (6,6 • 10"8 Sv/a) on noin kertalu-
kua pienempi kuin TVO-92:ssa. Annosnopeuden pienenemisestä noin puolet on entistä
realistisemman lähialuemallinnuksen ansiota, toinen puoli johtuu yksinkertaistetun kai-
voskenaarion pienemmästä annosmuunnoskertoimesta. Vuotavan kapselin tapauksessa
maksimiannosnopeus aiheutuisi pitkällä aikavälillä U-235:n tytärnuklidista Pa-231, mutta
olisi kuitenkin selvästi pienempi kuin 10 000 vuoden kohdalla "häviävän" kapselin
vertailuskenaariossa.

Kapselin vaurioitumisajankohdalla ei ole suurta merkitystä maksimiannosnopeuteen.
Simuloinnissa ei ole kuitenkaan otettu huomioon välittömästi loppusijotustilojen sulkemi-
sen jälkeen tiloissa vallitsevien poikkeuksellisten lämpötila-, virtaus-ja kemiallisten olojen
mahdollisia vaikutuksia radionuklidien vapautumiseen.

Taulukossa3-1 on vertailtu vuotavasta kapselista ("pienen reiän" ja "ison reiän" tapauk-
sissa) sekä vertailuskenaarion mukaisesta kapselin oletetusta "täydellisestä" rikkoutumi-
sesta aiheutuvia arvioituja säteilyannoksia ja aktiivisuuspäästöjä ehdotettuihin turvalli-
suuskriteereihin (ks. luku 4.2).

Taulukko 3—1. Maksimiannosnopeudet ja nuklidikohtaiset maksimipäästöt biosfääriin
kolmessa vapautumisskenaariossa verrattuna ehdotettuihin annos- ja päästörajoituksiin.

Skenaario
Annos-
nopeus

(Sv/a)

Päästöt
biosfääriin
(luokka I)

(Bq/a)

Päästöt
biosfääriin
(luokka II)

(Bq/a)

Päästöt
biosfääriin
(luokkalll)

(Bq/a)

Loppusijoitustilakohtaiset rajoitukset

Vapautumisskenaario (yhden kapselin tapaus)

SH (pieni reikä)

LH (iso reikä)

RS (kapseli "häviää" 10 000 vuoden jälkeen)

10

-9
4.310

1.2-10

6.610

10

4.110
Pa-231

1.2-IO3

Pa-231

1.1103

Pu-242

10

4.6-104

Cs-135

5.0-104

Cs-135

5.1104

1-129

10
10

1.3-10
C-14

6.3-104

C-14

3.0-105

C-14

Arvioista voidaan päätellä, että käytetyillä oletuksilla edes kaikkien kapselien vahingoittu-
minen ei vielä johtaisi annos- tai päästörajojen ylityksiin. Tällainen tilanne - jossa siis
kaikki kapselit rikkoutuisivat yhtä aikaa ja vieläpä "pahimmassa mahdollisessa" paikassa
loppusijoitustilassa - on tietenkin puhtaasti hypoteettinen, mutta osoittaa arvioidun turval-
lisuusmarginaalin suuruuden.
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TILA-96 -perustarkastelujen oletukset on valittu TVO-92 -analyysin tapaan siten, että
käytettyjen oletusten ja mallien voidaan katsoa pätevän kaikilla sisämaan tutkimuspaikoil-
la. Myös Olkiluodossa olot ovat vähitellen maankohoamisen johdosta muuttumassa sisä-
maan oloja vastaaviksi. Paikkatutkimusten keskeneräisyyden takia TILA-96:ssa ei ole
pyritty vertailemaan eri paikkojen turvallisuusominaisuuksia. Koska pohjaveden suolai-
suus on kuitenkin merkittävä ero Olkiluodon nykyisten olosuhteiden ja sisämaapaikoilla
vallitsevien olojen välillä, raportissa on tarkasteltu erikseen suolaisen pohjaveden merki-
tystä. Suolaisuuden katsotaan heijastavan oloja, joissa pohjaveden virtaus on ollut pitkään
hyvin vähäistä. Mikäli tilanteen voidaan uskoa pysyvän ennallaan, tämä olisi loppusijoituk-
sen turvallisuuden kannalta edullinen piirre. Vaikka suolaisuus saattaa vähentää täyteainei-
den ja kallion kykyä pidättää pohjaveteen liuenneita radionuklideja, pidätyskyvyn heiken-
tymisellä ei välttämättä ole suurta merkitystä, jos pohjavesi ei liiku mihinkään.

Toisaalta on otettava huomioon, että maankohoamisen vuoksi virtaustilanne on kuitenkin
muuttumassa Olkiluodon saarellakin ja pohjavesikemian tulkintojen mukaan nämä muu-
tokset voivat vaikuttaa vielä 400-500 metrin syvyydelle asti (Pitkänen ym. 1996c).
Syvemmälle mentäessä pohjaveden laatu viittaa siihen että pohjavesi ei juurikaan liiku.

Aivan hiljattain on saatu viitteitä siitä, että pohjaveden suolaisuus saattaisi olla huomatta-
vasti tähänastisissa näytteissä havaittua suurempi, jopa suuruusluokkaa 100 g/l (Heikkinen
ym. 1996, Ruotsalainen & Alhonmäki-Aalonen 1996). Havaintojen tarkempi selvittämi-
nen ja - mikäli näytteenotolla saadaan niille vahvistus - korkeiden suolapitoisuuksien
turvallisuusmerkityksen arviointi jää jatkotyön tehtäväksi.

Jatkotutkimukset todetaan aiheelliseksi myös mm. vaurioituneen kapselin korroosiosta
johtuvan kaasunkehityksen vaikutusten analysoimiseksi sekä radionuklidien vapautumis-
mallin lähdetermin (polttoainematriisin liukeneminen ja nopeasti vapautuvat nuklidiosuu-
det) tarkemmaksi määrittämiseksi. Raportissa on tarkasteltu myös tähänastisen tutkimus-
työn kokemuksia ja tuloksia paikanvalintaprosessin kannalta. Esiteyt näkemykset ovat
yhtenä perusteena seuraavassa luvussa esitettävissä paikkakohtaista turvallisuusanalyysiä
koskevissa linjauksissa.
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4 PAIKKAKOHTAINEN TURVALLISUUSANALYYS11997-2000

4.1 Viranomaisohjeet ja -vaatimukset

Vuonna 1992 julkaistussa TVO-92 -turvallisuusanalyysissä turvallisuutta arvioitiin suh-
teessa ns. Lippukirjan (Anon. 1993) ensimmäisessä versiossa ehdotettuihin kriteereihin.
Pääasiallisiksi turvallisuustavoitteiksi esitettiin kahta kriteeriä, joista ensimmäinen oli
luonteeltaan annos- ja riskirajoitus, toinen vapautuvien radionuklidien määrää koskeva
rajoitus.

Vuoden 1996 lopulla säteilyturvakeskus on lähettänyt kommentoitavaksi ensimmäisen
version varsinaisiksi turvallisuusvaatimuksiksi ("Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus;
suuntaviivat yleisille turvallisuusmääräyksille"). Valmisteltavan asiakirjan on määrä muo-
dostaa ne perusteet, joilla loppusijoituksen turvallisuutta loppusijoituslaitosta koskevassa
periaatepäätösmenettelyssä tarkasteltaisiin (STUK 1996).

Uusi ehdotus perustuu Lippukirjaan. Yleiset periaatteet noudattavat IAEA:n (1995) esittä-
miä suosituksia ja asiakirjassa todetaan myös NEAn ydinjätekomitean suositus, jonka
mukaan tulevien sukupolvien kannalta loppusijoitus on parempi ratkaisu kuin jatkuvaan
varastointiin perustuva ydinjätehuolto (NEA 1995). Toisin kuin lippukirjassa, STUKin
uudessa ehdotuksessa ei vaadita säteilysuojelun optimointia loppusijoituksen yhteydessä.
Yksi Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan, ICRP:n, keskeisistä säteilysuojeluperi-
aatteista vaatii, että säteilyaltistus tulisi saattaa niin vähäiseksi kuin järkevästi ottaen on
mahdollista, mutta tämän periaatteen noudattaminen jätteiden loppusijoituksessa on ylei-
sesti katsottu ongelmalliseksi (Bragg 1996).

