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Tiivistelmä 

Pyhäsalmen kaivoksen ympäristö tarjoaa ainutlaatuisen infrastruktuurin ja ympäristön 

erilaiselle niin kaupalliselle kuin tieteellisellekin toiminnalle. Kaivosympäristöön on 

rakennettu EMMA ja C14 –kokeet muun toiminnan ohella. Kaivosympäristö on lisäksi 

tutkittu hyvin tarkkaan ja sitä on pidetty parhaana sijoituspaikkana myös suurelle hiuk-

kasfysiikan kokeelle. 

Maanalaisista tiloista on suuri tarve maailmalla, sillä olemassa olevat tilat ovat 

täynnä. Open call –menettelyllä on mahdollista kutsua tieteellisiä ja kaupallisiakin toi-

mijoita sijoittamaan kokeensa tai toimintansa Pyhäsalmen kaivoksen tiloihin hyödyn-

tämään erinomaista infrastruktuuria. 

Open call -menettelyselvityksessä on esitelty kaksi erilaista toimintatapaa uusien 

kokeiden hankkimiseksi. Samalla on esitetty aikataulusuunnitelma toimien toteutta-

miseksi. Yhtenä ympäristön markkinointikeinona on esitelty myös passiivinen mark-

kinointi. 

Toiminnan kehittämisen ja open call –prosessin eteenpäin viemisen edellytyksenä 

on: 1) Arviointiryhmän kokoaminen esitysten arvioimiseksi, 2) sopivien toimitilojen 

kartoittaminen kaivosympäristössä ja markkinointimateriaalin luominen, 3) eri alojen 

toimijoiden kartoittaminen, 4) arvosteluperusteiden määrittäminen ja 5) aiesopimuksen 

laatiminen toimijoiden kanssa. Toimien toteuttamiseksi ja jatkotoiminnan kehittä-

miseksi on suositeltu perustaa kiinteistöyhtiö tai vastaava, jonka tehtävänä on myös 

hallinnoida ja perustaa uusia tiloja tarpeiden mukaisesti. 

Open call –menettelyn suunnittelu Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisiin tiloihin si-

joitettavista tieteellisistä kokeista –selvitys on toteutettu Nivala-Haapajärven seutu-

kunnan tilauksesta. Toimia on edistetty vuodesta 2015 alkaen tämän suunnitelman mu-

kaisesti. Selvityksestä on ollut hyötyä kokonaisuuden konkretisoinnissa ja toimien 

eteenpäin viemisessä. 
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Abstract 

The Pyhäsalmi mine and the surrounding brownfield area offer the unique 

infrastructure and a wealth of opportunities for a variety of scientific and commercial 

purposes. It already hosts successful EMMA and C14 experiments, and has been 

thoroughly studied and noted as the most prominent location in Europe to host very 

large-scale particle physic experiments. 

There is a strong demand for the underground spaces around the world. By using 

the open call, it is possible to invite scientific and commercial actors to locate their 

experiments, pilots, and operations to the Pyhäsalmi Mine area to utilize the world-

class infrastructure. 

We propose two active ways to carry out the actual open call, and we also present 

a detailed plans to execute them within maximum of two years timespan, 2015-17. The 

procedures differs on the basis of the stage of the maturity of the proposal/ project/ 

experiment plans. The third way to carry out the process is passive marketing. 

Despite the selected procedures some actions has to be carried out prior to carrying 

out the open call -process: 1) To establish the  board to evaluate to upcoming proposals, 

2) to define the potential spaces in the mine and prepare the marketing material, 3) to 

survey the possible users in different fields, 4) to define the selection criteria, and 5) to 

ask for Letter of Intents from different users. In addition to these we suggest to estab-

lish/select the legal entity to execute all these actions. 

Open call procedure of use of underground facilities of Pyhäsalmi Mine for scien-

tific purposes report is ordered by Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry. Open call ac-

tions have been promoted since 2015 according to this report. This study and plan have 

been useful in concretizing and promoting the open call process. 
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1 Johdanto  

Pyhäsalmen kaivokseen Pyhäjärvelle on suunnitteilla suuri maanalainen tutkimuskes-

kus. Pääkokeeksi kaivokseen on suunniteltu pitkän matkan neutriinokoetta, jossa Cer-

nistä lähetettäisiin hiukkassuihku Pyhäjärveä ja siellä sijaitsevaa ilmaisinta kohti. Tut-

kimuskeskuksen päätaso on kaavailtu sijoitettavaksi Pyhäsalmen kaivoksen pohjalle 

noin 1400 metrin syvyyteen. Tämän lisäksi kaivokseen toivotaan sijoittuvan myös 

muita kokeita. 

Tämä työ on toteutettu Nivala-Haapajärven seutukunnan tilauksesta. Selvityksen 

tavoitteena on tarjota työkaluja uusien kokeiden tavoittelemiseksi Pyhäsalmen kaivok-

seen maailmalla jo tehtyjen toteutuksien pohjalta. Luvuissa kaksi ja kolme kerrotaan 

mitä on open call. Luvussa neljä tutustutaan maailmalla toteutettavaan maanalaiseen 

tutkimukseen. Viidennessä luvussa hyödynnetään edelle olevia tietoja Pyhäsalmen kai-

voksen mahdolliseen toteutukseen. Esitetyt toimintatapakaaviot tarjoavat erilaisia to-

teutusvaihtoehtoja open call -haun edistämiseksi. 

Kaivoksessa on tehty useita kenttätutkimuksia. Lisäksi suunnitelmissa on ollut 

LBNO-demonstraattorilaitteiston rakentamista Cernissä (WA105). LBNO-demonst-

raattorilaitteiston rakentamisen jälkeen Pyhäsalmen kaivokseen on suunniteltu toteu-

tettavan Pilot-laitteisto, jolla testataan suuren laitteen rakentamismahdollisuudet ja -

tekniikat sekä laitteen toiminta. Suuren ilmaisimen rakennustöiden aloitusajankohta 

päätetään myöhemmin. Cernistä suunnitellaan lähetettäväksi hiukkassuihku kohti Py-

häsalmella sijaitsevaa ilmaisinta (Kuva 1). 

 

 
Kuva 1. Mistä neutriinot tulevat? Cernistä on suunniteltu lähetettävän hiukkassuihku 
Pyhäsalmen kaivosta sekä sinne rakennettavaa ilmaisinta kohti. 
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Samaan aikaan rakennettaviin tutkimustiloihin tullaan etsimään muita pääkoetta pie-

nempiä kokeita, jotka hyötyvät mm. taustasäteilyttömästä ympäristöstä. Kaivoksen eri 

syvyystasoilla on tarjolla tiloja, jotka voidaan muokata tutkimusmenetelmän vaati-

malla tavalla. Kaivosympäristössä on saatu kokemuksia 75 metrin syvyydellä toteute-

tusta EMMA-kokeesta, joka liittyi kosmisten säteiden tutkimukseen. Tässä selvityk-

sessä käsitellään erilaisia tapoja saada muita kokeita tutkimuskeskukseen 
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2 Open call ja Open call –menettelyn edellytykset 

Open call on yleisesti käytetty nimitys kiinnostuksenilmaisupyynnöstä useissa eri yh-

teyksissä (Into). Tässä tapauksessa open call -menettelyllä haetaan kiinnostuksenilmai-

suja kaivosympäristössä sekä sinne suunnitelluissa tiloissa toteutettavista tieteellisistä 

ja teknillisistä koejärjestelyistä. Samanlaista menettelyä on käytetty mm. DUSELissa 

(Deep Underground Science and Engineering Laboratory) Etelä-Dakotassa sijaitse-

vassa vanhassa kultakaivoksessa, jossa sijaitsee nykyään useita fysiikan eri osa-aluei-

den kokeita (sanfordlab.org). 

Ensisijaiset edellytykset open call -menettelyn suorittamiseksi ovat tilojen ja tiloja 

tarjoavan tahon olemassaolo. Erilaisten kokeiden houkuttelemiseksi kaivoksen tiloihin 

tulee tietää tarkalleen millaisia tiloja on tarjottavissa kaivoksen eri syvyyksillä. Lisäksi 

tulee tuntea tiloissa vallitsevat olosuhteet. Tämänkaltainen kartoitus ja visualisointi on 

toteutettavissa yhteistyössä Pyhäsalmen kaivoksen kanssa (Mäki).  

