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Esipuhe
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) asetti maaliskuussa 2000 työryhmän
selvittämään Suomessa sijaitsevien ydinlaitosten turvallisen käytön jatkumisen
takaamiseksi tarvittavan tietämyksen sisältöä ja laajuutta. Tämä niin sanottu
tieto-taito-työryhmä kartoitti osaamistarpeita ydinvoimalaitostekniikan, ydinjäte-
huollon, säteilysuojelun ja yhteiskunnallisten vaikutusten alueilta. Työryhmä
suositteli aiemman kaltaisia julkisia tutkimusohjelmia niistä saatujen hyvien
kokemusten vuoksi. Tuolloin käynnissä olleet tutkimusohjelmat päättyisivät
pian: ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma Finnus vuonna 2002 ja
ydinjätehuollon tutkimusohjelma JYT2001 vuonna 2001.

Tieto-taito-työryhmän suositusten jälkeen KTM antoi alkuvuodesta 2001
ydinenergianeuvottelukunnalle toimeksiannon laatia ehdotus julkisten ydin-
turvallisuustutkimusohjelmien organisoinnista ja tavoitteista. Joulukuussa 2001
jättämässään ehdotuksessa neuvottelukunta totesi tiettyjen rahoitusmääriä
koskevien minimiehtojen täyttyessä edulliseksi, että ydinturvallisuustutkimus-
ohjelmat jatkossakin jakautuvat ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus-
ohjelmaan ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmaan. 

Tieto-taito-työryhmän ja ydinenergianeuvottelukunnan ehdotusten mukaisesti
KTM perusti Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) 4.2.2002.
Tutkimusohjelman johtoryhmään nimettiin edustajat KTM:stä, Säteilyturva-
keskuksesta (STUK), Posivasta, Fortumista, Teollisuuden Voimasta (TVO) ja
Teknologian kehittämiskeskuksesta (Tekes). Tutkimusohjelmalle nimettiin
koordinaattori 9.4.2002.

KYT-tutkimusohjelman koko tutkimuskautta 2002-2005 koskeva puiteohjelma
pohjautuu VTT Energiassa KTM:n, STUKin ja Posivan tilauksesta joulukuussa
2001 laadittuun yleispiirteiseen sisältöhahmotelmaan. Puiteohjelma muokattiin
tästä sisältöhahmotelmasta tutkimusohjelman johtoryhmässä useana peräkkäisenä
kommentointikierroksena koordinaattorin toimiessa versioiden editorina.
Tutkimuslaitokset osallistuivat puiteohjelman viimeisen luonnoksen
kommentointikierrokseen. Tässä puiteohjelman päivityksessä on otettu huomioon
vuoden 2004 alusta voimaan astuneen muutetun ydinenergialain vaikutukset.
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Huhtikuu 2004



Sisällysluettelo

Esipuhe ......................................................................................................................... 1

Sisällysluettelo .......................................................................................................... 2

1 Johdanto 3
1.1 Suomen ydinjätehuollon tilanne...................................................3
1.2 Tutkimusohjelman alkuvalmistelu ...............................................4
1.3 Aiempi julkinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma......................5

2 KYT-tutkimusohjelman yleistavoitteet 7
2.1 Tutkimusohjelman perusidea .......................................................7
2.2 Tutkimusohjelman organisaatio ...................................................8

2.2.1 Johtoryhmä......................................................................8
2.2.2 Johtoryhmän jäsenten intressit tutkimusohjelmassa .......9

3 KYT-tutkimusohjelman sisällölliset tavoitteet 12
3.1 Strategiset selvitykset .................................................................12
3.2 Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus 14

3.2.1 Turvallisuusanalyysimetodiikka ...................................15
3.2.2 Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta .......15
3.2.3 Kallioperä ja pohjavesi..................................................17
3.2.4 Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä ...............18
3.2.5 Biosfääritutkimukset .....................................................19

3.3 Tulosten hyödyntäminen ............................................................19

4 KYT-ohjelman raportointi ja tiedonvälitys 21

5 Kirjallisuusviitteet 23



3

1 Johdanto

1.1 Suomen ydinjätehuollon tilanne

Ydinenergialaki ja -asetus määrittelevät selkeät puitteet Suomen ydinjätehuollon
toteutukselle. Lakiin vuonna 1994 tehdyn muutoksen mukaan kaikki Suomessa
tuotetut ydinjätteet on sijoitettava "pysyväksi tarkoitetulla tavalla" Suomeen.
Lainsäädännön mukaisesti ydinjätteiden tuottajat ovat yksikäsitteisesti vastuussa
tuottamiensa jätteiden huollon suunnittelusta, toteutuksesta ja kustannuksista,
mukaan lukien tutkimus- ja kehitystyö. Viranomaisten vastuulla on laatia
ydinjätehuollon turvallista toteutusta varten määräyksiä ja valvoa, että niitä
noudatetaan. 