Keskeiset turvallisuustavoitteet ovat Lippukirjan mukaiset. Säteilyannos- ja riskikriteeri
todetaan soveliaaksi "kohtuullisesti ennustettavana" 10 000 vuoden aikana, jonka jälkeen
pääpaino olisi vapautuvien radionuklidien määrää koskevalla rajoituksella. Alustavat
rajoitukset ovat samantapaiset kuin STUKin vuonna 1994 arviointiraportissaan esittämät
(STUK 1994). Ehdotuksessa ei pitkän aikavälin tarkasteluissa erotella epätodennäköisiä ja
todennäköisiä kehityskulkuja.

Yksittäisille loppusijoitusjärjestelmän osille ei aseteta erillisiä vaatimuksia, mutta moni-
esteperiaatteen merkitystä korostetaan vaatimalla, että minkään yksittäisen vapautumis-
esteen toimintakyvyn vajavuudet eivät saa ratkaisevasti heikentää kokonaisturvallisuutta
ja loppusijoitusolojen muutokset saavat merkittävästi heikentää korkeintaan yhden vapau-
tumisesteen toimintakykyä. Loppusijoitustilat vaaditaan rakennettavaksi riittävän syvälle,
jotta "maanpäällisten tapahtumien vaikutukset olisivat vähäiset ja ihmisen tunkeutuminen
tiloihin olisi hyvin vaikeata".

Sijoituspaikan tulisi olla suotuisa jätteiden eristämisen kannalta ja loppusijoitusta varten on
löydyttävä kyllin suuria ja ehyitä kalliolohkoja. "Minkään loppusijoituksen turvallisuuden
suhteen olennaisimman ominaispiirteen suhteen ei suunniteltu sijoituspaikka saa poiketa
ratkaisevasti epäedulliseen suuntaan verrattuna maassamme tyypilliseen kiteiseen kal-
lioperään".
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Ehdotuksessa korostetaan turvallisuusanalyysin merkitystä: Asiakirjan mukaan loppusi-
joituspaikan soveltuvuus on perusteltava turvallisuusanalyysillä, jonka lähtötiedot ja mallit
ovat keskenään ristiriidattomia ja sijoituspaikkakohtaisia siinä määrin kuin maanpäällisillä
tutkimusmenetelmillä on mahdollista. Turvallisuusanalyysi muodostuu sekä kvantitatiivi-
sista laskelmista että kvalitatiivisista tarkasteluista. Tulosten tulisi hyvällä varmuudella
yliarvioida todellisuudessa aiheutuvaa säteilyaltistusta. Ainakin periaatepäätöshakemus-
vaiheessa katsotaan deterministisen analyysin muodostavan luonnollisen lähtökohdan
hyväksyttävyyden arvioinnille.

4.2 Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet vuosien 1997-2000 työlle

Vuosien 1993-2000 turvallisuustutkimusten tavoitteena on vuoden 1992 lopulla esitetyn
pitkän aikavälin tutkimusohjelman mukaisesti kehittää lähestymistapoja ja hankkia tarvit-
tavia lähtötietoja vuoden 2000 paikanvalintaa tukevalle turvallisuusanalyysille. Myös
STUKin lausunnossa TVO:n vuoden 1992 lopulla esittämistä loppusijoitusselvityksistä
vuosi 2000 todetaan sopivaksi aikataulutavoitteeksi TVO-92:n jälkeiselle laajalle turvalli-
suusanalyysille. Tulevien turvallisuusanalyysien tulisi olla kuitenkin tutkimusaluekohtai-
sia. Paikkakohtaisuutta painotettiin myös Karintan lausunnossa (Andersson ym. 1993).

Vuosiksi 1993-1996 asetetun TURVA-projektin tavoitteeksi asetettiinkin selvittää, mitä
paikkakohtaisuus turvallisuusanalyysissä tarkoittaa ja millaista tietoa tällaisen turvalli-
suusanalyysin pohjaksi tarvitaan. On ilmeistä, että mitään tähän mennessä julkaistuista
runsasaktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta käsittelevistä turvallisuusanalyyseistä ei voi
pitää varsinaisesti paikkakohtaisena, joskin Ruotsin SKI:n tulossa oleva SITE-94 -raportti
voi tässä suhteessa yltää pisimmälle. Missään ei turvallisuusanalyysiä kuitenkaan ole
toistaiseksi käytetty paikanvalinnan perusteluna siinä mielessä kuin esimerkiksi STUKin
esittämässä kriteeriluonnoksessa vaaditaan.

JoTVO-92 -turvallisuusanalyysissä näytettiin esimerkinomaisesti, miten loppusijoitustilat
olisi kalliosta siihen mennessä saadun tietämyksen perusteella sijoitettavissa Veitsivaaran
tutkimusalueelle Hyrynsalmeen. Asemointiselvityksiä on jatkettu vuodesta 1993 lähtien
TEKA-projektissa ja tämän työn tuloksia on esitelty erikseen tämän raportin kanssa rinnan
julkaistavissa raporteissa (Posiva 1996b, Riekkola ym. 1996). Paikkakohtaisen turvalli-
suusanalyysitiedon hankkimisessa päähuomio onkin kiinnitetty niihin kalliolohkoihin,
jotka asemointiselvityksissä on todettu lupaavimmiksi loppusijoitustunnelien mahdollisi-
na sijoituspaikkoina.

Luvussa 2 on kuvattu turvallisuusanalyysissä tarvittavan perustietämyksen ja lähtötietojen
hankintaan liittyvää työtä vuosina 1993-1996. Paikkakohtaisen tiedon huomioonottamista
itse turvallisuusanalyysissä on käsitelty erikseen TILA-96 -raportin luvussa 6 (Vieno &
Nordman 1996). Raportissa todetaan, että paikkatutkimusten keskeneräisyyden takia
paikkakohtaisten ominaisuuksien ja erojen huomioonottaminen on ollut mahdollista lähin-
nä rannikko-sisämaa-suhteessa ja tällaisia tarkasteluja on suoritettu herkkyysanalyyseina;
muutoin tarkastelutapa on samanlainen kuin TVO-92:kin eli konseptuaaliset ja parametri-
oletukset on valittu siten, että ne edustavat konservatiivisesti kaikkia tutkimusalueita.
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Yleisemmin TILA-96:ssa todetaan, että pyrkimykset vaihtoehtoisten loppusijoituspaikko-
jen objektiiviseen vertailuun jonkinlaisen numeerisen toimintakykyindeksin avulla eivät
ole järkeviä. Suomalaisessa loppusijoitusratkaisussa periaatteena on jätteiden eristäminen
tiiviin kapselin avulla miljooniksi vuosiksi siten, että haitallisia määriä radioaktiivisia
aineita ei koskaan vapaudu. Tällaisessa ratkaisussa merkittävä kysymys on, voiko eri
paikkojen välillä olla sellaisia eroja, jotka vaikuttaisivat merkittävästi kapselin elinikään.
Jatkotutkimuksin on selvitettävä syvällä Olkiluodon kallioperässä havaitun hyvin suolai-
sen pohjaveden mahdolliset vaikutukset bentoniitin ja kapselin toimintakykyyn. Muutoin
paikkakohtaisilla vertailuilla on sijaa lähinnä vuotavien kapselien seurausten analysoimi-
sessa.

TILA-96 -raportissa todetaan myös vaikeudet, jotka syntyvät, jos turvallisuusanalyysissä
toisaalta pyritään paikkakohtaisten ominaisuuksien yksityiskohtaiseen huomioonottami-
seen ja toisaalta vaaditaan, että turvallisuusanalyysi on tehtävä konservatiivisin oletuksin,
seurauksia yliarvioiden. On varmaa, että yksityiskohtaisen kuvauksen laatiminen esimer-
kiksi kaikista mahdollisista virtaus-jakulkeutumisreiteistä loppusijoitustiloista biosfääriin
ei ole minkään järkevästi otettavan kalliotutkimusohjelman puitteissa mahdollista. Mikäli
siis pyrkimyksenä on laatia epävarmuudet huomioonottava arvio kallioperän kyvystä
pidättää pohjaveteen liuenneita radionuklideja, arviota ei voida perustaa virtausreittien
todellisiin ominaisuuksiin vaan konservatiivisiin yleistyksiin kairanrei'ista mitatuista ja
erilaisin tulkintamenetelmin johdetuista pidätys- ja virtausparametreistä.