Tilojen tuntemisen lisäksi tulee olla olemassa taho, joka vuokraa tiloja ja käy tiloi-

hin liittyvät neuvottelut mm. mahdollisten muutostöiden osalta. Tämä toteutuu esimer-

kiksi perustettavan kiinteistöyhtiön toimesta (Tuutti, 2014) tai jonkin muun perustetta-

van toimijan kautta. 

Näiden pohjalta voidaan tehdä markkinointityötä sopivien tutkimustahojen löytä-

miseksi. Pyhäsalmen kaivoksessa on todella hyvä infrastruktuuri ja kaivos on yksi 

maailman turvallisimmista (Apaja). Näiden tekijöiden esille tuonti markkinointimate-

riaalissa on tärkeää. 

2.1 Kaivoksen mallinnus 

Jotta kaivoksessa tarjolla olevia tiloja voidaan esitellä, kaivoksesta tulee tehdä selkeä 

mallinnusmateriaali yhteistyössä kaivoksen ja kiinteistöyhtiön kanssa. On selvää, että 

maanalaisen laboratorion olemassa olevat puitteet ovat tärkeä osa kokeita sekä niiden 

mahdollisuuksia (National Academy of Science). 

Kaivoksen mallinnuksessa tulee käydä ilmi mm. seuraavat asiat 

- Millä tasoilla on tiloja on tarjolla. 

- Millaiset olosuhteet tilassa vallitsee. 

- Tilojen infrastruktuuri (sähkö, valaistus, kaasu, tietoliikenne jne.)  

- Millaisia tiloja on rakennettavissa (puhdastilat, instrumentointi jne.) 

- Tilojen vuokrausperusteet  

Hinnasta sovitaan yhteistyössä kaivoksen ja kiinteistöyhtiön kanssa. Sopimukset teh-

dään myös edellä mainittujen tahojen välille. DUSEL:ssa käytettävistä tiloista on esi-

merkkinä alla oleva mallinnus kuvassa 2 (Kotcher, 2007). 
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Kuva 2. Havainnollistettu kuva DUSEL:ssa käytettävissä olevista tiloista ja mahdolli-
sista kokeiden sijoittumisista (Kotcher, 2007). 

2.1.1 Eri syvyydellä olevien valmiiden tilojen hyödyntäminen 

Pyhäsalmen kaivoksessa on tälläkin hetkellä käynnissä olevaa tutkimustoimintaa. 

CUPP-tutkimusryhmä tekee kansainvälisestikin tunnustettua tutkimusta, nk. EMMA-

koetta (Kuva 3), kaivoksen tiloissa n. 75 metrin syvyydellä. 

 
Kuva 3. Pyhäsalmen kaivoksessa toteuttu EMMA-koe. 
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Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Venäjän 

tiedeakatemian sekä Århusin yliopiston välillä (CUPP). Tutkimustunneleihin on raken-

nettu mittausasemia tutkimuksen vaatimalla tavalla. Käytöstä poistettuihin kaivoskäy-

täviin on rakennettu valaistus sekä kairattu tutkimuksen tarpeesta kaasulinja (Kuva 4).  

 
Kuva 4. Pyhäsalmen kaivoksen tiloissa noin 75 metrin syvyydellä sijaitsee EMMA-ko-
keen tutkimusasemia (CUPP). 

 

Vastaavanlaisia kaivoskäytöstä poistettuja tiloja on useilla eri kaivoksen tasoilla mm. 

440, 600, 900 ja 1400 metrin syvyyksillä. Tutkimustoiminta olemassa olevien tilojen 

osalta on toteutettavissa kohtuullisen pienin vuokrakustannuksin. Tarvittavista muu-

toksista tutkimustiloissa neuvotellaan kiinteistö- ja kaivosyhtiöiden kanssa. 

2.1.2 Tilojen hyödyntäminen 1400 metrin syvyydessä 

Pyhäsalmen kaivoksen tiloihin 1400 metrin syvyyteen on suunniteltu hyvin mittavat 

tutkimustilat LAGUNA-tutkimuskeskukselle (Kuva 5). Kallion rakennettavuutta sel-

vittävät kenttätutkimukset kyseisissä tiloissa on suoritettu ja viimeisten näytteiden ana-

lysointi on meneillään. Tulokset tullaan julkaisemaan LAGUNA 2014 -kokouksessa 

Helsingissä (LAGUNA 2014). Tämän jälkeen on mahdollista aloittaa tutkimustilojen 

varsinaiset rakennustyöt. LAGUNA-tutkimuskeskuksen vaatimien tilojen lisäksi noin 

1400 metrin syvyyteen rakennetaan runsaasti puhdas- ja varastotiloja. 

Noin 1400 metrin syvyydellä on myös muita tiloja, jotka eivät ole kaivoskäytössä. 

CUPP-tutkimusryhmä on suunnitellut rakentavansa seuraavan kokeensa kaivoksen 

pohjalle kenttätutkimushankkeessa käytössä olleelle kaivoskäytävälle. 
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Kuva 5. LAGUNA-mittalaitejärjestely Pyhäsalmen kaivoksessa (Devecon Group) 

 

2.1.3 Muut mahdollisuudet 

Pyhäsalmen kaivoksessa on mittavasti mahdollisuuksia erilaisille tilatoteutuksille, sillä 

kaivoskäytäviä on runsaasti (Kuva 6). Olemassa olevien kaivostilojen ja niiden muut-

tamisen lisäksi on rakennettavissa uusia tiloja tutkimuksen vaatimille syvyyksille. 

Näistä tiloista on mahdollista keskustella kiinteistö- ja kaivosyhtiön kanssa. 
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Kuva 6. Pyhäsalmen kaivos ja suunniteltu LAGUNA-tutkimuskeskus (Rockplan) 

 

Maan alla sijaitsevien tilojen lisäksi eri kokeille on kyettävä tarjoamaan tiloja myös 

maan päältä mielellään kaivosalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä. Tiloja tarvi-

taan mm. toimistokäyttöön, laboratoriotiloiksi sekä erilaisia huoltotoimenpiteitä ja va-

rastointia varten.  

 

2.2 Kiinteistöyhtiö ja säätiö 

Pilot-laitteiston tarvitseman infrastruktuurin rakentamista varten on suunniteltu perus-

tettavan Laguna -kiinteistöyhtiö, jonka pääomittajaksi on esitetty Pyhäjärven kaupun-

kia. Lisäksi perustetaan Laguna-säätiö, joka yhdessä kiinteistöyhtiön kanssa tekee 

käyttäjävuokrasopimukset, kokoaa investointirahoituksen sekä toteuttaa infrastruktuu-

rin rakentamisen (Devecon, 2014). 

Deveconin toteuttaman Laguna-Pilot -hankkeen jatkotoimenpiteinä ehdotettiin 

syksylle 2014 kiinteistöyhtiön perustamis- ja pääomituspäätösten tekemistä, neuvotte-

luja tilojen tulevien käyttäjien kanssa sekä päätöksiä kaivosalueen muiden tilojen käy-

töstä ja yhteensovittaminsesta. 

Näiden vaiheiden etenemisen myötä voidaan suunnitella tarkemmin muiden kokei-

den tilavuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. 

 

  



 

16 

  



 

17 

3 Maanalainen tutkimus maailmalla 

Maanalaiselle tutkimukselle tarjolla olevat tilat maailmalla ovat kaikki käytössä, 

vaikka tiloja onkin runsaasti. Tämänkaltaiselle uudelle tutkimusympäristölle on siis 

suuri tarve.  

3.1 Maanalaiset laboratoriot 

Maanalaisissa laboratorioissa tehdään tällä hetkellä pääasiassa fysiikan tutkimusta sillä 

mm. hiukkasfysiikan tutkimus hyötyy ja tarvitsee taustasäteilyttömän ympäristön har-

vinaisten ilmiöiden havaitsemiseksi. Havainnot hyvin pienten, lähes massattomien ja 

varauksettomien, hiukkasten kohdalla ovat äärimmäisen haastavia, mutta näiden tutki-

minen on hyvin tärkeää. Tämän vuoksi maanalaisia laboratorioita on rakennettu ym-

päri maailmaa. Myös muut tieteenalat voivat hyötyä tämänkaltaisesta ympäristöstä 

(National Academy of Science). 