Ydinjätehuollon perustavoitteet ja aikataulu määriteltiin valtioneuvoston
päätöksellä vuodelta 1983. Sen jälkeen valtioneuvoston päätöstä on täsmennetty
KTM:n päätöksin esim. vuosina 1991 ja 1995. Toistaiseksi Suomen ydinjäte-
huollon ohjelma on pysynyt jo vuonna 1983 asetetuissa osatavoitteissa. 

Eduskunta hyväksyi 18.5.2001 selvällä enemmistöllä valtioneuvoston tekemän
myönteisen periaatepäätöksen (PAP) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus-
laitoksen rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon. PAP prosessi eteni kokonai-
suudessaan varsin nopeasti, sillä Posiva Oy jätti PAP-hakemuksensa valtio-
neuvostolle 26.5.1999. Hakemuksen tukena oli muun muassa loppusijoituksen
turvallisuusanalyysi (Vieno & Nordman 1999) sekä ympäristövaikutusten
arviointiraportti (Posiva 1999). Suomen oloissa sangen laaja ympäristö-
vaikutusten arviointi (YVA) oli toteutettu vuosina 1998 ja 1999 neljällä
paikkakunnalla, jotka olivat mukana Posivan yksityiskohtaisissa paikka-
tutkimuksissa (Kuhmo, Loviisa, Eurajoki, Äänekoski). 

Viidennen ydinreaktorin rakentamista koskevan periaatepäätöskeskustelun
yhteydessä eduskunta hyväksyi 24.5.2002 yksimielisesti ja ilman äänestystä
myös uuden ydinreaktorin käytettyä ydinpolttoainetta koskevan loppusijoitus-
PAP:n täydennyksen. 

Hyväksyessään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen PAP:n
eduskunta totesi hankkeen yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi. Näin ollen
valtiovalta antoi tukensa Posivan PAP-hakemuksessaan esittämälle käytetyn
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polttoaineen loppusijoitussuunnitelmalle. Suunnitelma täytyy vielä kuitenkin
toteuttaa ja ydinjätehuollon toimijat ovat uusien haasteiden edessä. 

Seuraava iso etappi ydinjätehuollon suunnitelmassa on käytetyn polttoaineen
loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen aineiston laadinta ja hakemuk-
sen viranomaiskäsittely ensi vuosikymmenen alussa. Koska periaatepäätöksen
tueksi tehdyt selvitykset eivät riitä luvitusvaiheessa, on suomalaisten ydinjäte-
huollon toimijoiden jatkettava valmistautumista ydinjätehuollon toteutusvaiheen
vaatimuksiin. Erityisesti ydinjätehuollon tutkimuksen on syytä tukea asteittain
konkretisoituvia ydinjätehuollon tarpeita.

1.2 Tutkimusohjelman alkuvalmistelu

Maaliskuussa 2000 kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) asetti työryhmän,
jonka tehtävänä oli selvittää Suomessa sijaitsevien ydinlaitosten turvallisen
käytön jatkumisen takaamiseksi tarvittavan tietämyksen sisältöä ja laajuutta.
Ryhmän tehtävänä oli esittää 5-10 vuoden aikajänteellä toteutettavia toimen-
piteitä, joilla toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta säily-
tetään nykyinen tietämyksen korkea taso ja joilla luodaan tarvittaessa uusia
valmiuksia. Tämä niin sanottu tieto-taito-työryhmä kartoitti osaamistarpeita
ydinvoimalaitostekniikan, ydinjätehuollon, säteilysuojelun ja yhteiskunnallisten
vaikutusten alueilta (Tieto-taito-työryhmä 2000). Työryhmä suositteli aiemman
kaltaisia julkisia tutkimusohjelmia niistä saatujen hyvien kokemusten vuoksi.

