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Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) on järjestäytynyt

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) vuosille 2002-2006 on aloittanut työnsä
järjestäytymällä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Anne Väätäinen (KTM) ja varapuheenjohtajana
Tero Varjoranta (STUK). On suunniteltu, että puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät
johtoryhmässä kahden vuoden välein. Kokouksessaan 6.3.2002 johtoryhmä esitti tarjouskilpailun
perusteella KTM:lle tutkimusohjelman tekniseksi koordinaattoriksi Kari Rasilaista (VTT Prosessit).
KTM tekee muodollisen päätöksen johtoryhmän esityksen pohjalta myöhemmin. Jatkossa
tutkimusohjelman koordinaattori toimii johtoryhmän kokousten sihteerinä. Tarkoitus on, että KYT-
ohjelmassa toimitetaan tämän kaltainen tiedote aina johtoryhmän kokouksen jälkeen ja muutoinkin,
kun on tiedotettavaa.

Järjestäytymisen jälkeen KYT-ohjelmassa päästään käsiksi varsinaiseen työhön. Johtoryhmän
ensimmäisenä tehtävänä on KTM:n 30.11.2001 päättyneeseen projektiesityshakuun osallistuneiden
projektiesitysten läpikäynti ja alustavan esityksen laatiminen siitä, mitkä hankkeet soveltuvat
rahoitettaviksi KTM:n rahoitusosuudesta. Muut ns. päärahoittajat (Posiva, STUK) ilmoittavat omista
menettelyistään tutkimusrahoituksen suhteen myöhemmin. On huomattava, että vaikka KTM:lle
marraskuussa 2001 toimitetut hakemukset on saatettu muidenkin rahoittajien tietoon arvioitaviksi ja
mahdollisen rahoituskeskustelun pohjaksi, näiden rahoittajien aikomus on tehdä rahoituspäätökset
omien tutkimustarpeidensa pohjalta ja ilmoittaa tarpeistaan erikseen, ministeriöstä riippumattomasti.
Hankkeita ja rahoitusasiaa käsitellään koko johtoryhmän kesken seuraavan kerran johtoryhmän
kokouksessa 19.4.2002. 

Johtoryhmän kokouksessa 6.3.2002 kaavailtu vuoden 2002 tutkimusbudjetti KYT-ohjelmalle on noin
750 kEUR. KTM:n rahoitusosuus on 200 kEUR, Posivan noin 170 kEUR ja STUKin noin 350 kEUR.
Aiemmassa johtoryhmän kokouksessa 7.2.2002 Fortumin rahoitusosuudeksi kaavailtiin noin 16 kEUR
ja TVO:n noin 16 kEUR. Kukin rahoittaja tekee rahoituspäätöksensä ja käynnistää tilaamansa
tutkimukset itsenäisesti, joten edellä olevat luvut ovat toistaiseksi vain suuntaa antavia. KTM pyrkii
tekemään hankkeita koskevan rahoituspäätöksensä heti johtoryhmän kokouksen (19.4.2002) jälkeen.
Posivan hankkeista osa on jo käynnissä ja loput käynnistyvät kevään ja kesän aikana. STUK tekee
päätökset tilaustutkimustensa pääosasta huhtikuun puoleen väliin mennessä, jolloin STUK viimeistään
käynnistää tilattavaksi suunniteltujen tutkimusten tarjouspyyntökierrokset.

Toinen KYT-ohjelman merkittävä tehtävä on sisällöllisen tutkimusohjelman laatiminen koko
tutkimuskaudelle. Koordinaattori muokkaa ja täydentää VTT Energian vuonna 2001 laatimaa
alustavaa ehdotusta johtoryhmän näkemysten mukaisesti. Näkemysten kerääminen on jo käynnistetty.

KYT-ohjelman alkuvaiheen valmistelu eteni odotettua hitaammin. Siksi vuoden 2002 osalta
yksittäisten tutkimushankkeiden ja kansallisen tutkimusohjelman sisällöllistä synkronointia ei ole voitu
toteuttaa lopullisessa laajuudessaan. Samasta syystä myös rahoittajatahojen taloudellinen
varautuminen omissa vuosisuunnitelmissaan KYT-hankkeiden rahoittamiseen on jäänyt osin
vaillinaiseksi. KTM on alunperin todennut KYT-ohjelman tavoitevolyymiksi noin 1000 kEUR
vuodessa.

Kari Rasilainen
tekninen koordinaattori
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