 

 

Kuva 7. Maanalaiset laboratoriot (Deep Science) 

 

Maanalaisia laboratorioita on maailmalla kaiken kaikkiaan reilut kaksikymmentä. Seu-

raavaksi tarkastellaan muutamia merkittävimmistä maanalaisista laboratorioista: 

Soudanin maanalainen laboratorio (SUL) on perustettu Yhdysvaltoihin Min-

nesotassa toimivaan rautakaivokseen 1980-luvulla. Maanalainen laboratorio käsittää 

1400 m2 laboratoriotilaa, jossa tehdään pimeän aineen ja matalan taustan laskenta-

koetta. Lisäksi laboratoriossa sijaitsee pieni erittäin puhtaan kuparin tuotantolaitos sekä 

560 m2 tila MINOS/ MINOS+ (neutriino-oskillaatio) -kokeelle 

(www.soudan.umn.edu) (National Academy of Science).  
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Sudburyn neutriino observatorio (SNO) perustettiin 1990-luvulla toiminnassa ole-

vaan nikkelikaivokseen Kanadaan. Tutkimustilaa oli 200 m2. Myöhemmin perustettiin 

uusi laboratorio (SNOLAB), jossa maanalainen laboratoriotila on kaiken kaikkiaan 

7215 m2 ja siitä kokeilla on käytettävissä 3055 m2. Tieteelliseen ohjelmaan kuuluu pi-

meän aineen kokeet (PICASSO ja DEAP/CLEAN), jotka tutkii matalaenergisiä aurin-

gosta peräisin olevia neutriinoja, geoneutriinoja sekä kaksoisbeeta hajoamista (SNO+) 

(National Academy of Science). 

Maailman suurin maanalainen laboratorio sijaitsee Italiassa Gran Sassossa. Labo-

ratorio koostuu kolmesta päähallista, joissa jokaisessa on tilaa noin 2000 m2. Lisäksi 

laboratoriossa on myös tunneleita tutkimuskäyttöön. Kokonaisala on näin ollen 17 300 

m2. Tieteelliseen ohjelmaan ovat kuuluneet mm. OPERA (τ neutriino koe), ICARUS, 

auringosta peräisin olevien ja geoneutriinojen kokeet, LVD (matalaenergisten neutrii-

nojen havaitseminen), pimeän aineen kokeet (LIBRA, CRESST2, XENON ja WARP), 

neutriinottomat kaksoisbetakokeet (GERDA, CUORE, ja COBRA) sekä LUNA2 (ast-

rofysiikan ydinreaktiot) kokeet. Muita maanalaisia laboratoriota on esitelty kuvassa 7. 

Maanalaisen tilan soveltuvuus kullekin kokeelle riippuu useista eri tekijöistä. 

Luonnollisesti yksi tärkeimmistä tekijöistä on laboratorion efektiivinen syvyys (huo-

mioi mm. kivilajin ja tiheyden), joka ilmaisee kosmisten säteiden läpäisykyvyn (Kuva 

8). Lisäksi yleisiä tärkeitä ominaisuuksia ovat laboratorion sijainti sekä infrastruktuuri 

(mm. sähkö, tietoliikenne, vesi). Lisäksi jokaisessa maanalaisessa laboratoriossa tulee 

huolehtia turvallisuudesta, tekniikasta ja kuljetuksista maanalaisen laboratorion ja pin-

nan välillä. 

 

 
Kuva 8. Punaiset pallot kuvaavat tiloja Homestaken kaivoksessa, jonne DUSEL on 
suunniteltu rakennettavaksi. Tummansinisellä on kuvattu Pyhäsalmen kaivos (Nati-
onal Academy of Science). Pyhäsalmen päätaso sijaitsee 4000 m.w.e:n syvyydellä. Li-
säksi tiloja on 600 ja 2000 m.w.e:n syvyydellä (Rubbia). 
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3.2 Esimerkkitapaus DUSEL 

DUSEL (Deep Underground Science and Engineering Laboratory) on valittu esimerk-

kitapaukseksi open call -menettelyn suunnitteluun, sillä se vastaa parhaiten Pyhäsal-

men kaivosta ja vallitsevaa tilannetta. Tässä kappaleessa on tuotu pääpiirteittäin esille 

hankkeen eteneminen DUSELin tapauksessa sekä siinä tehdyt toimet. 

DUSEL-ohjelma kehitettiin tutkijoiden toimesta Kalifornian yliopistossa, jossa eh-

dotettiin monitasoisen laitoksen perustamista Homestaken kaivokseen. Maan päällä si-

jaitsevien tilojen lisäksi maan alle voidaan sijoittaa erilaisia tiloja 244, 1478 ja 2256 

metrin syvyyksille (Kuva 9). Tutkimuksellisista syistä mahdollisesti myös muille ta-

soille voidaan rakentaa tiloja.  

 
Kuva 9. DUSEL verrattuna muutamaan maanalaiseen laboratorioon (DUSEL_S1_ra-
portti) 

 

Riippuen valittavasti fysiikan ohjelmasta 244 metrin syvyydelle suunniteltiin raken-

nettavan nestemäistä argonia sisältävä ilmaisin neutriino-oskillaatio/protonin hajoa-

mista määrittävää koetta varten. Kaivokseen 1478 metrin syvyydelle suunniteltiin ra-

kennettavan 25 000 m2 työtila, josta 6200 m2 osoitettaisiin tutkimukselle. Tälle nk. 

maanalaisen laboratorion päätasolle osoitettiin vaihtoehtoinen tila neutriino-oskillaa-

tion ja protonin hajoamiskokeille laitteistot sekä tila pimeän aineen ja ydinastrofysiikan 

kokeille. Syvimmälle 2256 metrin tasolle rakennettaisiin 7000 m2 tila, josta 1300 m2 

olisi tutkimustoiminnan käytössä mm. pimeän ja neutriinottoman kaksoisbeetahajoa-

misen kokeille. Tasolle suunniteltiin tila myös ekohydrologian, geotieteiden ja maan-

alaisen tekniikan kokeille. Lisäksi maan päälle suunniteltiin 27 000 m2 hallinto- ja tut-

kimustiloja sekä 1100 m2 kokoustiloja.  

DUSEL:iin hyväksyttäviä tieteellisiä arviointeja varten perustettiin kansainvälinen 

arviointiryhmä: 
Andrew J. Lankford, Kalifornian yliopisto, puheenjohtaja 

Yoram Alhassid, Yalen yliopisto 

Eugenio Coccia, Rooman yliopisto 

Charles Fairhurst, Itasca Consulting Group, Inc. 
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Bradley W. Filippone, Kalifornian teknillinen instituutti 

Peter Fisher, Massachusett:n teknillinen instituutti   

Takaaki Kajita, Tokion yliopisto 

Stephen E. Laubach, Teksasin yliopisto 

Ann Nelson, Washingtonin yliopisto 

Rene A. Ong, Kalifornian yliopisto 

Frank J. Sciulli, Kolumbian yliopisto  

Marjorie Shapiro, Kalifornian yliopisto 

E.O. Lawrence, Berkeley National Laboratory 

James M. Tiedje, Michiganin yliopisto 

David Wark, Imperial College London 

 

Lisäksi DUSEL:ssa on henkilöstöä. 
Donald C. Shapero, Director 

James C. Lancaster, Program Officer 

Caryn J. Knutsen, Associate Program Officer 

Teri G. Thorowgood, Administrative Coordinator 

Beth Dolan, Financial Associate  

 

Arviointiryhmä laati arvion ehdotetusta DUSEL:n ohjelmasta: 

- Arvio suurimmista fysiikan kysymyksistä, joita DUSEL:iin voidaan eh-

dottaa sekä niihin liittyvistä kokeista 

- Arvio DUSEL:n infrastruktuurin vaikutuksista muihin tieteisiin 

- Arvio ehdotettujen ohjelmien vaikutuksesta mukana oleviin tutkimusyh-

teisöihin 

- Arvio tarpeesta kehittää samankaltainen ohjelma Yhdysvaltoihin verra-

ten muualla maailmassa olemassa oleviin tiedehankkeisiin 

- Arvio vaikutuksista koulutukseen ja outreach-toimintaan 

 

Havainnot hyvin pienten lähes massattomien ja varauksettomien hiukkasten kohdalla 

ovat äärimmäisen haastavia, mutta näiden tutkiminen on hyvin tärkeää. Tämänkaltaiset 

kokeet nähtiin ensisijaisen tärkeänä sijoitettavaksi maanalaiseen laboratorioon. 