Tieto-taito-työryhmän suositusten jälkeen KTM antoi alkuvuodesta 2001
pysyvälle neuvoa-antavalle asiantuntijaelimelleen ydinenergianeuvottelukunnalle
toimeksiannon laatia ehdotus julkisten ydinturvallisuustutkimusohjelmien
organisoinnista ja tavoitteista. Neuvottelukunta nimesi keväällä 2001 tehtävään
asiantuntijaryhmän valmistelemaan ehdotusta. Ehdotus tukeutui tieto-taito-työ-
ryhmän raportissaan esittelemiin perusteisiin. Joulukuussa 2001 jättämässään
ehdotuksessa neuvottelukunta totesi tiettyjen rahoitusmääriä koskevien minimi-
ehtojen tullessa täytetyksi edulliseksi, että ydinturvallisuustutkimusohjelmat
jatkossakin jakautuvat kahteen erilliseen ohjelmaan: ydinvoimalaitosten
turvallisuustutkimusohjelmaan ja ydinjätehuollon tutkimusohjelmaan. Karkeana
elinkelpoisen tutkimusohjelman rahoituksen alarajana ydinenergianeuvottelu-
kunnan ehdotuksessa (KTM 1/819/2002) mainittiin noin miljoona euroa
vuodessa.
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Ydinenergialain muutos astui voimaan vuoden 2004 alusta lähtien. Muutoksen
tavoitteena oli varmistaa julkisten ydinturvallisuustutkimusohjelmien rahoitus-
taso. Ydinjätehuollon tutkimusohjelman osalta ydinenergialain muutos tarkoittaa,
että valtion ydinjätehuoltorahastoon (VYR) on perustettu ydinjätetutkimus-
rahasto, josta tutkimushankkeet rahoitetaan. Varat ydinjätetutkimusrahastoon
kerätään ydinjätehuoltovelvollisilta siten että kukin maksaa vuosittain rahastoon
0,08 % vahvistetusta ydinjätehuollon vastuumäärästään. Nykyisillä vastuu-
määrillä näin menetellen päästään aiemmin mainittuun rahoituksen minimitasoon
noin miljoona euroa vuodessa.

1.3 Aiempi julkinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma

Julkisrahoitteinen ydinjätehuollon tutkimus käynnistettiin Suomessa atomi-
energianeuvottelukunnan aloitteesta jo 1970 luvun alkupuolella. Julkishallinnon
koordinoituja ydinjätehuollon tutkimusohjelmia on maassamme toteutettu
KTM:n käynnistäminä vuodesta 1989 alkaen. Julkisrahoitteisen ydinjäte-
tutkimuksen ohjelma (JYT) toteutettiin vuosina 1989-1993 (Vuori 1990, 1991,
1993). Julkishallinnoidun ydinjätetutkimuksen ohjelma (JYT2) toteutettiin
vuosina 1994-1996 (Vuori 1997). Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelma
(JYT2001) toteutettiin vuosina 1997-2001 (Vuori 2000, Rasilainen 2002).

JYT2001-tutkimusohjelma koostui teknis-luonnontieteellisestä ja yhteiskunta-
tieteellisestä osasta. Teknis-luonnontieteellisissä tutkimuksissa on saavutettu
ydinjätteiden geologista loppusijoitusta tukevia tuloksia. Kallioperän mosaiikki-
mainen rakenne on saanut lisävahvistusta, samoin käsitys kallioliikuntojen
ohjautumisesta olemassa oleviin ruhjeisiin, joissa liikettä vastustava kitka on
vähäisintä. Paikkatutkimuksissa saatavan hydrogeokemiallisen tiedon ja pohja-
veden virtaustiedon yhdistämisen metodiikassa on edetty merkittävästi.
Loppusijoituksessa tärkeän bentoniitin paisuntamekanismeja on vielä selvitettävä
tarkemmin. Laboratorio- ja luonnonanalogiatutkimuksin on saatu lisänäyttöä
sorptioon ja matriisidiffuusioon perustuvasta radionuklidien pidättymisestä
kallioperässä tapahtuvassa kulkeutumisessa.

Yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa on seurattu päätöksentekoa käytetyn
polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi sekä paikallisella että
valtakunnallisella tasolla. Tutkimuksissa tuli esiin, että huolimatta kattavista
järjestelyistä paikallisten ihmisten osallistuminen loppusijoituslaitoksen
ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) oli laimeaa ja keskittyi harvoille
yksilöille. Tämä on tulkittu seuraukseksi epätietoisuudesta tämän "laitos-YVAn"
todellisesta luonteesta. Ydinjätehuoltoon liittynyttä mediakeskustelua
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analysoitiin yli kahden vuoden ajalta. Yksi johtopäätös oli, että periaate-
päätökseen ei vaikuttanut niinkään mediajulkisuus, vaan luottamus Posivan ja
viranomaisten asiantuntemukseen sekä luottamus Posivan tiedotuksen asia-
sisältöön. 

Aiempien julkisten ydinjätehuollon tutkimusohjelmien merkittävä ansio on myös
tutkimusyksiköiden verkostoituminen toteuttamaan tieteellisesti laaja-alaisia
hankkeita.

JYT2001-tutkimusohjelman loppuraportin (Rasilainen 2002) lopullinen luonnos
on luettavissa osoitteesta http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/index.htm.
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2 KYT-tutkimusohjelman yleistavoitteet

Tieto-taito-työryhmän ja ydinenergianeuvottelukunnan ehdotusten mukaisesti
kauppa- ja teollisuusministerö (KTM) perusti Kansallisen ydinjätehuollon
tutkimusohjelman (KYT) kirjeellään 4.2.2002. Tutkimusohjelman johtoryhmään
nimettiin edustajat KTM:stä, Säteilyturvakeskuksesta (STUK), Posivasta,
Fortumista, Teollisuuden Voimasta (TVO) ja Teknologian kehittämiskeskuksesta
(Tekes). Nämä organisaatiot olivat KYT-ohjelman valmistelun aikana ilmaisseet
kiinnostuksensa osallistua tutkimusohjelmaan.

2.1 Tutkimusohjelman perusidea

Muutettu ydinenergialaki korostaa suomalaisten viranomaisten tutkimustarpeita,
mikä on ymmärrettävissä niiden resurssien vähäisyyden takia. Siitä huolimatta
tutkimusehdotusten hyväksymiskriteerit KYT-ohjelmaan perustuvat edelleen
pääosin siihen, miten ehdotettu tutkimus istuu tutkimusohjelman yksityis-
kohtaisiin tavoitteisiin (ks. seuraava luku). Ydinjätehuollon ongelmien luonteesta
johtuu, että viranomaisten toimintaa tukevat tutkimushankkeet tukevat lähes
automaattisesti samalla myös luvanhakijoiden toimintaa.

Tutkimusohjelman sisällössä pyritään neutraaliin "keskikenttäpeliin", jolla
etsitään kansallisen osaamisen kannalta keskeisiä tutkimuskohteita, jotka on
selvitettävä niiden tärkeyden takia. Keskikenttäpelillä pyritään erityisesti siihen,
että KYT-tutkimusohjelmalla ei vaaranneta tutkimushankkeiden eikä ydinjäte-
huollon toimijoiden, esim. Posivan ja STUKin, riippumattomuusodotuksia. Siksi
ydinjätehuollon valmistelutöihin, toteutukseen tai niiden viranomaistarkas-
tukseen suoranaisesti kuuluvat hankkeet rajataan KYT-tutkimusohjelman
ulkopuolelle. 

KYT-tutkimusohjelma pyrkii olemaan keskeinen kansallinen tiedonvaihto-
foorumi ydinjätehuollon toimijoiden ja tutkimuslaitosten kesken. Tehokkaalla
tiedonvaihdolla voidaan vähentää mahdollista päällekkäistä tutkimusta sekä
koordinoida esim. kansainvälisiä hankkeita. Samoin tehokkaalla tiedonvaihdolla
voidaan yksittäisiin tutkimushankkeisiin saada riittävän monipuolinen ja
poikkitieteellinen tutkimusryhmä.



8

Tutkimusohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa ydinjätehuollon kannalta
olennaisen kansallisen tieteellisen ja teknisen osaamisen säilyminen tai
kehittäminen. Tältä osin uuden tutkijapolven perehdyttäminen aihepiiriin
nähdään tärkeäksi. 

