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Jakelussa mainitut 
 
 
KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA  
”KYT2010” VUONNA 2006; TUTKIMUSHANKE-ESITYKSET 

 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on päätöksellään 6.9.2005 (KTM Dno 3/811/2005)  
ilmoittanut käynnistävänsä viisivuotiseksi suunnitellun kansallisen ydinjätehuollon 
tutkimusohjelman KYT2010.  Ministeriö ilmoittaa tällä kirjeellä menettelystä, jonka 
mukaisesti tutkimushanke-esityksiä voidaan tehdä KYT2010 -ohjelmalle. 
 
Tämän kirjeen perusteella vastaanotetaan ja arvioidaan hanke-esityksiä, jotka on  tarkoitettu  
rahoitettavan kokonaan tai osittain Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) myöntämällä 
tutkimus-rahoituksella. Rahoituksen myöntämisen edellytykset on kuvattu edellä 
mainitussa ministeriön päätöksessä.   
 
Ministeriön päätös 3/811/2005 samoin kuin tämä kirje sekä hakumenettelyssä tarvittavat 
lomakkeet ja ohjeet ovat saatavissa tässä kirjeessä esitetystä KYT2010-ohjelman internet-
osoitteesta.  
 
 

Tutkimusohjelma ja sen rahoitus 
 
KYT2010-ohjelman tarkoitus on taata ja luoda niitä yleisiä perusvalmiuksia, jotka ovat 
viranomaisille tarpeellisia ydinjätehuollon strategisten vaihtoehtojen arvioinnissa,  
ydinjätehuollon konkreettisten ratkaisujen valintatilanteissa sekä toteutukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Ohjelman tutkimussisältöä koskeva puiteohjelma on saatavissa internet-
osoitteesta tai meneillään olevan KYT-ohjelman koordinaattorilta (internet- ja yhteystiedot 
tämän kirjeen lopussa).  
 
Tutkimusohjelman organisointi on kuvattu edellä mainitussa ministeriön päätöksessä  
3/811/2005. Tutkimusohjelman johtoryhmä valmistelee tässä kirjeessä kuvatun 
hakumenettelyn pohjalta ehdotuksen vuonna 2006 KYT2010 -ohjelmassa VYR:n 
rahoituksella käynnistettäviksi hankkeiksi siten, että hankekokonaisuus tukee ohjelman 
tavoitteita.  
 
Valtion ydinjätehuoltorahastoon (VYR) kerätään vuosittain varoja ydinjätehuollon 
tutkimukseen ydinjätehuoltovelvollisilta organisaatioilta. Kokonaisrahoitus, jonka VYR voi  
myöntää KYT2010 -ohjelmaan vuonna 2006, tullee olemaan noin 1 milj. euroa.  
 



 Dnro 2 (4)   4/811/2005 
     
     
  27.9.2005    
 
 

  

Yksittäisen hankkeen rahoitus voi muodostua joko kokonaan tai osittain VYR-
rahoituksesta. Muusta kuin VYR-rahoitusosuudesta mahdolliset muut rahoittajat päättävät 
itsenäisesti erikseen käyttäen omia päätösmenettelyjään.  
 
Hankkeiden, joihin myönnetään varoja  ydinjätehuoltorahastosta tulee täyttää tietyt 
ydinenergialaissa todetut lisäkriteerit (ks. alla). Hankkeiden kokonaiskestoa ei ole määrätty, 
joskin tutkimusrahoituspäätökset tehdään vuosittain. Hanke-esityksistä tulee käydä ilmi 
hankkeen suunniteltu kokonaiskesto ja kokonaisrahoitus. 
 
 

Hankkeiden valintaperusteet ja -menettely 
   
Aiemmin mainittua KYT2010-ohjelman puiteohjelmaa voidaan pitää hanke-ehdotusten 
laatimisen sisällöllisenä lähtökohtana. Vuonna 2006 kauppa- ja teollisuuministeriön tar-
koituksena on esittää Valtion ydinjätehuoltorahastolle ohjelmassa rahoitettaviksi ensisi-
jaisesti teknistieteellisiä tutkimuksia. 
 