Arviointiryhmä ehdotti seuraavia kokeita: (1) pimeän aineen koe, (2) pitkän matkan 

neutriino-oskillaatio koe ja (3) neutriinoton kaksoisbetahajoamiskoe. Näitä kokeita eh-

dotettiin siitä syystä, että jokainen koe käsitteli keskeistä kysymystä mistä käsityk-

semme maailmankaikkeudesta riippuvat. Lisäksi kaikki kolme olivat keskeisiä teki-

jöitä meneillään olevissa tieteellisissä ohjelmissa ja voisivat olla läpimurtoja niin hiuk-

kasfysiikassa, ydinfysiikassa kuin astrofysiikassakin.  

Lisäksi ehdotettiin (4) protonin hajoaminen ja (5) supernovaneutriino-kokeita. Ne 

nähtiin tärkeiksi, koska materian pysyvyys on merkittävä tieteellinen kysymys ja su-

pernovasta syntyneiden neutriinojen havaitseminen olisi ainutlaatuinen ja arvokas lisä 

ymmärryksessämme yhdestä tärkeimmästä astrofysikaalisesta ilmiöstä. 

Kokeena (6) astrofysiikan ydinprosessien vuorovaikutusalojen mittaaminen on tär-

keä mm. termonukleaaristen reaktioiden ja auringossa ja tähdissä syntyvien raskaiden 

alkuaineiden tutkimiseksi. Pieni maanalainen kiihdytin mahdollistaa tieteellisesti tär-

keät tutkimukset matalaenergisen ydinprosessien vuorovaikutusalojen osalta. 

Maanalainen tutkimusympäristö voi luoda uusia mahdollisuuksia (7) maanalaiselle 

tekniikalle sekä geo- ja biotieteiden (muille kuin fysiikan) kokeille. 
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Kuva 10. Eri tieteenalat DUSEL:ssa (Homestake Deep Underground Science and Engi-
neering Laboratory). 

 

Rakentamiskustannusarviot kokeiden rakentamiselle olivat alustavien arvioiden mu-

kaan (koe 1) 80 – 200 miljoonaa USD, (koe 2 ja koe 4) 785 – 1065 miljoonaa USD, 

(koe 3) 250 – 350 miljoonaa USD, (koe 6) 30 – 50 miljoonaa USD ja (koe 7) 60 – 180 

miljoonaa USD (National Academy of Science).  

Arviointiryhmä päätti keskittyä arvioimaan kokeiden tieteellisiä arvoja niiden tek-

nisten arvojen sijaan eri ohjelmien keskeneräisyyden vuoksi. Samalla päätettiin keskit-

tyä arvioimaan muidenkin kuin fysiikan alan yleisiä tieteellisiä arvoja. Rakennettavat 

tilat tarjoavat mahdollisuuksia myös muille aloille maanalaisessa ympäristössä.  

DUSEL:ssa marraskuussa 2005 julkaistu open call -haku on kokonaisuudessaan 

liitteenä 1. Siinä on kuvattu esimerkki aie-esityksen sisällöstä. Aie-esityksen tulee si-

sältää:  

1) Esityksen otsikko  

2) Lista osallistujista  

3) Lyhyt kuvaus ehdotetusta ohjelmasta  

4) Karkea arvio tilatarpeesta sekä teknisistä vaatimuksista ehdotuksessa  

5) Arvio tilatarpeen aikataulusta  

6) Muuta  

 

DUSEL:n hakukuulutukseen vastasi kaiken kaikkiaan 84 tahoa, jotka on esitetty liit-

teessä 2. Arviointiryhmä (Homestake Program Advisory Committee) käsitteli esityksiä 

seuraavien kriteerien näkökulmasta:  

1) Tieteellinen tavoite  

2) Infrastruktuuriin liittyvät vaatimukset ja niiden vaikutukset muihin käyttäjiin  
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3) Käyttöönotto valmius – teknologia  

4) Käyttöönotto valmius – rahoitus  

5) Ympäristö-, turvallisuus- ja terveysriskit  

 

DUSEL:ssa perustettiin fysiikan, geotieteiden sekä opetuksen tieteenalakohtaiset arvi-

ointiryhmät. Arviointiryhmät on esitetty liitteessä 3. 
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4 Open call –menettelyn valmistelu Pyhäjärvelle 

Maanalaisessa laboratoriossa voi sijaita monia tai vain muutamia kokeita. Useamman ko-

keen sijaitessa samassa laboratoriossa hyöty olemassa olevasta ja rakennettavasta infra-

struktuurista sekä muusta tuesta on kullekin kokeelle suurempi. 

4.1 Arviointiryhmä 

Ennen varsinaisiin hakutoimintoihin ryhtymistä on perustettava arviointiryhmä. Arvioin-

tiryhmän jäsenistöön olisi hyvä kuulua henkilöitä eri organisaatioista, jotka osallistuvat 

tutkimuskeskuksen toimintaan. Mahdollisen kokoonpanon henkilöt voisivat tulla perus-

tettavasta kiinteistöyhtiöstä, kaivokselta, kaupungilta sekä eri tieteenaloilta.  

 

Arviointiryhmän mahdollinen kokoonpano:  

 Suomen Laguna tai muun tieteellisen -ryhmän johtaja  

 Yliopistojen ja eri tieteenalojen edustajat (Oulun, Jyväskylän ja Helsingin yliopis-

tojen edustajien lisäksi vähintään kahden kansainvälisen yliopiston edustus)  

 Kaivosyhtiön sekä TKI-tiloja hallinnoivan tahon edustajat  

 Kalliorakentamisen/-suunnittelun asiantuntija  

 Pyhäjärven kaupungin edustaja 

 

4.2 Mahdollisuudet muille tieteenaloille 

Eri tieteenalat voivat hyötyä maan alla vallitsevista olosuhteista toiminnassaan. Maanalai-

sissa laboratorioissa maailmalla suoritetaan tällä hetkellä pääasiassa fysiikan erilaisia ko-

keita mm. hiukkas- ja astrofysiikan aloilta. Maanalaisen laboratorion suunnitteluvaiheessa 

tulisi huomioida kuitenkin kattavasti myös muut tieteenalat, jotka voisivat hyötyä tämän-

kaltaisesta uudesta tutkimusympäristöstä. Tämä vaatii paljon yhteydenottoja ja asiasta in-

formointia eri tieteenaloille. 

Alustavasti on suunniteltu otettavan yhteyttä eri tieteenalojen laitosten johtajiin 

suomalaissa yliopistoissa. Liitteellä 4 on listattu eri yliopistoja ja tieteenaloja, joiden 

kanssa keskustelut voidaan mahdollisesti käynnistää. Keskusteluja varten tarvitaan 

esittelymateriaali, joka sisältää mm. mallinnuksen kaivoksesta sekä tietoja tilojen hin-

noista sekä infrastruktuurista.  

Mahdollisia tieteenaloja on useita fysiikan lisäksi. Maanalainen tekniikka ja geo-

tieteet ovat jo hyödyntäneetkin maanalaisten laboratorioiden mahdollisuuksia. Tutki-

musympäristöstä voisivat kuitenkin hyötyä myös mm. biologia, mikrobiologia, maan-

tieteet, lääketiede, kemia ja hydrologia muiden tieteenalojen ohella.  