KYT-ohjelma suhtautuu myönteisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Näin ollen
tutkimusohjelman yksittäinen (osa)hanke voi olla mukana esim. EU-
yhteishankkeissa, luonnollisesti sen suomalaisen rahoittajan suostumuksella. EU-
hankkeissa saavutettavien tulosten hyödyntämisaikeet Suomessa kannattaa
kirjata jo konsortiosopimukseen.

2.2 Tutkimusohjelman organisaatio

2.2.1 Johtoryhmä

KYT-ohjelman johtoryhmässä ovat edustettuina kaikki tärkeimmät suomalaiset
ydinjätehuollon toimijat, Taulukko 1. Taustansa puolesta johtoryhmässä on näin
ollen merkittävä kokemus ydinjätehuollon käytännöstä sekä luvanhakijana että
viranomaisena.

Taulukko 1. KYT-tutkimusohjelman johtoryhmä vuoden 2004 alusta.

Jäsen Organisaatio
toimistopäällikkö Esko Ruokola (pj)

neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen (varapj)

ylitarkastaja Kaisa-Leena Hutri

teknologia-asiantuntija Pia Salokoski 

teknologiapäällikkö Reijo Munther

toimistopäällikkö Eero Patrakka

jaospäällikkö Anneli Reinvall

kehityspäällikkö Harriet Kallio 

johtava asiantuntija Ilpo Kallonen

projektipäällikkö Margit Snellman

tutkimusjohtaja Juhani Vira

Säteilyturvakeskus (STUK)

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM)

Säteilyturvakeskus (STUK)

Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)

Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)

Teollisuuden Voima Oy

Teollisuuden Voima Oy

Fortum Power and Heat Oy

Fortum Nuclear Services Oy

Saanio & Riekkola Oy

Posiva Oy
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Tutkimusohjelma toteutetaan vuosina 2002-2005. Kirjeessään 9.4.2002 KTM
nimitti vuoden 2003 loppuun asti johtoryhmän puheenjohtajaksi Anne Väätäisen.
Vuoden 2004 alusta lähtien puheenjohtajuus siirtyi Esko Ruokolalle; puheen-
johtajuuden kierrättämisestä oli sovittu tutkimusohjelmaa valmisteltaessa.
Johtoryhmä voi täydentää itseään pysyvästi tai ajoittain asiantuntijoilla sekä
tarvittaessa nimetä tukiryhmiä erikseen määrittelemiinsä hankkeisiin.

Johtoryhmä ohjaa tutkimusohjelman suunnittelua, suuntaa tutkimusten sisältöä ja
seuraa tulosten laatua. Johtoryhmä tekee KTM:lle ehdotuksen tutkimusohjelman
vuotuiseksi tutkimussuunnitelmaksi. Se arvioi tarvetta osallistua kansainvälisiin
julkisiin tutkimushankkeisiin sekä tekee ehdotuksia osallistumisen kotimaisen
osuuden rahoitusjärjestelyistä. Lisäksi johtoryhmän tulisi huolehtia sekä
tutkimusohjelman sisäisissä että sen ulkopuolisissa hankkeissa saavutettujen
tutkimustulosten levittämisestä.

Tutkimusohjelman koordinaatiopalveluista järjestettiin maaliskuussa 2002
tarjouskilpailu, jonka perusteella johtoryhmä suositteli koordinaattoriksi Kari
Rasilaista VTT:ltä. Koordinaattori nimettiin KTM:n kirjeessä 9.4.2002.
Koordinaattorin tehtävänä on koota tutkimussuunnitelmat johtoryhmän ohjeiden
mukaisesti sekä seurata suunnitelmien toimeenpanoa ja raportoida hankkeiden
edistymisestä johtoryhmälle. Lisäksi koordinaattori valmistelee johtoryhmän
kokoukset puheenjohtajan johdolla ja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Uusi tarjouskilpailu järjestettiin 2003 syksyllä; tarjouskilpailun uudelleen
järjestämisestä KYT-ohjelman puolivälissä oli sovittu tutkimusohjelmaa
valmisteltaessa. Tarjouskilpailun tuloksena aiempi koordinaattori jatkaa
tehtävissään.