Jos toisaalta pohjaksi otetaan jonkinlainen "best estimate", kyseessä on aina vain asiantun-
tija-arvaus, jonka toteutumistodennäköisyyttä ei tunneta. Kun toisaalta koko loppusijoitus-
järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on, että todennäköisyys radionuklidien vapautumi-
seen kallioperäänkin saakka on hyvin pieni, voidaan perustellusti kysyä, mikä merkitys
tällaisella asiantuntija-arvauksella on kokonaisturvallisuustason arvioinnissa. Pääkysy-
mykseksi jää siis edelleenkin, voiko vaihtoehtoisten paikkojen välillä olla sellaisia eroja,
jotka merkittävästi vaikuttaisivat teknisen moniestejärjestelmän toimintakykyyn suhteessa
edellisessä luvussa ehdotettuihin vaatimuksiin.

Vuosien 1997-2000 tutkimusohjelman tavoitteenasettelussa lähdetäänkin siitä, että periaa-
tepäätöshakemusta ja paikanvalintaa tukevat turvallisuusanalyysit tulevat noudattelemaan
pääperiaatteiltaan ja lähestymistavoiltaan TVO-92:n ja TILA-96 -raportin linjaa. Seuraa-
vankin turvallisuusanalyysin tavoitteena on TILA-96:n tapaan päivittää ja tarkistaa suun-
nitellun loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuarvio hankitun uuden paikkakohtaisen ja
yleisen tietämyksen valossa, mutta samalla tarkoituksena on tutkittavana olevien vaihto-
ehtoisten loppusijoituspaikkojen arviointi turvallisuuden suhteen.

Mahdollisesti turvallisuuteen vaikuttavat paikkakohtaiset ominaisuudet ja erot tullaan
selvittämään niin pitkälle kuin järkevästi ottaen on maanpäällisellä tutkimusohjelmalla
mahdollista. Samoin näiden ominaisuuksien ja erojen vaikutuksia kokonaisturvallisuuteen
tullaan arvioimaan, mutta arvioinnissa tullaan keskittymään sellaisiin seikkoihin, jotka
voisivat merkittävästi vaikuttaa koko järjestelmän pitkän aikavälin toimintakykyyn eikä
niinkään sellaisiin yksityiskohtiin, joiden vaikutus tulisi esiin vain joissakin epätodennä-
köisissä tulevaisuudenkuvissa.
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Erityistä painoa pannaan turvallisuusanalyysityön entistä tiiviimmälle kytkemiselle paik-
kojen arviointiin tähtäävään työhön. Tulevaisuudessa paikkatutkimukset ja turvallisuus-
analyysitutkimukset kytketään yhteiseksi projektiksi, joka tähtää nimenomaan paikkojen
arviontiin. Tarkoituksena on myös hyödyntää mahdollisimman pitkälle tiimityöskentelyä
Geokem-ryhmän tyyppisissä kokoonpanoissa, joissa erilaista asiantuntemusta omaavat
henkilöt kootaan tiiviiseen yhteistyöhön.

Seuraavassa esitetään suuntaviivoja mainittuihin tavoitteisiin pyrkivälle turvallisuusana-
lyysityölle vuosina 1997-2000. Tämä näkemys perustuu TURVA-projektin piirissä teh-
dyille selvityksille ja TILA-96-raportin laadinnan yhteydessä käydyille keskusteluille ja
raportin johtopäätöksille. Aihepiiriä käsiteltiin laajalti myös Posivan kesällä 1996 Hana-
saaressa järjestämässä kansainvälisessä seminaarissa, jossa aiheena oli paikkakohtaisen
tiedon hyväksikäyttö turvallisuusanalyysissä ja johon otti osaa suomalaisten tutkijoiden
lisäksi asiantuntijoita Ruotsista, Sveitsistä ja Englannista.

4.3 Vuosien 1997-2000 turvallisuusanalyysityö

4.3.1 Turvallisuusanalyysien lähestymistapa ja skenaariot

Tulevassa turvallisuusanalyysityössä tullaan nojautumaan samaan yleiseen lähestymis-
tapaan kuin TVO-92- ja TILA-96 -analyyseissä. Tämä tarkoittaa pitäytymistä pääasiassa
deterministissä tarkasteluissa, joskin esimerkiksi kallioperän kuvaamisessa nojaudutaan
myös tilastolliseen analyysiin ja stokastiseen mallintamiseen. Turvallisuustasoa arvioitaes-
sa mallien ja parametrien valinnassa lähdetään konservatiivisuusperiaatteesta: valinnat
tehdään siten, että seurauksia yliarvioidaan pikemmin kuin aliarvioidaan. Konservatiivi-
suusoletuksen täyttyminen selvitetään parametrejä varioimalla ja tarkastelemalla yksinker-
taistettuja ääritapauksia.

Loppusijoitusympäristöä kuvaavat lähtötiedot valitaan paikkakohtaisesta Konservatiivi-
suusperiaatetta noudatettaessa ei voida kuitenkaan rajoittua pelkästään hankittuihin mit-
taustuloksiin, vaan parametrien valinnassa on otettava huomioon kallioperän ja pohjaveden
tunnettu vaihtelevuus ja nojauduttava asiantuntijaperusteisiin yleistyksiin. Nämä yleistyk-
set saattavat käytännössä johtaa eri paikkojen välisten mahdollisten erojen peittymiseen,
koska monissa tekijöissä vaihtelu tietyn alueen sisällä on vähintään yhtä suurta kuin
vaihtelu paikkojen välillä.

Konservatiivisten skenaarioiden ja laskentatapausten lisäksi tehdään loppusijoitusjärjes-
telmän toimintakykyanalyysejä, joissa pohjana on realistinen asiantuntijakäsitys järjestel-
män osien käyttäytymisestä ja loppusijoitusympäristön ominaisuuksista. Tällaisilla ana-
lyyseillä - jotka voivat olla luonteeltaan joko kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia - pyritään
selvittämään havaittujen paikkakohtaisten erojen merkitystä järjestelmän toiminnan kan-
nalta. Näiden analyysien tuloksia on kuitenkin pidettävä lähinnä suuntaa antavina ja
kvalitatiivisina eikä suoranaisina indikaattoreina loppusijoituksen turvallisuustasosta ky-
seisillä paikoilla.



47

Myös skenaarioiden määrittelyssä noudatetaan aiempien turvallisuusanalyysien lähesty-
mistapaa ja pyritään analyysia selkiyttävien yksinkertaistusten hyväksikäyttämiseen: sen
sijaan, että pyrittäisiin ennustamaan esimerkiksi kapselien todellinen käyttäytyminen ajan
funktiona kauas tulevaisuuteen, tarkastellaan mitä seuraisi, jos kapseli vuotaisi alun perin
tai jos se vaurioituisi niin pahoin, että se ei enää mitenkään pidättäisi radionuklidien
vapautumista.

Skenaarioiden kattavuutta tarkastellaan usein suhteessa FEP-listoihin. Lähtökohtana täl-
löin on selvittää, millaiset seikat (loppusijoitusjärjestelmän piirteet, siinä tapahtuvat
prosessit ja tulevat tapahtumat) voivat vaikuttaa loppusijoituksen turvallisuuteen ja tarkas-
taa, miten nämä seikat on otettu huomioon turvallisuusanalyysissä. Tällainen tarkastelu
sisältyy myös TVO-92-turvallisuusanalyysiin. Tulevan turvallisuusanalyysityön yhtey-
dessä FEP-tarkastelu päivitetään ja dokumentoidaan. Apuna voidaan tällöin käyttää vuon-
na 1996 laadittua TVO-92:n vertailua SKB:n RES-menetelmään ja SKI:n PID-menetel-
mään samoin kuin NEAn piirissä tehtyä ja lähiaikoina julkaistavaa FEP-tietokantaa, joka
sisältää useiden jätehuolto- ja viranomaisorganisaatioiden omissa tietokannoissa olevat
FEPit.

Erityisesti selvitetään skenaarioiden kattavuus nähtävissä olevien tai mahdolliseksi kuvi-
teltujen muutosten kuvaamiseen. Ehdotettujen turvallisuuskriteerien mukaan ensimmäis-
ten 10 000 vuoden tarkasteluissa on ylipäänsä tehtävä ero odotettujen kehityskulkujen ja
epätodennäköisten tapahtumien välillä ja tarkasteluissa olisi otettava huomioon sellaiset
loppusijoituspaikalla odotettavissa olevat muutokset, joilla voi olla merkitystä turvallisuu-
den kannalta. Välttämättä tämä ei silti tarkoita suoraan ajasta riippuvien skenaarioiden
määrittelemistä, koska konservatiivinen arvio seurauksista voidaan usein saada myös
erilaisia lopputiloja tarkastelemalla.