Suomalaisten tahojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan löytää myös 

kontaktit ulkomaalaisiin tutkimusryhmiin. Se, mitkä tutkimusalat ja -ryhmät todelli-

suudessa kiinnostuvat Pyhäsalmen maanalaisesta laboratoriosta, selviää varmuudella 

vasta open call -haun käynnistyttyä. 

Ulkomaalaisten tahojen selvittämisessä alustavasti on suunniteltu otettavan yh-

teyttä seuraaviin henkilöihin:  

 André Rubbia, CERN  

 Astrofysiikka, Bernard Sadoulet, Kalifornian yliopisto  

 Fysiikka, Eugene Beier, Pennsylvanian yliopisto / R.G. Hamish Robertson, 

Washingtonin yliopisto  

 Civil Engineering/Rock Mechanics, Charles Fairhurst, Minnesotan yliopisto  

 Geomikrobiologia, T.C. Onstott, Princetonin yliopisto 
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4.3 Mahdollisuudet yrityksille 

Tieteellisen toiminnan ohella maanalaisessa laboratoriossa on mahdollista toteuttaa muu-

takin toimintaa. Erilaiset yritykset voisivat hyötyä maanalaisesta tutkimusympäristöstä esi-

merkiksi testaustoiminnassaan.  

Selvitys yritysten mahdollisuuksista hyödyntää maanalaista laboratoriotilaa on ra-

jattu tämän selvityksen ulkopuolelle. 

 

4.4 Tilaa tarvitsevat kokeet 

Open call -haun avulla saadaan selville eri kokeet, joilla ei ole vielä käytössä maanalaista 

tutkimustilaa tai tilatarve on olemassa olevaa suurempi.  

Havaintojen luotettavuuden vuoksi fysiikan tutkimuksessa samaa ilmiötä mitataan 

kahdella tai useammalla erillisellä koejärjestelyllä. Tiettävästi yksi koejärjestely, joka tu-

lisi tarvitsemaan lisätilaa lähitulevaisuudessa, on kaksoisbetahajoamista mittaava Super-

NEMO (SuperNemo). Koetta rakennetaan Ranskan Frejusin maantietunneliin, mutta ko-

keen moduuleja voidaan ja halutaan myös mahdollisesti sijoittaa muihin laboratorioihin 

samanaikaisesti (Enqvist). 

 

4.5 Aie-esitys 

Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisista laboratoriosta tutkimustilanaan kiinnostuneet tut-

kimusryhmät saadaan selville aie-esityksen avulla (Expression of interest).  

 

Aie-esityksen täytyy sisältää esimerkiksi seuraavat kohdat:  

1) Esityksen otsikko  

2) Lista osallistujista  

3) Lyhyt kuvaus ehdotetusta ohjelmasta ja kahden ko. tieteenalan asiantuntijan 

antama lausunto kokeen tieteellisestä merkittävyydestä  

4) Karkea arvio tilatarpeesta sekä teknisistä vaatimuksista ehdotuksessa  

5) Arvio tilatarpeen aikataulusta  

6) Rahoitussuunnitelma  

7) Muuta. Mahdollisia kysymyksiä? 

 

4.6 Valintakriteerit 

Perustettu arviointiryhmä määrittelee aie-esityksille valintakriteerit. Duselissa käytet-

tyjä arviointikriteerejä tulisi tässä tapauksessa priorisoida omien tavoitteiden mukai-

sesti. Pyhäsalmen kaivosympäristöön haetaan monien tieteenalojen kokeita, lähtökoh-

taisesti kokeiden tulee olla tieteellisesti merkittäviä.  

 

Kokeiden vertailussa käytettäviä kriteerejä:  

1) Käyttöönottovalmius – teknologia  

2) Käyttöönottovalmius – rahoitus  

3) Infrastruktuuriin liittyvät vaatimukset ja niiden vaikutukset muihin käyttäjiin  

4) Ympäristö-, turvallisuus- ja terveysriskit  
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5 Open call –menettelyn toteutusvaihtoehdot 

Open call -menettelyn toteutusaikataulu riippuu Pyhäsalmen kaivoksessa sijaitsevien tilo-

jen valmiudesta vastata kysyntään sekä toisaalta tiloista kiinnostuneiden koesuunnitel-

mien valmiudesta. Tätä varten on suunniteltu erilaisia toimintataparatkaisuja mahdolli-

simman sujuvan etenemisen takaamiseksi. 

 

5.1 Toimintatapa I 

Open call -vaihe on suunniteltu kaksivuotiseksi toimintakaudeksi (Kuva 11). Tämän ajan 

puitteissa tulisi selvittää niin erilaiset kaivostiloihin liittyvät kysymykset kuin suorittaa tu-

levien kokeiden haku ja neuvottelutkin. Tavoitteena on, että vuoden 2017 alussa uudet 

kokeet pääsisivät käynnistelemään tutkimustaan Pyhäsalmen kaivoksen olemassa olevissa 

ja kunnostetuissa tai sinne rakennetuissa tiloissa. 

 

 
Kuva 11. Open call –menettely vaatii kokonaisuudessaan aikaa noin kaksi vuotta. 

 
Elokuussa 2014 järjestetään LAGUNA LBNO -päätöskokous (LAGUNA 2014) Helsin-

gissä. Tässä yhteydessä selviää varsinaisen pitkän lentomatkan hiukkasfysiikan kokeen ai-

kataulu. Tämän kokouksen yhteydessä raportoidaan myös Laguna-tutkimuskeskuksen si-

jaintipaikan kallioperätutkimukset -hankkeen tulokset sekä järjestetään Pilot-hankkeen 

loppukokous. 

 

 
Kuva 12. Open call –menettelyn suunnitelma vuodelle 2015. 

 
CUPP-tutkimusryhmän jatkohankkeet käynnistyvät todennäköisesti vuoden 2015 alussa, 

minkä yhteydessä aloitetaan myös Open call -hakuun liittyvät toimenpiteet (Kuva 12). 

Aluksi on selvitettävä kaivoksen kanssa eri syvyyksillä käytettävissä olevat tilat, jotta niitä 

voidaan tarjota tutkimusryhmille. Esittelyä varten tulee luoda karttakuvat ja kattava esitte-

lymateriaali kaivoksen tiloista. Samaan aikaan käynnistetään tieteenalaselvitys Suomessa. 
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Selvityksellä kartoitetaan Suomesta tutkimusryhmät, jotka voisivat hyötyä ja toteuttaa tut-

kimustaan kaivosolosuhteissa. Fysiikan osalta tutkimusryhmät ovat pääasiassa tiedossa, 

selvityksessä keskitytäänkin muihin tieteenaloihin sekä heidän kontaktoimiseensa. Suo-

messa tehtävän selvitystyön jälkeen aloitetaan tieteenalaselvitykset maailmanlaajuisesti. 

Selvitykset ja yhteydenpidot voivat ajoittua osittain myös päällekkäin. Selvityksissä käy-

tetään apuna suomalaisista tutkimusryhmistä saatuja kontakteja.  

Tieteenalaselvitysten aikana ryhdytään samanaikaisesti valmistelemaan aie-esi-

tystä sekä kokoamaan arviointiryhmää hakujen arvioimista varten. Aie-esityksen si-

sältö on käsitelty kattavammin kappaleessa 4.5. Arviointiryhmän jäsenistöön olisi hyvä 

kuulua henkilöitä eri organisaatioista. Mahdollisen kokoonpanon henkilöt voisivat 

tulla perustettavasta kiinteistöyhtiöstä, kaivokselta, kaupungilta sekä eri tieteenaloilta.  

Arviointiryhmän kokoamisen jälkeen käynnistetään ensimmäinen aktiivinen haku, 

jonka annetaan olla avoinna noin puoli vuotta (vuoden 2015 loppuun). Aktiivisen haun 

rinnalla pidetään passiivisesti haku avoinna koko toimintakauden ajan. 

 

 
Kuva 13. Open call –menettelyn suunnitelma vuodelle 2016. 

