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KYT-tutkimukset vuonna 2003

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) johtoryhmän kokouksessa 17.01. 2003
käsiteltiin vuodelle 2003 kaavailtuja tutkimuksia. KTM:n rahoituskehys vuodelle 2003 on 210 000 € ,
mutta josta vain 191 000 € voidaan kiinnittää alkuvuonna. Jäljellejäävän 19 000 €:n saaminen KYT-
hankkeisiin varmistuu vasta syyskuussa. Posivan ja STUKin rahoituskaavailut vuodelle 2003 ovat
kummallakin noin 400 000 €. Fortumin alun perin vuodelle 2002 suunniteltu noin 16 000 €
tutkimushanke siirtyy vuodelle 2003. 

Kaiken kaikkiaan vuodelle 2003 on kaavailtu 22 tutkimushanketta. KTM on päättänyt rahoittaa viittä
hanketta: 1 GTK:sta, 1 TKK/KAL:sta ja 3 VTT/PRO:sta. Muiden rahoittajien osalta päätökset ovat
vielä valmisteluvaiheessa: STUK pohdiskelee 12 hanke-ehdotusta ja Posiva viittä. Näistä yhdessä
selvitetään STUKin ja Posivan yhteisrahoituksen mahdollisuutta; ehdotuksessa on nähty
periaatteellisia mahdollisuuksia EU-yhteistyöhönkin 6. puiteohjelmassa. Fortum kaavailee vuodelta
2002 siirtyneen tutkimushankkeen tilaamista kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2003 tutkimussuunnitelma on parhaillaan valmisteltavana, sen on määrä valmistua maaliskuun
loppuun mennessä. Tutkimussuunnitelma koostuu yleisestä osasta, jossa muun muassa suhteutetaan
esitetyt tutkimushankkeet KYTin puiteohjelman mukaisiin tutkimuspainopisteisiin, ja kunkin esitetyn
hankkeen lyhyestä esittelystä. Valmistumisensa jälkeen tutkimussuunnitelma asetetaan nähtäväksi ja
haluttaessa tulostettavaksi KYTin verkkosivuille (http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/index.htm).

Vuoden 2002 tutkimusten sisällöllisenä yhteenvetona valmistellaan kaikkien tutkimushankkeiden
tulokset tiivistävää vuosikatsausta, jonka on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä.
Yhtenäisen ja vertailukelpoisen esityksen varmistamiseksi kaikki tutkimushankkeet esitellään saman
jäsentelyn mukaisesti. Tässäkin vertaillaan tutkimushankkeiden aihepiirejä tutkimusohjelman
painopistealueisiin. Myös vuosikatsaus asetetaan valmistumisensa jälkeen KYTin verkkosivuille. 

Tutkimushankkeiden sisällöllistä etenemistä seurataan KYTissä pitkin vuotta osavuosikatsauksissa,
joissa kunkin hankkeen keskeisimpiä tuloksia verrataan hankkeen itsensä asettamiin vastaaviin
osatavoitteisiin. Osavuosikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa (huhti-, syys- ja joulukuussa).
Nekin asetetaan KYTin verkkosivuille; toistaiseksi verkkosivuilla on kaksi osavuosikatsausta vuodelta
2002.

Johtoryhmän kokouksessa keskusteltiin myös KYTissä vuonna 2003 pidettävistä temaattisista
workshopeista. Mahdollisina aiheina tuli esiin radionuklidien kulkeutuminen (Posivan KULKE-
hanke), Palmottu-projektin (EU-projekti 1996-1999) tulosten kansallinen esittely sekä jääkausivaiheen
pohjavesikemialliset olosuhteet. Kulkeutumisworkshop (koordinointi Martti Hakanen, HYRL) on
kaavailtu pidettäväksi kevään kuluessa, Palmottu-workshop (koordinointi Lasse Ahonen, GTK) ja
jääkausivaiheen pohjavesikemiallisten olosuhteiden workshop (koordinointi Juhani Suksi, HYRL) on
suunniteltu pitää syksyllä. Workshopeissa tavoitellaan suunnitelmien, menetelmien ja tulosten esittelyn
lisäksi aktiivisen keskustelun kautta esimerkiksi tutkimusprioriteettien hahmottelua.
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