Tulevat muutokset saattavat olla joissakin tapauksessa paikkakohtaisia. Maankohoaminen
saattaa vaikuttaa Olkiluodon pohjaveden virtauksiin ja kemiaan, kun taas muilla tutkimus-
paikoilla ainakaan lähimmän 10 000 vuoden aikana ei vastaavia muutoksia ole odotettavis-
sa. Jääkaudet voivat nekin vaikuttaa eri tavoin eri paikkojen tuleviin kehityskulkuihin,
mutta tässä suhteessa tulevasta kehityksestä voidaan esittää lähinnä spekulaatioita. Jääkau-
siskenaarioita tullaan kuitenkin tarkastelemaan aiempaa yksityiskohtaisemmin mm. Ruot-
sissa tehtyjen selvitysten ja käynnistymässä olevien omien hankkeiden valossa.

Aiempaa yksityiskohtaisemmin selvitetään myös loppusijoituslaitoksen sulkemista seu-
raavan transienttivaiheen mahdolliset vaikutukset loppusijoitusjärjestelmän toimintaan ja
erityisesti kaasunkehityksen vaikutukset radionuklidien vapautumiseen alun perin vialli-
sesta kapselista. Alkuvaiheessa loppusijoitustilojen lähikalliossa vallitsevat kohonneet
lämpötilat saattavat vaikuttaa mm. nuklidien liukoisuuteen sekä virtauskenttään loppusijoi-
tustilojen ympäristössä.

Rinnan paikkakohtaisen tiedon hankintaan, tulkintaan ja mallinnukseen tähtäävän työn
kanssa pyritään edelleen lisäämään yleistä varmuutta käytettyjen mallien ja lähtötietojen
kelpoisuudesta ja luotettavuudesta. Tätä työtä tehdään sekä Äspön kalliolaboratoriossa ja
Olkiluodon tutkimustunnelissa että yksittäisissä tutkimuslaboratorioissa ja tutkijaryhmis-
sä.
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Paikkakohtaisen tiedon mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi turvallisuuden
arvioinnissa paikkatutkimukset ja turvallisuusanalyysityö pyritään tulevaisuudessa integ-
roimaan toisiinsa entistä tiiviimmin. Käytännössä turvallisuusanalyysi organisoidaan osaksi
laajempaa paikan arviointiprojektia, jossa edustettuna ovat sekä geologinen ja geokemial-
linen tutkimus että turvallisuusanalyysitietämys ja mallinnusosaaminen. Yhteistyötä te-
hostetaan muodostamalla asiantuntijaryhmiä erityisalueiden työn koordinoimiseksi.

4.3.2 Kallioperän yleiset ominaisuudet

Kallioperän yleisiä ominaisuuksia koskevalla selvitystyöllä on pyritty lisäämään luotta-
musta loppusijoituksen turvallisuuden arvioinnissa tarvittaviin pitkän ajan malliennustei-
siin. Näihin selvityksiin on kuulunut jääkausitarkasteluja, kallioperän liikuntoihin liittyvi-
en tekijöiden arviointia ja mittauksia. Jatkossa näitä selvityksiä on tarkoitus tehdä tähänas-
tista paikkakohtaisemmin, kuitenkin pitäen silmällä samanaikaisesti tekijöiden yleistä
merkitystä.

Käynnissä olevia GPS-mittauksia jatketaan ja yhdessä koko maata käsittävän aineiston
kanssa niiden perusteella tarkastellaan kallioperän liikkumista.

Paikkakohtaiset seismotektoniset selvitykset käynnistetään. Niissä kootaan alueita koske-
va seisminen havaintoaineistoja analysoidaan sitä yhdessä kallioperän rakennetietojen ja
-tulkintojen valossa.

Kunkin tutkimusalueen "jääkausihistoria" kootaan ja arvioidaan. Työn tavoitteena on
selvittää, miten ja minkälaisia prosesseja kukin alue on mahdollisesti läpikäynyt. Samassa
yhteydessä tarkastellaan jäätiköitymisen vaikutuksia kallioperään yleisemmin. Arvioinnin
kohteena ovat mm. pohjavesivirtaus jääkausioloissa ja ikiroudan merkitys.

Yleisten geologisten kartta- yms. aineistojen saattaminen ajan tasalle tutkimusalueiden
ympäristöstä aloitetaan. Kallioperä- ja maaperäkartat tarkistetaan ja uusitaan. Uusimmista
alan julkaisuista mahdollisesti löydettävät tiedot Fennoskandian kilven geologisista pro-
sesseista ja niihin liittyvistä mekanismeista päivitetään aikaisempiin kuvauksiin.

4.3.3 Loppusijoituspaikan pohjavesikemia

Aluekohtaiset tarkastelut

Tulevan tutkimusvaiheen tavoitteena on saattaa päätökseen aluekohtaiset mallinnukset,
joissa arvioidaan pohjaveden kehitykseen vaikuttavia prosesseja ja viipymää kallioperässä.
Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen, sekä kemiaan, litologiaan, rakennemallei-
hin että hydrogeologisiin tietoihin perustuva alueellinen kuva pohjavesikemiasta siten, että
saatu tulkinta on myös sopusoinnissa virtausanalyysien antaman tiedon kanssa. Olkiluodon
osalta kiinnitetään erityishuomiota suolaiseen pohjaveteen, sen alkuperään ja kehittymi-
seen sekä murto- ja suolaisen veden välillä olevan ns. vaihettumisvyöhykkeen kehittymi-
seen.
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Syvien kairanreikien tulppausten uudistaminen vuosina 1997-1998 mahdollistaa näytteen-
oton rajaamisen entistä tarkemmin tiettyihin vyöhykkeisiin. Tarkoin rajatuista vyöhykkeis-
tä otettavilla näytteillä pystytään entistä tarkempaan virtausreittitarkasteluun ja nykyisten
aluekuvausten täsmentämiseen. Samalla täsmentyvät aluekohtaiset syvyysjakaumat. Uu-
sista tulppaväleistä otettavilla täsmänäytteillä täydennetään alustavia alueellisia evoluutio-
kuvauksia.

Vesien kehityksen arvioinnissa on korostetusti noussut esiin suotautumisalueiden ja
suotautuvan veden sekä kallion yläosassa esiintyvän pohjaveden merkitys erityisesti
orgaanisen aineen ja karbonaattisysteemin kehittymisen arvioinnissa. Uusien matalista,
suotautumisalueita leikkavista, rei 'istä otettujen näytteiden avulla voidaan tarkentaa lähtö-
vesien koostumusta ja siten veden kehittymisen arviointia.

Redox-olosuhteiden täsmentäminen

Alustavien sijoituspaikkatukimusten perusteella muodostetut kuvaukset redox-olosuhtei-
siin vaikuttavista prosesseista täsmennetään seuraavan tukimusjakson aikana. Aluekohtai-
sesti arvioidaan redox-systeemiin vaikuttavien komponenttien merkitystä sekä näytteen-
otoilla että teoreettisella tarkastelulla. Tämän mahdollistavat kehittyneemmät näytteenot-
tolaitteistot ja kenttämittauslaitteet sekä rakomineraalitutkimukset isotooppitietoineen.
Kehittyneemmät laitteet mahdollistavat redox-parametrien ja ilma-kontaminaatiolle herk-
kien parametrien ja mikrobien edustavan näytteenoton ja analysoinnin. In-situ näytteenot-
tolaitteistolla (PAVE) voidaan määrittää myös painemuutoksille herkkien kaasujen pitoi-
suudet. Ensimmäiset testinäytteet Olkiluodon suolaisesta vedestä viittaavat hyvinkin
pelkistäviin olosuhteisiin kaasunäytteistä mitattujen korkean metaanimäärän ja liuenneen
vedyn perusteella. Näytteestä ei myöskään pystytty havaitsemaan liuennutta hiilidioksidia,
mikä vahvistaa aikaisemmin esitettyä teoriaa metaanikenttään siirtymisestä redox-astei-
kolla.

Olkiluodon osalta kiinnitetään erityistä huomiota ns. vaihettumisvyöhykkeen sulfaatin
pelkistymiseen liittyviin ilmiöhin. Arvioitavaksi tulee mm. syvältä purkautuvan metaanin
sekä erityisesti sulfaattia pelkistävien bakteerien esiintyminen ja merkitys. Vaihettumis-
vyöhykkeiden redox-ilmiöiden yksityiskohtainen tarkasteluun luovat edellytyksiä edellä
mainitut kehittyneet vesinäytteenottolaitteistot, mikrobien ja redox-parametrien analyysit
sekä rakomineraalien isotoppitutkimukset, mukaanlukien S-34-määritykset.