 
Vuoden 2016 alussa passiivinen haku jatkuu edelleen. Vuoden 2015 lopulla suoritetun ak-

tiivisen haun perusteella valikoituneet mahdolliset koevaihtoehdot päätetään arviointiryh-

män toimesta vuoden 2016 alussa (arviointiryhmän vaatima aika noin 1-2 kk). Kokeista 

pyydetään mahdollisia lisäselvityksiä ja neuvottelut heidän kanssaan käynnistetään sekä 

heidän tutkimuksiinsa käydään tutustumassa (arvioitu aikatarve 3-4 kk). Arviointiryhmä 

käy läpi saamansa lisäselvitykset ja tekee hyväksymispäätöksen valittavista kokeista (ar-

vioitu aikatarve noin 4 kk). Sen jälkeen käynnistetään neuvottelut valitun toimijan, kiin-

teistöyhtiön ja kaivoksen kesken. Sopimukset toteutettavista kokeista tehdään vuoden 

2016 loppuun mennessä (Kuva 13). Toimintatapaa I noudattaen uudet kokeet voisivat 

aloittaa vuoden 2017 alussa. 

 

5.2 Toimintatapa II 

Hyvin pitkällä olevien tutkimussuunnitelmien kanssa prosessi voi olla kaksivuotista 

menettelyä huomattavasti nopeampikin.  
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Kuva 14. Open call -menettelyn suunnitelma toimintatapa II mukaisesti. 

 
Arviointiryhmän kokoamisen jälkeen neuvotteluihin on mahdollista edetä nopeastikin, ku-

ten kuvassa 14 on esitetty. Mikäli tutkimusryhmällä on esittää pitkälle viety konsepti tut-

kimussuunnitelmasta, jonka arviointiryhmä hyväksyy, neuvottelut voivat siirtyä kiinteistö- 

ja kaivosyhtiön kanssa käytäviksi jo vuoden 2015 aikana. Sopivien tutkimuksen vaatimien 

tilojen löydyttyä sopimukset ovat mahdollisesti solmittavissa jo vuoden 2015 loppuun 

mennessä. 

 

5.3 Toimintatapa III 

Suunnitellun kaksivuotisen open call –menettetyn aikana pidetään käynnissä koko ajan nk. 

passiivinen haku. Tämä tarkoittaa sitä, että missä tahansa prosessin vaiheessa maanalai-

sista tutkimustiloista kiinnostunut tutkimusyhteisö voi esittää aie-esityksensä arviointiryh-

mälle tilojen saamiseksi. Näin potentiaalisia uusia kokeita voidaan arvioida jatkuvasti. Pas-

siivinen haku jätetään avoimeksi open call -menettelyn jälkeenkin, mikäli kaivostiloissa 

on edelleen tarjolla vapaita tutkimustiloja. 
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6 Open call –haun toteutusmalliehdotukset 

Eri toimintatavoista riippumatta tietyt toimet on toteutettava jokaisessa toimintatapavaih-

toehdossa. Open call -haun aloitusvaiheessa kiinteistöyhtiön tai heidän ehdottamansa ta-

hon (Taulukko 1) tulee koota alustava arviointiryhmä, jonka toimesta varsinaisia open call 

-haun toimia voidaan alkaa toteuttamaan. 

 

Taulukko 1. Toteustusmalliehdotus hallinnon kokoamiseksi. 

Hallintotehtävä  Vastuutaho 

Arviointiryhmä Kiinteistöyhtiö + säätiö 

Tieteelliset ryhmät Kiinteistöyhtiö + säätiö + arviointiryhmä 

Tieteenalaselvitykset Tehtävään palkattu henkilö 

 

Ensimmäisiä toteutettavia tehtäviä on kaivoksessa käytettävissä olevien tilojen ja erilaisten 

laboratoriovaihtoehtojen mallintaminen ja esittelymateriaalin luominen, jotta tiloja voi-

daan esitellä. Tietoa tarvitaan eri tasoilla olevista tiloista ja laboratoriovaihtoehdoista sekä 

niiden käyttöön oleellisesti liittyvistä asioista (mm. kulkeminen/ kuljetus tiloihin, tietolii-

kenne, sähkö ja ilmastointi). Näiden tehtävien vastuutahoina ovat kaivos, kiinteistöyhtiö 

ja tehtävään palkattu henkilö. 

Varsinaisen open call –haun eri vaiheista vastaavia tahoja on arvioitu taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Open call –hakuun liittyvät toimenpiteet ja niiden vastuutahot. 

Toimenpide  Vastuutaho 

Aie-esityksen valmistelu Arviointiryhmä + mahdolliset tieteelliset ryhmät 

Aktiivinen haku Arviointiryhmä 

Passiivinen haku Arviointiryhmä 

Neuvottelut tiloista Kaivos + kiinteistöyhtiö 

Sopimukset Kaivos + kiinteistöyhtiö 
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Kiitokset 

Open call –menettelyn suunnittelu on toteutettu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti insti-

tuutissa. Se on rahoitettu Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoituksella. Kiitämme 

haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. 

Selvityksestä on koettu olevan hyötyä open call –menettelyn eteenpäin viemisessä 

ja toimien kehittämisessä. Samoin selvityksen on koettu konkretisoivan infrastruktuu-

rin hyödyntämisen kokonaisuutta ja siihen liittyvien toimien laajuutta. 
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Liitteet 

Liite 1 DUSEL:ssa marraskuussa 2005 julkaistu open call –haku 

 

Announcement of 4850 Lab Opening & Request for Letters of Interest for the 

Homestake Deep Underground Science and Engineering Laboratory 

  

1 November 2005 

 

The South Dakota Science and Technology Authority (SDSTA) is pleased to an-

nounce that an agreement has been reached with Barrick Gold Corporation to transfer 

the Homestake Mine to the SDSTA.  The South Dakota Legislature, in special ses-

sion on October 14, 2005, appropriated an additional $19.9 million for the establish-

ment of the Homestake Deep Underground Science and Engineering Laboratory. 

With this additional appropriation, a total of $45.6 million is available for the devel-

opment and operation of this underground laboratory. Transfer of the property to the 

SDSTA is expected to take place December 15, 2005.  

It is the intention of the SDSTA that the former mine will be developed in a manner 

that will make it competitive with other underground research sites in the world.  The 

laboratory will provide the scientific community an opportunity to conduct experi-

ments at a location in the U.S. that is the second deepest site in the world and which 

offers a short timeline to science.  

The SDSTA will manage rehabilitation of the site and will participate in the manage-

ment of the operation of the lab. The SDSTA plans to open the 4850 ft level and 

some higher levels for beneficial occupancy in early 2007 for scientific and engineer-

ing experiments and other technical uses. The funds available from the State of South 

Dakota will cover rehabilitation and basic laboratory operations into 2012. 

The South Dakota Science and Technology Authority is now soliciting Letters of In-

terest for experimental uses of the Homestake Lab for underground science and engi-

neering experiments, R&D, and education and outreach programs.  These non-bind-

ing Letters will help us to establish the facility requirements and to work proactively 

with the proponents to ensure that Homestake fulfills their needs and is competitive 

with alternative underground sites.  

Two main shafts provide access from the surface to the 4850 level (4200 mwe).  The 

underground terminations of these shafts are connected by a 2900 ft long tun-

nel.  This tunnel, which has a cross section of 13 ft by 15 ft, as well as a number of 

modest size existing rooms, will serve as the initial site for underground laboratories. 

The SDSTA is prepared to assist in the excavation of appropriate additional chambers 

at the 4850 ft level and to discuss additional infrastructure developments needed by 

experiments. 

The attached, detailed Request for Letters of Interest provides additional information 

about the Homestake Lab, its characteristics and this solicitation. 
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We would appreciate a brief, initial response letter by 10 December 2005 indicating: 

1) Title of your proposal, 

2) List of participants (a partial list is fine), 

3) A brief description of your proposed program, 

4) A rough estimate of your space requirements and specific or unusual technical is-

sues involved in your proposal, 

5) An estimate of when you will require access to the underground facility, and 

6) Any other general requirements or questions for the experiment, research, or out-

reach activities. 

The initial response letter is encouraged to initiate discussions, but not required. After 

receipt of your initial letter, the SDSTA and Homestake Scientific Collaboration 

(HSC) will contact you to help with the development of your proposal and plans, and 

to initiate a review of safety and compatibility issues.  We anticipate several itera-

tions and discussions between proponents and the Homestake Lab before final pro-

posals are completed.  