Ydinenergialain perusteella ministeriö käyttää valintaperusteina lopullista rahoitusesitys-
tä tehdessään kunkin hankkeen merkittävyyttä tutkimustarpeiden kannalta, hyödynnettä-
vyyttä ydinjätehuollon turvallisuutta arvioitaessa, soveltuvuutta tutkimushankkeiden 
muodostamaan hankekokonaisuuteen,tieteellisiä ansioita sekä kokonaistaloudellista 
edullisuutta suhteessa kyseisen hankkeen tavoitteeseen samoin kuin hakijan arvioitua 
kykyä ja valmiutta toteuttaa esitetty hanke suunnitelman mukaisena. Huomioon otetaan 
myös se, missä määrin hankkeet edistävät kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä 
uusien erityisasiantuntijoiden perehdyttämistä ydinjätehuoltoalalle. 
  
Rahoitettavien hankkeiden samoin kuin valittavien hankkeiden muodostaman 
kokonaisuuden tulee edistää sellaisen ydinteknisen asiantuntemuksen ja muiden 
valmiuksien kehittämistä ja säilyttämistä, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten 
toteutustapojen ja menetelmien arviointiin ja   vertailuun.  Hankkeiden tavoitellut tulokset  
eivät toisin sanoen voi rajoittua Suomessa jo toteutettujen tai toteutettaviksi periaatteessa 
hyväksyttyjen ydinjätehuollon ratkaisujen kehittämiseen. 
  
KYT2010-ohjelman johtoryhmä valmistelee edellä todettuja valintakriteerejä noudattaen 
oman ehdotuksensa KYT2010-hankekokonaisuudesta kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
joka puolestaan tekee rahastolle lopullisen rahoitusesityksen. Ennen rahoitusesityksen 
jättämistä ministeriö hankkii esityksestä lausunnon ydinenergianeuvottelukunnalta sekä 
Säteilyturvakeskukselta. 
 

 
  Vuonna 2006 jaettavaa tutkimusrahoitusta koskevien hanke-esitysten jättäminen   

rahoituspäätökset 
 

Rahoitushakemukset, jotka soveltuvat edellä esitettyihin hankekriteereihin, on   toimitettava 
kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon os. Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023 
Valtioneuvosto, viimeistään 4.11.2005 kello 12.00.  Ohjeet mukaan liitettäväksi 
projektisuunnitelmaksi ja rahoitusesitykseksi on esitetty KYT-ohjelman verkkosivuilla 



 Dnro 3 (4)   4/811/2005 
     
     
  27.9.2005    
 
 

  

internetosoitteessa http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/. Ohjeet ovat saatavissa myös 
paperimuodossa ohjelman koordinaattorilta.  
 

Ministeriön tarkoitus on, että KYT2010-ohjelman johtoryhmän ehdotus vuonna 2006 
rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista saataisiin vuoden 2005 loppuun mennessä. VYR 
puolestaan tehnee lopulliset rahoituspäätöksensä 31.3.2006 mennessä.  
 
  

Ministeriön ja KYT2010-ohjelman yhteyshenkilöt  
 
Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT2010 hankkeita koskevissa asioissa 
ministeriön yhteyshenkilö on neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen, sähköposti 
anne.vaatainen@ktm.fi, puh. (09) 160 64836, fax (09) 160 62664. Tarkempia ohjeita 
hanke-esitysten  jättämisestä sekä tietoja ohjelmasta antaa tutkimusohjelman koordinaattori 
Kari Rasilainen, sähköposti kari.rasilainen@vtt.fi , puh. 020 722 5060.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Osastopäällikön sijainen 
Teollisuusneuvos  Arto Lepistö 

 
 
 
 
 
 
 

 Neuvotteleva virkamies   Anne Väätäinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/
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JAKELU 
Geologian tutkimuskeskus 
Ilmatieteen laitos 
Säteilyturvakeskus 
Suomen ympäristökeskus 
VTT Prosessit 
VTT Tuotteet ja tuotanto 
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Helsingin yliopisto 
Helsingin yliopisto,  radiokemian laboratorio 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) 
Tampereen teknillinen korkeakoulu 
Tampereen yliopisto 
Teknillinen korkeakoulu (TKK) 
TKK, kalliorakentamisen laboratorio 
Turun yliopisto  
Åbo Akademi 

 
TIEDOKSI 

 Fortum Nuclear Services Oy  
Fortum Power and Heat Oy 
Teollisuuden Voima Oy 
Posiva Oy 
Tekes 
 
Ydinenergianeuvottelukunta 
Ydinturvallisuusneuvottelukunta 
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