2.2.2 Johtoryhmän jäsenten intressit tutkimusohjelmassa

Johtoryhmä keskustelee tutkimushankkeista ja koordinoi tutkimuskokonaisuutta.
Erityistä tarkkuutta on noudatettava tutkimusten painotuksessa ja yksittäisten
hankkeiden valinnassa, jotta rajalliset resurssit tulisivat käytetyiksi mahdolli-
simman tehokkaasti. 

KTM on ydinjätehuollon ja koko ydinenergia-alan ylin viranomainen Suomessa
ja sen vastuualueella ovat erityisesti ydinjätehuollon strategiset kysymykset,
esim. ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon periaatteelliset vaihtoehdot tulevaisuu-
dessa sekä yleisellä tasolla ydinjätehuollon turvallisuuskysymykset. Lisäksi
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KTM:n vastuualueeseen kuuluu alan osaamisen ylläpito ja edistäminen
maassamme.

STUK on turvallisuusviranomainen ja sen erityisenä vastuualueena Suomessa
ovat säteily- ja ydinturvallisuuskysymykset. Näin ollen KYT-ohjelmassa sitä
kiinnostavat erityisesti käytetyn polttoaineen loppusijoituksen pitkäaikais-
turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Kiinnostus ulottuu substanssitasolle asti eli
siihen, miten pitkäaikaisturvallisuuden arviointivalmiuksien edistäminen tulee
toteuttaa käytännössä. STUKia kiinnostaa myös voimalaitosjätteiden huoltoa ja
voimalaitosten käytöstäpoistoa koskevat selvitykset ja periaatteellisella tasolla
myös strategiset selvitykset.

Posivan kiinnostus KYT-ohjelmassa kohdistuu käytetyn polttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelussa tarvittavien mallien, menetelmien ja yleisten tieto-
kantojen kehittämiseen. Posivalla on vastuu käytetyn polttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelutöistä, mihin sisältyvät loppusijoituslaitoksen luvitukseen
tarvittavat tutkimus- kehitys- ja suunnittelutyöt. Posivaa kiinnostaa myös ydin-
jätehuollon tekniikassa tapahtuvan kehityksen seuranta ja arviointi. 

Fortum ja TVO ovat jätehuoltovelvollisia, joiden vastuulla on Suomessa tuotetun
voimalaitosjätteen huolto, ydinvoimaloiden käytöstäpoisto ja käytetyn poltto-
aineen välivarastointi. Niiden ensisijainen tutkimusintressi liittyy voimalaitos-
jätteisiin ja käytöstäpoistoon, jotka KYT-ohjelmassa luetaan strategisiin
kysymyksiin. Yhtiöt omistavat yhdessä Posivan, joka huolehtii voimayhtiöiden
tuottamasta käytetystä ydinpolttoaineesta.

Tekes rahoittaa ja aktivoi roolinsa mukaisesti yritysten ja tutkimuslaitosten
tuotekehitys- ja tutkimusprojekteja. Toiminnan tavoitteena on yhteiskunnan
hyvinvointi, viennin kasvu ja teollisen pohjan laajentaminen. Näin ollen KYTissä
Tekesiä kiinnostavat lähinnä kaupallista potentiaalia omaavat hankkeet. Tekesin
rahoitusperiaatteista on tarkempaa tietoa sen kotisivulla (http://www.tekes.fi/).
Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto johtoryhmän jäsenten tutkimusintresseistä.
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Taulukko 2. Johtoryhmän jäsenten tutkimusintressit KYT-tutkimusohjelman
karkean aihepiirijaottelun mukaan. (X = pääintressi, x = periaatteellinen
intressi).

Jäsen Strategiset
selvitykset

Käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituksen pitkäaikais-
turvallisuutta edistävät tutki-
muskokonaisuudet

Kaupallinen po-
tentiaali ydinjäte-
huollon tutkimuk-
sista

KTM X x

STUK x X

Posiva x X x

Fortum X x

TVO X x

Tekes X
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3 KYT-tutkimusohjelman sisällölliset tavoitteet

KYT-ohjelma toteuttaa teknis-luonnontieteellisiä hankkeita, joilla vahvistetaan
ydinjätealan kansallista osaamispohjaa. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää
perusvalmiuksia, joita Suomessa tarvitaan ydinjätehuollon suunnitelman
mukaisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Käytännön tasolla tutkimukset on jaettu
strategisiin selvityksiin ja käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuutta edistäviin hankkeisiin.