Although the receipt and processing of pre-proposal letters of interest and proposals 

is an ongoing process, we plan to submit the initial suite of experiments for the Early 

Implementation Program to a Program Advisory Committee for review in the spring 

of 2006.  Requested due date for Letters of Interest is 27 January 2006. 

Please let us know if you have questions about this facility or if there are aspects of 

the facility that could be modified or enhanced to better suit your requirements. 

Letters and proposals can be submitted electronically (preferred) 

to: hlcp@state.sd.us, or by mail to: 

South Dakota Science and Technology Authority 

P.O. Box 8329,  Rapid City, SD 57709 

Please note that SDSTA anticipates moving its offices to the Homestake Administra-

tion Building, 630 E. Summit Street, Lead, SD 57754 on or about December 15, 2005 

Full Letter of Interest Documentation and Application Available here. 

Useful Links: 

Homestake Lab Reference Book http://neutrino.lbl.gov/Homestake/HRB  

South Dakota Geological Survey http://www.sdgs.usd.edu 

Homestake/AGU Meeting Website and Registration http://neutrino.lbl.gov/AGU 

South Dakota Science and Technology Authority http://www.state.sd.us/homestake 

Homestake Lab Information http://homestake.sdsmt.edu/Resources.htm 

NSF DUSEL http://www.dusel.org 

  

mailto:hlcp@state.sd.us
http://www2.lbl.gov/nsd/homestake/PDFs/HomestakeLOI.pdf
http://neutrino.lbl.gov/Homestake/HRB/
http://www.sdgs.usd.edu/
http://neutrino.lbl.gov/AGU/
http://www.state.sd.us/homestake/
http://homestake.sdsmt.edu/Resources.htm
http://www.dusel.org/
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Liite 2 Lista DUSEL:iin annetuista aie-esityksistä 

(http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/) 
 

 

Name Last modified Size Description  

 

 

Parent Directory    -   

 

01LOI. Dr. Pariseau.pdf  27-Jan-2006 09:50 34K   

 

02LOI.University of ..>  27-Jan-2006 11:12 130K   

 

03LOI. Dr. Pariseau.pdf  27-Jan-2006 09:51 34K   

 

04LOI. SDSM&T..pdf  27-Jan-2006 10:21 74K   
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09-10LOIHomestake Du..>  27-Jan-2006 10:26 47K   

 

11LOI.Dr. Pillay.SDS..>  27-Jan-2006 10:26 104K   

 

12LOI.SDSM&T.pdf  27-Jan-2006 10:28 31K   

 

13LOI.Dr. Glaser.UC ..> 27-Jan-2006 10:28 52K   

 

14LOI.Dr.Sutherland...>  27-Jan-2006 10:29 48K   

 

15pfiffner LOI micro..>  27-Jan-2006 10:29 30K   

 

16pfiffner LOI educa..>  27-Jan-2006 10:30 28K   

 

17LOI. SDSM&T. Dr. L..>  27-Jan-2006 10:30 89K   

 

18LOI.Dr.Colin Pater..>  27-Jan-2006 10:31 57K   

 

19LOI.Dr. Ila Pillal..>  27-Jan-2006 10:31 84K   

 

20LOI.SDSM&T.Dr. Uzu..>  27-Jan-2006 10:32 60K   

 

21LOI.SDSM&T.Dr. Unz..>  27-Jan-2006 10:32 305K   

 

22LOISuperCDMS.pdf  27-Jan-2006 10:33 31K   

 

23LOI.SDSM&T. Dr.Pil..>  27-Jan-2006 10:34 27K   

 

24 LOI.Dr. Pillay.SM..>  27-Jan-2006 10:40 37K   

 

25LOI.Dr. Pillay.SDS..>  27-Jan-2006 10:36 49K   

 

26LOI.SDSU.HEEL.pdf  27-Jan-2006 10:37 26K   

 

27LOI.SDSU.HOP.pdf  27-Jan-2006 10:37 211K   

 

28LOI.SDSU.Bioprospe..>  27-Jan-2006 10:38 60K   

 

28a_LOI-28a.pdf  17-Feb-2006 16:07 65K   

 

29LOI.SDSU.soil.Dec...>  27-Jan-2006 10:41 58K   

 

29a_LOI-29a.pdf  17-Feb-2006 16:07 65K   

http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/?C=N;O=D
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/?C=M;O=A
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/?C=S;O=A
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/?C=D;O=A
http://ktlesko.lbl.gov/
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/01LOI.%20Dr.%20Pariseau.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/02LOI.University%20of%20Uta.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/03LOI.%20Dr.%20Pariseau.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/04LOI.%20SDSM&T..pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/05LOI.SESDSM&T.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/06LOIH2O%20level-DUSELStetler.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/07LOI.Kamyshkov%20Collaboration.Search%20for%20Neutron-AntineutronTransition.Dec.%205,%202005.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/08LOI.U.%20of%20Pennyslva.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/09-10LOIHomestake%20Dusel.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/11LOI.Dr.%20Pillay.SDSMT.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/12LOI.SDSM&T.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/13LOI.Dr.%20Glaser.UC%20B.pdf
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http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/17LOI.%20SDSM&T.%20Dr.%20Li.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/18LOI.Dr.Colin%20Paters.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/19LOI.Dr.%20Ila%20Pillala:pdf.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/20LOI.SDSM&T.Dr.%20Uzun.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/21LOI.SDSM&T.Dr.%20Unzu.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/22LOISuperCDMS.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/23LOI.SDSM&T.%20Dr.Pill.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/24%20LOI.Dr.%20Pillay.SM&T.E.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/25LOI.Dr.%20Pillay.SDSM.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/26LOI.SDSU.HEEL.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/27LOI.SDSU.HOP.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/28LOI.SDSU.Bioprospec.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/28a_LOI-28a.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/29LOI.SDSU.soil.Dec.%202005.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/29a_LOI-29a.pdf
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30LOI.SDSU.Health Ph..>  27-Jan-2006 10:42 21K   

 

31OI.SDSU.Homestake.pdf  27-Jan-2006 10:42 21K   

 

32LOI.SDSU.Micro bas..>  27-Jan-2006 10:43 41K   

 

32a_LOI-32a.pdf  17-Feb-2006 16:07 56K   

 

33LOI.SDSM&T.Dr. Hel..>  27-Jan-2006 10:43 52K   

 

34LOI.Viginia Tech.D..>  27-Jan-2006 10:45 63K   

 

35LOI.Viginia Tech.D..>  27-Jan-2006 10:45 63K   

 

36-42LOIs.Dr. Joe Wa..>  24-Jan-2006 10:41 169K   

 

38r_Hazen-latestEcol..>  14-Feb-2006 08:55 56K   

 

43LOI.U. of Hawaii. ..>  27-Jan-2006 10:46 26K   

 

44LOI.SDSM&T.Dr. Lis..>  27-Jan-2006 10:46 190K   

 

45-46LOI. U. of Minn..>  21-Dec-2005 16:58 43K   

 

47LOI. Viriginia Tec..>  27-Jan-2006 11:11 98K   

 

48LOI. ZEPLIN Collab..>  27-Jan-2006 10:47 22K   

 

49EXO_Letter_of_Inte..>  12-Dec-2005 08:33 15K   

 

50LOI.Dakota State U..>  27-Jan-2006 10:48 136K   

 

51LOI. Low Alpha Lea..>  27-Jan-2006 10:56 98K   

 

52LOI.UCLA.Dr. David..>  27-Jan-2006 10:50 5.0M   

 

53LOIBangdusel-loi.pdf  27-Jan-2006 11:17 72K   

 

54LOI.Dr. Kevin Lesk..>  24-Jan-2006 09:23 57K   

 

55LOIEnergetic Failu..>  27-Jan-2006 10:52 66K   

 

56LOI.Yale Universit..>  24-Jan-2006 13:20 29K   

 

57LOI.Dakota State U..>  27-Jan-2006 10:53 88K   

 

58LOI.Dr. Bonvicini ..>  24-Jan-2006 10:41 58K   

 

59LOI.XENON Collabor..>  27-Jan-2006 10:58 264K   

 