Yleiset kehityskohteet

Saadun alueellisen pohjavesikemian näkemyksen perusteella pyritään myös arvioimaan
tulevaisuudessa mahdollisia muutoksia. Selvimmin muutoksia on odotettavissa Olkiluo-
dossa. Jääkausien vaikutusten arviointi - mm. niiden syvyysulottuvuus - tulee arvioitavak-
si Olkiluodon tulevan mallinnuksen, että EU:n EQUIP-hankkeen yhteydessä. Tärkeän osan
muodostavat rakomineraalien istotooppiselvitykset. Aspon kalliolaboratorion tutkimuk-
siin liittyvässä, vuosina 1996-1998 toteutettavassa SKB:n ja Posivan yhteishankeessa
tarkastellaan kemian stabiilisuutta, paleohistoriaa ja meneillään olevia prosesseja alueelli-
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sen hydrogeokemian evoluution kannalta. Sekä aluekohtaiset mallinnustarkastelut, EQUIP-
projekti että SKB-Posiva-yhteishanke luovat pohjan tulevan kehityksen arviointityölle.

Tulkintavalmiuksia kehitetään mainittujen yhteisprojektien lisäksi myös käyttämällä mo-
nimuuttuja-analyysia pohjavesikemiaan vaikuttavien vesityyppien arvioimisessa. Romu-
vaarassa sovelletun kemialliseen ennustamiseen kehitetyn menetelmän soveltuvuus mui-
den tutkimusalueiden mallintamiseen arvioidaan.

Mallinnusta arvioidaan ja kehitetään myös kinetiikan huomioonottamisen mahdollistami-
seksi. Kinetiikan huomioonottamisen edellytyksenä on riittävän kattava termodynaaminen
tiedosto graniitissa esiintyvien mineraalien ja rakomineraalien vesivuorovaikutuksen aika-
riippuvuudesta. Kinetiikka tuo lisävarmuutta myös veden kehityksen ennustamisessa.

4.3.4 Teknisten päästöesteiden toiminta

Loppusijoitustilojen "lähialuetutkimusten" tehtävänä on selvittää kapselin, muiden teknis-
ten vapautumisesteiden ja tilojen lähikallion toimintaa ja käyttäytymistä sekä lähialueen
massavirtoja ja radionuklidien vapautumista alun perin valmistusviallisesta tai myöhem-
min jostakin syystä vaurioituvasta kapselista. Tavoitteena on parantaa loppusijoitusjärjes-
telmän keskeisten ilmiöiden ja prosessien ymmärrystä sekä kehittää tämän pohjalta entistä
realistisemmat, mutta kuitenkin konservatiiviset mallinnusmenetelmät tulevien turvalli-
suusarvioiden pohjaksi.

Osa lähialuetutkimuksesta - mm. kehitettävät mallinnusmenetelmät - on suhteellisen
riippumatonta paikan yksityiskohtaisista olosuhteista. Näitä tutkimuksia käsitellään tar-
kemmin TEKA-projektin loppuraportissa (Posiva 1996b). Tässä yhteydessä käsitellään
ensisijaisesti niitä seikkoja, joiden suhteen lähialueen käyttäytymisessä voisi olla merkit-
täviä paikkakohtaisia eroja.

Lähialueen kemia

Loppusijoitustilan kemialliset olosuhteet riippuvat ajasta riippuva siten, että alkuvaiheessa
ovat vaikuttavina tekijöinä lähinnä bentoniitti ja erityisesti sen huokosvesi. Myöhemmin
tulevat mukaan kapselin korroosion vaikutukset ja kapselin rikkouduttua polttoaineen ja
siinä olevien radionuklidien kemialliset ja radiolyyttiset vaikutukset. Lähialueen proses-
seille laaditaan ajasta riippuva kuvaus. Selvityksessä arvioidaan myös bentoniitin huokos-
veden ja pohjaveden rajapinnalla tapahtuvat muutokset ja kartoitetaan saatavilla olevat
arviot betonin ja bentoniitin välisestä vuorovaikutuksesta.

Samalla selvitetään loppusijoitustilan materiaalien vaikutus redox-olosuhteisiin. Kapse-
limateriaalit ja niiden korroosiotuotteet samoin kuin bentoniitti vaikuttavat hapetus-
pelkistys-olosuhteisiin, mutta Palmotun luonnonanalogiatutkimusten perusteella myös itse
uraanimatriisi saattaa toimia redox-puskurina.

Lähialueen tarkasteluun kuuluu olennaisena osana vuoden 1996 alussa käynnistetty EU-
tutkimusprojekti bentoniitin mikrorakenteen vaikutuksesta huokosvesikemiaan, aineiden
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kulkeutumiseen ja pidättymiseen, joka tulee jatkumaan vuoteen 1998 saakka. Suomessa
VTT Kemiantekniikassa tehtävän tutkimuksen kohteena ovat bentoniitin mikrorakenteen,
koostumuksen ja huokosveden kemian väliset riippuvuudet. Kapselin sisäsosien korroosio-
kaasujen kulkeutuminen bentoniitissa on selvitettävänä "Gambit"-ryhmän yhteistyönä.

Viimeaikaiset tutkimukset (Ruotsalainen & Alhonmäki-Aalonen 1996) Olkiluodon kallio-
perässä syvällä olevan pohjaveden koostumuksesta ovat antaneet vihiä siitä, että kloridipi-
toisuudet Olkiluodossa saattaisivat olla aiemmin arvioitua korkeammat. Lisäksi 300-500
metrin syvyydellä esiintyy murtoveden ja suolaisen veden välivyöhyke. Vyöhykkeen
yläosassa on suuri sulfaattipitoisuus, joka vähenee voimakkaasta alas päin mentäessä, jossa
taas sulfidin ja metaanin määrät kasvavat. Vyöhykkeessä suurin mitattu sulfidipitoisuus on
3 mg/l (Pitkänen ym. 1996). Edellä mainittujen pohjaveden kemiallisten piirteiden mahdol-
lisia vaikutuksia kuparin korrosiomuotoihin ja -nopeuksiin, täyteaineiden pitkäaikais-
ominaisuuksiin ja radionuklidien käyttäytymiseen tullaan arvioimaan vuosina 1997-2000.

Äspön kalliolaboratoriossa SKB-Posiva -yhteistyönä vuosina 1996-1998 toteutettavan
lähialueen kemiallisia karakterisointimenetelmiä koskevan hankkeen avulla arvioidaan
saatavan tietoa loppusijoitustilan lähialueen tiiviin kallion kemiallisista ominaisuuksista.
Kehitettävä näytteenottotekniikka testataan Aspossa. Tiiviin kallion vesinäytteiden edus-
tavuutta ja kallio-vesi -vuorovaikutusta arvioidaan suhteessa aiemmin tehtyihin, hyvin
vettäjohtavien vyöhykkeiden tarkasteluihin.

Maanalaisten tilojen rakentamisen ja käytön aiheuttamia muutoksia lähialueeseen arvioi-
daan mm. Olkiluodon VLJ-luolan pohjavesiasemien seurannan pohjalta. Tilojen käytön ja
rakentamisen aikaisten vaikutusten arvionnissa voidaan myös hyödyntää Äspön kalliola-
boratoriohankkeen kokemuksia REX-projektista, jossa selvitetään rakentamisen aikana
tiloihin päässeen hapen reaktioita kalliomatriisin kanssa (SKB 1996).

Hyrkkölän luonnonkupariesiintymän on arvioitu vastaavan niitä olosuhteita, jotka vallitse-
vat loppusijoituksessa syvällä (300-800 metrin syvyydellä) graniittisessa peruskalliossa.
Luonnonkuparia ja kuparisulfidia esiintyy täällä avoimissa raoissa lähellä maanpintaa.
Myös U(VI):n esiintyminen samoissa raoissa antaa mahdollisuuden selvittää tarkemmin
niin luonnonkuparin kuin sen korroosiotuotteiden sorptio-ominaisuuksia. Vuonna 1996
toteutettavan selvityksen perusteella arvioidaan mahdollisesti käynnistettävän Hyrkkölän
luonnonanalogiaprojektin käytännön toteutusmahdollisuudet ja hyöty kuparikapselin kes-
tävyyden arvioimisessa.