KYT-tutkimusohjelma tulee olemaan volyymiltaan noin miljoona euroa vuodessa
eikä pysty kattamaan koko ydinjätehuollon kenttää. Sen resurssit eivät myöskään
riitä yhden tutkimusalueen tyhjentävään tutkimiseen. Lähtökohtana ovatkin
tutkimukset, joita tiedossa olevien tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien
kannalta on mielekästä tutkia Suomessa.

3.1 Strategiset selvitykset

Ydinjätehuollon strategisia vaihtoehtoja arvioiva tutkimus tukee suomalaisen
ydinjätehuollon toteutusvarmuutta. Strategisilla selvityksillä pyritään varmis-
tamaan omaa osaamispohjaa ydinjätehuollon toteuttamiseen myös muuttuneissa
oloissa, Kuva 1. Vaikka maassamme edetään määrätietoisesti kohti käytetyn
ydinpolttoaineen geologista loppusijoitusta, on pidettävä silmät auki mahdolli-
sille vaihtoehdoille, siltä varalta etteivät nykyiset suunnitelmat voisikaan
toteutua.
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Ydinjätehuollon strategiset selvitykset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
peruslinjaukset

Ydinpolttoainekierron
ja ydinjätehuollon 
yleiset turvallisuus-
kysymykset

P r o j e k t i t

Ydinjätehuollon kustannukset, 
ydinjätteiden kuljetukset,
ydinvoimaloiden käytöstä-
poisto, voimalaitosjätteet

Kuva 1. Strategiset selvitykset KYT-ohjelmassa.

Ydinpolttoainekierron ja ydinjätehuollon peruslinjauksiin liittyviä kysymyksiä
ovat esimerkiksi tulevaisuuden vaihtoehtoihin kuten erotteluun ja transmu-
taatioon (P&T) tai pitkäaikaisvarastointiin liittyvät selvitykset. Maassamme on
syytä seurata kansainvälisessä tutkimuskentässä tapahtuvaa kehitystä näillä
alueilla. Mukaan pääsy kansainvälisiin yhteishankkeisiin edellyttää riittävää
omaakin osaamista.

Ydinjätehuollon ja ydinpolttoainekierron yleisiä turvallisuuskysymyksiä ovat
mm. turvallisuus- ja säteilysuojelutarkastelujen keskeiset periaatteet, loppu-
sijoituksen palautettavuus, loppusijoitustiloihin tunkeutuminen ja ympäristö-
vaikutusten arviointiprosessi. Myös loppusijoitustilojen sulkemisen jälkeiseen
mahdolliseen monitorointiin liittyvät tekniset selvitykset voidaan lukea mukaan.

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus on KYT-ohjelman selvästi suurin tutkimus-
alue. Käytännön syistä KYT-ohjelmassa strategisiin selvityksiin luetaan kaikki
muu teknis-tieteellinen ja taloudellinen tutkimus, joka ei suoraan palvele
käytetyn polttoaineen loppusijoitusta. Näihin sisältyvät esim. ydinjätehuollon
kustannusselvitykset sekä voimalaitosjätteiden huoltoon, ydinjätteiden
kuljetuksiin sekä ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon liittyvät turvallisuus-
selvitykset. Näiden aihepiirien kansainvälisen kehitystyön (EU, IAEA ja NEA)
seuranta on perusteltua.
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3.2 Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen
pitkäaikaisturvallisuus

Tutkimusohjelman keskeinen sisällöllinen osa ovat tutkimukset, jotka edistävät
käytetyn ydinpolttoaineen geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta ja
erityisesti pitkäaikaisturvallisuuden arviointivalmiuksien parantamista, Kuva 2.
Tässä puiteohjelmassa analysoidaan tutkimustarvetta loppusijoituksen
turvallisuuden arvioinnin kannalta, jotta rajalliset panostukset voidaan kohdentaa
järkevästi.