60LOI.Freie Universi..>  27-Jan-2006 10:58 23K   

 

61LOImajorana_sdsta_..>  24-Jan-2006 10:41 115K   

 

61LOImajorana_site_f..>  24-Jan-2006 10:41 479K   

 

61LOImajorana_site_i..>  24-Jan-2006 10:41 92K   

 

62LOI.Dr. Pillay.Dr...>  27-Jan-2006 11:09 30K   

 

63LOI.Dr. Snoweden-I..>  27-Jan-2006 11:08 56K   

 

64LOI. Document from..>  27-Jan-2006 11:08 34K   

 

65LOI Wang - Jan 200..>  27-Jan-2006 11:00 155K   

 

66LOI.RedWater Group..>  27-Jan-2006 11:02 77K   

 

67LOI.Montana Tech.R..>  27-Jan-2006 11:06 73K   

http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/30LOI.SDSU.Health%20Phy.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/31OI.SDSU.Homestake.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/32LOI.SDSU.Micro%20base.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/32a_LOI-32a.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/33LOI.SDSM&T.Dr.%20Hels.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/34LOI.Viginia%20Tech.Dr.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/35LOI.Viginia%20Tech.Dr.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/36-42LOIs.Dr.%20Joe%20Wang.LBNL.17%20pages.%20Dec.%2011,%202005.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/38r_Hazen-latestEcol.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/43LOI.U.%20of%20Hawaii.%20D.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/44LOI.SDSM&T.Dr.%20Lise.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/45-46LOI.%20U.%20of%20Minn.Dean%20Peterson.geological%20research%20ideas.Develop%203D%20go%20model.%20Geo%20mapping.%20Dec.10,%202005.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/47LOI.%20Viriginia%20Tech.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/48LOI.%20ZEPLIN%20Collaboration.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/49EXO_Letter_of_Interest_Homestake%20.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/50LOI.Dakota%20State%20Un.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/51LOI.%20Low%20Alpha%20Lead%20.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/52LOI.UCLA.Dr.%20David.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/53LOIBangdusel-loi.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/54LOI.Dr.%20Kevin%20Lesko.LBCFpdf%230
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/55LOIEnergetic%20Failur.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/56LOI.Yale%20University.%20Dr.%20Daniel%20McKinsey.mini-CLEAN_Homestake.Dec.%2014,%202005.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/57LOI.Dakota%20State%20Un.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/58LOI.Dr.%20Bonvicini%20and%20Dr.Martoff.Wayne%20State%20and%20Temple%20University.Dec.%202005.htm.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/59LOI.XENON%20Collaborati.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/60LOI.Freie%20Universit.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/61LOImajorana_sdsta_irl_draft.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/61LOImajorana_site_facilities_rev_01.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/61LOImajorana_site_infrastructure_rev_01.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/62LOI.Dr.%20Pillay.Dr.%20Ro.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/63LOI.Dr.%20Snoweden-Ifft.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/64LOI.%20Document%20from%20Dr.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/65LOI%20Wang%20-%20Jan%202006.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/66LOI.RedWater%20Group.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/67LOI.Montana%20Tech.Rich.pdf
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68LOI. Dr. Genet I. ..>  27-Jan-2006 11:05 71K   

 

69LOI.Viginia Tech.R..>  27-Jan-2006 11:04 123K   

 

70LOI. Dr. Eric Rode..>  27-Jan-2006 11:03 68K   

 

71GeoneutrinosLOI.pdf  27-Jan-2006 14:23 1.2M   

 

72_SIGN_Homestake_LO..>  30-Jan-2006 10:55 2.4M   

 

73_BHCAIH LOI for SD..>  03-Feb-2006 11:27 50K   

 

74_karlin_Homestake ..>  03-Feb-2006 22:43 72K   

 

75_LOITCOnstott1.pdf  14-Feb-2006 08:59 46K   

 

76_LOITCOnstott2.pdf  14-Feb-2006 08:59 48K   

 

77_LOITCOnstott3.pdf  14-Feb-2006 09:00 43K   

 

78_Coupled Processtj..>  14-Feb-2006 08:55 49K   

 

79_biogeochemistryLO..>  14-Feb-2006 08:54 32K   

 

80_limits of life LO..>  14-Feb-2006 08:58 32K   

 

81_Evolution of Auto..>  16-Feb-2006 10:15 57K   

 

82_PNNL Homestake Le..>  14-Feb-2006 09:00 46K   

 

83.rtf  09-May-2006 13:12 324   

 

84_PRC Proposal.pdf  21-Feb-2006 11:16 749K   

 

LOI Database.pdf  30-Jan-2006 09:40 40K   

 

LOI Database 2-16-06..> 17-Feb-2006 13:43 40K   

 

LOI Databasetotal2a.pdf  30-Jan-2006 11:56 10M   

 

LOI Databasetotal3a.pdf  17-Feb-2006 16:13 23M   

 

Revised:Additional L..>  08-Jun-2006 10:13 -   

 

index.html.old  12-Sep-2006 09:58 1.8K   

 

 
  

http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/68LOI.%20Dr.%20Genet%20I.%20Duk.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/69LOI.Viginia%20Tech.Raju.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/70LOI.%20Dr.%20Eric%20Roden.%20pdf.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/71GeoneutrinosLOI.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/72_SIGN_Homestake_LOI.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/73_BHCAIH%20LOI%20for%20SDSTA.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/74_karlin_Homestake%20LOI.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/75_LOITCOnstott1.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/76_LOITCOnstott2.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/77_LOITCOnstott3.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/78_Coupled%20Processtjptch2Phelps.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/79_biogeochemistryLOI1tjPhelps.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/80_limits%20of%20life%20LOItjOPhelps.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/81_Evolution%20of%20Autotropy.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/82_PNNL%20Homestake%20Letter.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/83.rtf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/84_PRC%20Proposal.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/LOI%20Database.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/LOI%20Database%202-16-06-1.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/LOI%20Databasetotal2a.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/LOI%20Databasetotal3a.pdf
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/Revised:Additional%20LOIs/
http://ktlesko.lbl.gov/LOI-PAC/index.html.old
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Liite 3 DUSEL:n tieteenalakohtaiset arviointiryhmät 

 

Homestake Program Advisory Committee Membership: 

Physics 

Professor Frank Sciulli - Columbia Co-chair 

Professor Ed Kearns - Boston University 

Professor Josh Klein - University of Texas, Austin 

Dr. Bill Marciano - Brookhaven National Laboratory 

Professor Harry Nelson - University of Santa Barbara 

Professor Hank Sobel - University of California, Irvine 

Earth Science 
Professor Derek Elsworth - Penn State Co-chair 

Professor Sookie Bang - South Dakota School of Mines and Technology 

Mr. Derric Iles - South Dakota Geological Survey 

Professor Thomas L. Kieft - New Mexico Institute of Mining and Technology (recused 

from EIP discussions) 

Dr. Chris Nuezil - US Geological Survey 

Professor Bill Pariseau - University of Utah 

Education and Outreach 

Professor Charles Ruch - South Dakota School of Mines and Technology 
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Liite 4 Alustava suunnitelma yliopistoista ja tieteenaloista, joihin otetaan yhteyttä open 

call:n edistämiseksi 

 

Yliopistot: 

o Oulun yliopisto 

o Jyväskylän yliopisto 

o Helsingin yliopisto 

o Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

o Turun yliopisto 

o Lapin yliopisto 

 

Tieteenalat: 

o Fysiikka 

o Geotieteet 

o Biologia 

o Lääketiede, Terveystieteet 

o Biokemia 

o Maantiede 

o Tieteoliikennetekniikka 

o Konetekniikka 

o Materiaalitekniikka  

o Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia 

o Prosessi- ja ympäristötekniikka 

o Kemiallinen prosessitekniikka ja bioprosessitekniikka 

o Vesi- ja ympäristötekniikka 

o Säätötekniikka 

o Kemia 

o Toksikologia 

 







 Oulun yliopisto 

Kerttu Saalasti Instituutti 

Pajatie 5 

85500 Nivala 
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ISBN 978-952-62-1846-5 (painettu) 

ISBN 978-952-62-1847-2 (elektroninen) 
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