Polttoaine- ja liukoisuustutkimukset

Käynnissä olevassa EU:n Source Term for Performance Assessment of Spent Fuel as a
Waste Form -tutkimusprojektissa selvitetään käytetyn polttoaineen liukenemismekanis-
meja loppusijoitusolosuhteissa. Päämääränä on ymmärtää prosesseja, jotka säätelevät
käytetyn polttoaineen liukenemista ja muuntumista loppusijoitusolosuhteissa graniitti-,
suola-, ja savimuodostumissa. VTT Kemiantekniikassa tutkitaan säteilyttämättömän uraa-
nioksidin liukenemismekanismeja graniittipohjavesiympäristössä tekemällä pellettien liu-
kenemiskokeita (alikyllästystila) ja saostumiskokeita (ylikyllästystila) synteettisissä refe-
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renssivesissä. Kokeissa tutkitaan redox-olosuhteiden, raudan ja bentoniitin vaikutuksia.
Uraanin liukoisuutta tutkitaan myös teoreettisesti käyttäen hydrogeokemiallisia malleja.

Uraanin spesiaatiotukimukset kohdistuvat alkuvaiheessaan uraanin hapetustilojen stabiili-
suuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Vuoteen 2000 mennessä on tavoittee-
na tärkeimpien uraanikompleksien tutkiminen ja täten liukoisuusmallien tulosten varmen-
taminen.

Vuoden 1998 loppuun mennessä laaditaan selvitys käytetyn polttoaineen liukenemismeka-
nismeista, turvallisuusanalyysin kannalta tärkeiden aineiden liukoisuuksista ja niiden
mallintamisesta. Lisäksi selvitetään radionuklidien vapautumista polttoainesauvan kaasu-
aukosta, polttoainematriisin raerajoilta, suojakuorista ja nipun metalliosista. Liukoisuu-
starkasteluissa otetaan huomioon myös luonnonanalogiatutkimuksista saatava tieto. Sa-
malla kartoitetaan saatavilla oleva tieto liukoisuutta rajoittavien faasien aikakäy ttäy tyrni-
sestä.

Uraanin spesiaatiotutkimuksen lisäksi aloitetaan VTT:n ja Forschungszentrum Rossen-
dorfin välisenä yhteistyönä neptuniumin liukoisuus- ja spesiaatiotukimus. Spesiaatiome-
netelmissä keskitytään analyysimenetelmiin, joilla voidaan mitata erityisen pieniä pitoi-
suuksia pelkistävissä olosuhteissa. Kokeet toteutetaan synteettisissä makeissa ja suolaisis-
sa vesissä. Projektissa on myös mahdollisuus uraanin liukoisuus-ja spesiaatiotarkastelujen
varmentamiseen ja VTT:n hapetustilatutkimusten täydentämiseen merkittävimpien komp-
leksien spesiaatiotutkimuksella.

In-situ- näytteenottolaitteisto mahdollistaa myös entistä luotettavampien kolloidinäyttei-
den saannin. Edustavien kolloidinäytteiden perusteella arvioidaan eri ympäristössä (makea
ja suolainen pohjavesi) taustalla esiintyvien kolloidien määrä ja niiden mahdollista merki-
tys radionuklidien kannalta.

Lähikallio

Keskeisiä lähikallion ominaisuuksien tutkimuksia tulevat olemaan tutkimusalueiden pää-
kivilajien jännitys-muodonmuutosselvitykset, Olkiluodon tutkimustunnelin täysikokois-
ten loppusijoitusreikien ja tunnelin häiriövyöhykeselvitysten jatkaminen ja kytkettyjen
termo-hydro-mekaanisten prosessien seuranta osallistumalla DECOV ALEX-projektin (In-
ternational co-operation project for the DEvelopment of COupled models and their
VAlidation against Experiments in nuclear waste isolation) kansallisen ryhmän toimin-
taan. Tulevia tutkimuksia on kuvattu tarkemmin TEKA-projektin yhteenvetoraportissa
(Posiva 1996b).

4.3.5 Virtaus ja kulkeutuminen

Tärkeimmät paikkakohtaiset ominaisuudet

Pohjaveden virtaukseen ja radionuklidien kulkeutumiseen vaikuttavat merkittävästi vettä-
johtavien ruhje-ja rakoiluvyöhykkeiden esiintymistiheys ja ominaisuudet. Koska loppusi-
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joitustilaan ja sieltä pois tapahtuvaa veden virtausta ja sen mukana kulkeutuvien aineiden
käyttäytymistä säätelee suurelta osin loppusijoitustilaa ympäröivä kallio, on myös ns. ehjän
kallion rakoilu ja rakojen muodostaman verkoston vedenjohtavuus oleellinen tekijä.
Loppusijoitustilojen ja hyvin vettäjohtavien ruhjeiden välissä on tyypillisesti useita kym-
meniä metrejä tällaista "ehjää" kalliota. Rakoverkon johtavimmilla reiteillä on suurin
merkitys kulkeutumisen ja pidättymisen kannalta.

Paikkakohtaisen turvallisuusarvion esittämiseksi virtauksen ja kulkeutumisen osalta tarvi-
taan kuvaus edellä esitetyistä paikan ominaisuuksista. Vaikka suoraa mittaustietoa ei näin
yksityiskohtaisista ominaisuuksista voi ainakaan maan pinnalta käsin saada, voidaan
kalliopaljastumilta, tutkimuskaivannoista ja kairanrei'ista tehtyjen havaintojen ja mittaus-
ten perusteella konstruoida ehjän kallion rakoilulle kohtuullisen luotettava malli. Myös
ruhjeille on määriteltävä rakoilu- ja johtavuusmalli virtausjakautuman arvioimiseksi.

Kulkeutumisen arvioimiseksi tarvitaan virtausolojen lisäksi tietoa aineiden diffuusio-
ominaisuuksista kalliossa sekä kemiallisista oloista tarkastelupaikan kalliossa ja pohjave-
dessä. Ruhjeissa virtaavan veden ominaisuudet riippuvat paitsi itse ruhjeen kivilajeista ja
rakomineraaleista myöskin veden kertymä- ja valuma-alueista. Purkautumisalueella voi
olla merkitystä mahdollisten säteilyannostarkastelujen kannalta.

Kiinnostavat ilmiöt ja tapahtumat

Kiteisen kallion turvallisuusanalyyseissä merkittävimmäksi pidättymistä ja dispersiota
aiheuttavista tekijöistä on arvioitu matriisidiffuusio. Matriisidiffuusion vaikutus riippuu
voimakkaasti veden virtauksen jakautumisesta kallion rakojen kesken ja virtaamajakau-
masta kunkin raon rakotasossa. Virtaaman epätasaista jakautumista kutsutaan kanavoitu-
miseksi.

Kallion huokosrakenteeseen tapahtuvan diffuusion merkitys riippuu myös pidättymisestä
huokosrakenteen pinnoille. Ilmiötä voidaan kuvata jakautumiskertoimella silloin, kun
pidättyminen on tasapainossa ympäröivän vesitilavuuden kanssa eikä riipu konsentraatios-
ta. Muutoin joudutaan käyttämään monimutkaisempaa käsittelyä, kuten esimerkiksi sorp-
tioisotermejä. Kemialliset olot ovat tärkeässä asemassa pidättymistä arvioitaessa ja mallin-
nusparametreja määritettäessä. Kulkeutuvien aineosien kemiallisesta luonteesta riippuen
saattavat matriisiin tapahtuvaan diffuusioon liittyä vielä ilmiöt, joita kutsutaan nimillä
anioniekskluusio ja kationien "pintadiffuusio".

Edellä esitetyt seikat koskevat myös kulkeutumista rakoilu- ja ruhjevyöhykkeissä. Liukoi-
suudet ovat tärkeitä lähinnä polttoaineen välittömässä läheisyydessä ja ne määräävät
lähdetermien voimakkuudet. Lähialueen kemiallisiin oloihin vaikuttavat puolestaan voi-
makkaasti mm. sijoitusreikien ja tunnelin täyteaineet sekä veden laatu ja virtauksen
voimakkuus.

Käytettävissä olevat tutkimus- tiedonhankintamenetelmät

Yleinen kuvaus pohjaveden virtauksesta tutkittavilla tutkimuspaikoilla hankitaan ekviva-
lentin huokoisen väliaineen mallinnuskonseptiin perustuvalla mallilla. Rikkonaisuus-
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rakenteiden väliin jäävän kallion vedenjohtavuuksien arvioimiseksi käytetään stokastista
mallinnusta ns. välimittakaavassa, jolloin tihein välein suoritetut virtausmittaukset voidaan
käyttää tehokkaasti hyväksi. Mallin avulla saadaan laskettua eri tilanteissa vallitsevat
hydraulisen korkeuden gradientit ja keskimääräiset virtaamat. Mallilaskuissa otetaan
huomioon mahdolliset ajalliset muutokset sekä suolaisuuden, lämpötilan ja loppusijoitus-
tilan aiheuttamat vaikutukset. Yksityiskohtaisen virtaamajakauman arvioimiseen ehjässä
kalliossa ja ruhjevyöhykkeissä käytetään hyväksi rakoverkkomallia.

Kulkeutumismallinnuksessa tarvittavat parametrit valitaan PATU-projektissa kerätyn ai-
neiston ja mahdollisten tarkistus- ja täydennysmittaustren perusteella. Mallinnuskonseptin
kelpoisuutta tarkastellaan laboratorio- ja kenttäkokein. Esimerkiksi Äspön kalliolaborato-
riossa on meneillään yhden raon merkkiainekokeita 2-10 metrin mittakaavassa ja suunnit-
teilla noin 100 metrin mittakaavan kokeita rakoverkkosysteemissä. HYRL:ssa tehdään
laboratorioon tuodussa kivilohkossa olevassa noin 1 m x 1 m raossa virtaus- ja kulkeutumis-
kokeita. Matriisidiffuusiota virtaustilanteessa tutkitaan kolonnikokein. Olkiluodon tutki-
mustunnelissa on tehty kulkeutumishavaintoja ja -mittauksia muutaman raon systeemeissä
ja näitä kokeita voidaan tarvittaessa täydentää, mikäli kokeet Äspössä eivät edisty toivottua
vauhtia.

Kivimateriaalin huokosrakennetta on tutkittu C-14-PMMA menetelmällä ja kokonaishuo-
koisuutta heliumpyknometrillä. Kulkeutumista laboratoriomittakaavan näytteissä on tut-
kittu käyttäen heliumia merkkiaineena typpivirtauksessa. VLJ-luolassa Olkiluodossa on
mitattu vastaavaa kulkeutumista in-situ oloissa ja määritetty matriisidiffuusioparametreja.
Näitä tutkimuksia täydennetään siten, että laboratorio-oloista aiheutuvien vääristymien
vaikutukset diffuusio-mittauksiin voidaan mahdollisimman pitkälle eliminoida.

Aineiden diffundoitumista kivimatriisiin on tutkittu myös vesifaasissa. Kokeet on tehty
pääosin pidättymättömillä merkkiaineilla. Heikosti pidättyvien aineiden diffuusiota ja
pidättymistä kivessä voidaan myös mitata suoraan kulkeutumiskokeissa, mutta voimakas
pidättyminen on määrättävä erillisissä sorptiokokeissa. Sorptiokokeet voivat perustua
aineen jakaantumiseen veden ja murskatun kiviaineksen välillä tasapainotilassa tai aineen
kulkeutumisen viivästymiseen veden kuljettaessa ainetta kivimurskan läpi. Erilaisten
mittaustapojen käyttäminen ja tulosten yhteensopivuuden tarkastelu varmistavat konserva-
tiivisten parametriarvojen valinnan turvallisuusanalyysiin.

Diffuusio-ja sorptiokokeita jatketaan turvallaisuusanalyysin kannalta tärkeimpien paikka-
kohtaisten peruslähtötietojen saamiseksi. Tavoitteena on erityisesti täydentää sorptioai-
neistoa sellaisten potentiaalisesti merkittävien aineiden osalta, joille mittaustietoja toistai-
seksi on niukasti. Lisäksi täsmennetään tietoja heikosti sorboituvien aineiden (C, I, Cl)
sorptiokäyttäytymisestä.

Sorptiokokeiden rinnalla jatketaan työtä sorption mekanistisen ja teoreettisen ymmärtämi-
sen lisäämiseksi. Tämän perusteella voidaan arvioida aineiden sorptiokäyttäytymisen
riippuvuutta vallitsevista oloista. Korkean suolapitoisuuden vaikutuksia tullaan tarkastele-
maan erityisesti ioininvaihdolla sorboituvien aineiden osalta.
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Pohjavesinäytteenoton laitteiston kehittymisen myötä voidaan sekä teoreettisesti että
kokeellisesti varmentaa erityisesti redox-herkkien radionuklidien sorptiota. Laitteistolla
voidaan myös arvioida luonnollisten kolloidien määrää, joskin turvallisuusanalyysin
kannalta merkittävämpi kysymys lienee bentoniitin ja kallion rajapinnalla mahdollisesti
syntyvien pseudokolloidien määrä ja käyttäytyminen.

Olemassa olevaa kansainvälistä tietämystä pyritään hyödyntämään mahdollisimman te-
hokkaasti. Äspö-yhteistyön lisäksi tullaan osallistumaan aktiivisesti NEAn Geotrap-hank-
keeseen ja käynnistymässä olevaan sorptiofoorumiin. Erityistarkasteluja tullaan tarvitse-
maan pitkien aikojen kuluessa tai päästä tapahtuvien ilmiöiden, kuten maankohoaminen ja
muut mahdolliset hitaat muutokset sekä jääkaudet, tarkastelemiseksi. Näissä asioissa
pyritään hyödyntämään mm. SKB:n viime vuosina keräämää tietoutta.

4.3.6 Biosfääri

WELL-96 -skenaarion annostekijät päivitetään Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan
uusimman annostekijäkokoelman (ICRP 1996) mukaisiksi, johon on tarkistettu ja koottu
kaikkien merkittävien radionuklidien annostekijät. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin
annostarkasteluissa tullaan lähivuosina käyttämään pääasiassa tätä yksinkertaistettua kai-
voskenaariota, jonka avulla lasketut annosnopeudet ovat luonnollisesti paikasta riippumat-
tomia ja yliarvioivat merkittävästi annosnopeuksia tapauksessa, jossa loppusijoitustilan
kautta kulkenut pohjavesi purkautuu suoraan mereen. TVO-92 ja TILA-96 -analyysit sekä
useat ulkomaiset turvallisuusanalyysit ovat osoittaneet, että ensimmäisen 10 000 vuoden
kuluessa merkityksellisiä yksilöannoksia (> > 1 ̂ iSv/a) voi aiheutua vain mikäli oletetaan,
että jotkin kapselit ovat alunperin viallisia ja että loppusijoituspaikalle tai pohjaveden
purkautumiskohtaan on tehty kaivo. Pitkän aikavälin säteilyturvallisuusvaatimukset on
ilmaistu biosfääriin vapautuvaa aktiivisuusmäärää koskevina rajoituksina. Kaivoskenaari-
on avulla nuklidikohtaiset aktiivisuusvuot biosfääriin voidaan tällöinkin muuntaa suuntaa-
antavaksi, yhteismitallisek si annosnopeudeksi.

Kaivoskenaarioon liittyviä epävarmuuksia ja sen konservatiivisuutta selvitetään vertaile-
malla sillä saatuja annosmuunnoskertoimia muissa maissa, erityisesti Ruotsissa, laaditta-
viin, suomalaisten tutkimusalueiden nykyisiä tai tulevia olosuhteita muistuttaviin yksityis-
kohtaisiin biosfääriskenaarioihin. Erityishuomiota kiinnitetään sellaisiin nuklideihin (esim.
C, Cs), joillamuut altistustavat kuin pohjaveden juonti voivat olla merkittäviä. Tapaukselle,
jossa radionuklidit vapautuvat kallioperästä suoraan mereen, laaditaan erillinen, myös
hyvin pelkistetty, TVO-92: ssa ja TILA-96: ssa käytetyn kaltainen biosfääriskenaario, jossa
otetaan huomioon eräiden radionuklidien taipumus rikastua kalaan. IAEA:n käynnistymäs-
sä olevaa, viisivuotiseksi suunniteltua BIOMASS-hanketta seurataan ja sen tuottamat
kansainväliset referenssibiosfäärit otetaan aikanaan käyttöön kaivoskenaarion rinnalle.
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5 YHTEENVETO

Vuoden 1992 lopulla käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystyölle
TVO:ssa laaditun suunnitelman mukaan vuosina 1993-2000 tehtävien turvallisuusselvi-
tysten tuli keskittyä sellaisiin moniestejärjestelmän ominaisuuksiin, joiden selvittämisellä
loppusijoitusjärjestelmän toimintakykyarvioita voitaisiin tehokkaasti tarkentaa. Koska
jakson päätavoitteena oli vaihtoehtoisten loppusijoituspaikkojen arviointi, myös turvalli-
suusselvitykset tuli kytkeä entistä läheisemmin paikkatutkimuksiin ja paikkojen havaittui-
hin ominaisuuksiin ja piirteisiin. Tutkimusohjelman aikataulu laadittiin siten, että seuraava
perusteellinen turvallisuusanalyysi olisi valmis paikanvalinnan yhteydessä vuonna 2000 ja
tähän tarvittavat lähtötiedot olisivat pääosin valmiina jo vuonna 1998.

TVO:n sisäisessä suunnittelussa vuosi 1996 katsottiin sopivaksi välietapiksi, jolloin
ohjelman edistymistä voitaisiin arvioida ja tavoitteenasettelua tarvittaessa tarkentaa. Tä-
män mukaisesti vuosina 1993-96 tehtävät turvallisuusselvitykset organisoitiin tässä yhtey-
dessä erilliseksi projektiksi ("TURVA"-projekti). Projektin keskeisenä tehtävänä oli selvit-
tää keinot ja lähtötietotarpeet paikkakohtaisen turvallisuusanalyysin suorittamiseksi. Paik-
kakohtaisuusnäkökohtien selvittäminen katsottiin tärkeäksi turvallisuusselvitysten kytke-
miseksi lähestyvään vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen arviointiin. Seuraavan turvallisuus-
analyysin paikkakoh tai suutta tähdennettiin myös TVO-92-turvallisuusanalyysiäkoskevis-
sa lausunnoissa.

Lähialueen (mm. kapseli ja bentoniitti) toimintakykyanalyysien taustaksi tarvittavat tutki-
mukset keskitettiin teknistäkehitystyötä varten käynnistettyyn TEKA-projektiin. Yksityis-
kohtaisia paikkatutkimuksia varten käynnistettiin PATU-projekti.

Eduskunnan vuonna 1994 hyväksymän ydienenergialain muutoksen johdosta käytetyn
polttoaineen loppusijoituksen valmistelu siirtyi uudelle yhtiölle, Posivalle. Tällä muutok-
sella ei ollut kuitenkaan merkittävää vaikutusta turvallisuustutkimusten sisällölle eikä
aikataululle.

Pitkän aikavälin tavoitteenasettelun mukaisesti tutkimus on keskittynyt toisaalta TVO-92-
turvallisuusanalyysin ja sen arvioinnin yhteydessä esiin tulleisiin, jatkotutkimusta vaativiin
seikkoihin, toisaalta tekijöihin, joilla on merkittävä vaikutus suunnitellun loppusijoitusjär-
jestelmän toimintaan. Monilta osin tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken.

Laajaa tutkimusta on tehty mm. turvallisuusanalyysin kulkeutumistarkastelujen konsep-
tuaalisten ja parametrioletusten tukemiseksi ja varmentamiseksi. Erityisesti huomiota on
pantu matriisidiffuusion fysikaalisen ymmärtämisen ja riippuvuuksien selvittämiseen.
Koska tiiviillä, pitkäikäisellä säiliöllä on suomalaisessa loppusijoitusjärjestelmässä keskei-
nen osuus, kuparikapselin korroosionkestävyydestä on tehty uusi selvitys - joka tosin
osoittaa, että mitään syitä aiempien arvioiden muuttamiseen ei ole ilmaantunut. Jatkotutki-
muksin on vielä selvitettävä, millaisia vaikutuksia syvällä Olkiluodon kallioperässä havai-
tulla erittäin suolaisella pohjavedellä voisi olla bentoniitin ominaisuuksiin ja kuparin
korroosioon.
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Tutkimukset on suunnattu paikkakohtaisuusvaatimusten mukaan. Tavoitteena on ollut
selvittää turvallisuuden kannalta tärkeitä kallioperän ja pohjaveden ominaisuuksia erityi-
sesti niissä kalliolohkoissa, jotka loppusijoitustilojen asemointiselvityksissä on katsottu
lupaavimmiksi. Erityisesti geokemiallisten olojen selvittämiseen on tehty runsaasti työtä,
joskin tutkimukset ovat vielä kesken Kivetyn ja Olkiluodon osalta. Sorptio- ja diffuusiotut-
kimuksissa on hankittu paikkakohtaista tietoa kallioperän pidätysominaisuuksista.

Paikallisia virtausoloja koskevat tulkinnat ovat vielä paljolti kesken ja tulevat jatkumaan
vuoden 1998 lopulle saakka. Koska paikkakohtaisiin kalliomalleihin on paikoin tulossa
merkittäviäkin muutoksia, yksityiskohtaisten sijoitustilakohtaisten virtaus- jakulkeutumis-
analyysien laatimista aiempien kalliomallien pohjalta ei tulkintatyön ollessa kesken katsot-
tu aiheelliseksi. Uusia virtaustarkasteluja on tehty Olkiluodon tutkimusalueelle, mutta
sielläkin ne perustuvat alustavissa paikkatutkimuksissa kerättyyn aineistoon.

Kokonaisvaltaisen yhteenvedon vuosina 1993-1996 tehdystä turvallisuustutkimuksesta
antaa VTT Energian laatima TILA-96 -analyysi. Kyseessä on TVO-92:n pohjalta laadittu
päivitetty turvallisuusarvio, jossa on otettu huomioon uusi tutkimusaineisto samalla kun
mallinnustapoja on eräiltä osin kehitetty. TILA-96 vahvistaa TVO-92:n tulokset loppu-
sijoituksen turvallisuudesta ja osoittaa, että turvallisuusmarginaalit epätodennäköisissä
poikkeustilanteissa ovat jopa suuremmat kuin TVO-92:ssa arvioidut.

Paikkatutkimusten keskeneräisyyden takia TILA-96:ssa ei ole pyritty vertailemaan eri
paikkojen turvallisuusominaisuuksia. Perustarkastelujen oletusten ja mallien voidaan
katsoa pätevän kaikilla sisämaan tutkimuspaikoilla. Olkiluodolle on tehty omia herkkyys-
tarkasteluja, mutta myös Olkiluodossa olot ovat maankohoamisen johdosta muuttumassa
vähitellen sisämaan oloja vastaaviksi.

TILA-96-analyysin tekijöiden käsitys on, että pyrkimykset vaihtoehtoisten loppusijoitus-
paikkojen objektiiviseen vertailuun jonkinlaisen numeerisen toimintakykyindeksin avulla
eivät yleensäkään ole järkeviä. Suomalaisessa loppusijoitusratkaisussa periaatteena on
jätteiden eristäminen tiiviin kapselin avulla. Sellaisia paikkakohtaisia eroja, jotka olennai-
sesti vaikuttaisivat kapselin kestävyyteen, ei ole havaittu Paikkakohtaisilla vertailuilla voi
olla sijaa lähinnä vuotavien kapselien tapauksen analysoimisessa.

Valmistauduttaessa paikan arviointiin ja tätä tukevien turvallisuusarvioiden laatimiseen
lähdetään siitä, että tulevat turvallisuusanalyysit noudattelevat pääperiaatteiltaan ja lähes-
tymistavoiltaan TVO-92:n ja TILA-96 -analyysien linjaa. Mahdollisesti turvallisuuteen
vaikuttavat paikkakohtaiset ominaisuudet ja erot samoin kuin niiden merkitys tullaan
arvioimaan niin pitkälle kuin järkevästi ottaen on nykyisessä tutkimusvaiheessa mahdollis-
ta, mutta pääpaino tällöin on seikoissa, jotka voisivat merkittävästi vaikuttaa koko järjes-
telmän pitkän aikavälin toimintakykyyn. Erityisesti Olkiluodon geokemialliset olosuhteet
vaativat tähänastista tarkempaa selvittämistä ja arviointia loppusijoitusjärjestelmän turval-
lisuuden kannalta.
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Tarkoituksena on myös kytkeä turvallisuusanalyysityö entistä tiiviimmin paikkojen ar-
viointiin. Vuosina 1997-2000 paikkatutkimukset ja turvallisuusutkimukset yhdistetään
projektiksi, joka kokoaa asiantuntemuksen sekä kenttätutkimuksista, laboratoriokokeista,
mallinnuksesta että turvallisuusanalyysistä.
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