KYT-ohjelmassa ei ole tavoitteena laatia täydellistä, Posivasta riippumatonta
loppusijoituksen turvallisuusanalyysia, vaan keskittyä tutkimuksiin, joilla käytet-
tävissä olevin resurssein voidaan parantaa analysointivalmiuksia ja vähentää
osasysteemeissä olevia olennaisia epävarmuuksia. KYT-tutkimusohjelmaan on
tarkoitus sisällyttää tutkimuksia, joilla on laajempaa merkitystä ydinjätehuollolle.
Tällaisia ovat erityisesti kokeellisten ja teoreettisten menetelmien ja työkalujen
kehittäminen ja testaaminen. Myös eri aihepiirien state-of-the-art -katsaukset
luovat laajempaa osaamispohjaa.

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta 
edistävät tutkimuskokonaisuudet

Kallioperä ja
pohjavesi

Turvallisuus-
analyysimetodiikka

P r o j e k t i t

Radionuklidien
kulkeutuminen
kallioperässä

Radionuklidien 
vapautuminen 
loppusijoitustilasta

Biosfääri-
tutkimukset

Kuva 2. Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta edistävät tutkimuskokonai-
suudet KYT-ohjelmassa.
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3.2.1 Turvallisuusanalyysimetodiikka

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuutta joudutaan arvioimaan
epätäydellisin tiedoin loppusijoitustila-kallioperäsysteemin käyttäytymisestä
tulevaisuudessa. Lisäksi turvallisuuden arvioimiseksi on yhdistettävä useiden eri
osa-alueiden ilmiöiden vaikutuksia. Turvallisuusanalyysissa on näin ollen
lukuisia epävarmuuksia, joiden huomioon ottamiseksi on kehitettävä lasken-
nallisia tekniikoita. Epävarmuusanalyysien metodiikkaan liittyy vielä kehittämis-
mahdollisuuksia, vaikka pysyttäisiinkin pääosin nykyisen kaltaisessa determi-
nistisessä turvallisuusanalyysifilosofiassa.

Turvallisuusanalyysin lähtökohta on laskentatapausten eli skenaarioiden valinta.
Erilaisten skenaarioiden käyttö on yleisin tapa haarukoida sekä konseptuaalisia
että parametriarvoihin liittyviä epävarmuuksia. Skenaarioiden johtamisen
systematisointi helpottaa kommunikointia ulkopuolisille ja varmistaa, että mitään
tapahtumaketjua ei ole unohdettu turvallisuusanalyysista. Skenaarioiden
muodostusmetodiikan kannalta tärkeä hanke on FEP-tietokantojen (features,
events, processes) laajennus, koska skenaariot voidaan johtaa FEP'eistä. 

Skenaarioiden valintaan voidaan lukea myös säteilylle altistumisen tapojen
pohdiskelu. Loppusijoitustilaan tunkeutumiseen (tahallisesti tai tahattomasti)
liittyvät human intrusion -tyyppiset säteilylle altistumiset on otettava huomioon.
Toistaiseksi syvän porakaivon tekeminen on Suomessa eniten tutkittu human
intrusion mahdollisuus.

Loppusijoituksen turvallisuusanalyysin tulosten kommunikointiongelmia
lieventämään on kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä pohdittu numeeriselle
turvallisuusanalyysille täydentäviä ja tukevia turvallisuusperusteluja. Nämä
olisivat vähemmän matemaattisia ja sitä kautta helpommin avautuvia ei-
ammattipiireille. Täydentäviä turvallisuusperusteluja voidaan saada esim.
luonnonanalogioista ja erilaisista turvallisuusindikaattorihankkeista.

3.2.2 Radionuklidien vapautuminen loppusijoitustilasta

Radionuklidien vapautumisen tutkimusalueeseen kuuluvat ensinnäkin itse
loppusijoitustila lähialueineen sekä kaikki tekniset vapautumisesteet, joiden
toimintakyky on olennaista radionuklidien eristämiselle. Teknisten vapautumis-
esteiden yksityiskohtainen insinööritekninen suunnittelu ja valmistusmene-
telmien kehittäminen eivät kuitenkaan kuulu KYT-tutkimusohjelman piiriin.
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Loppusijoitustilan kemialliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi jätekapselin
korroosioon, radionuklidien vapautumiseen polttoaineesta ja edelleen niiden
liukoisuuteen ja kulkeutumiseen bentoniitin läpi ympäröivään pohjaveteen.
Kemialliset olosuhteet muodostuvat loppusijoitustilan materiaalien ja ympäristön
vuorovaikutuksesta. Metodiikan kehittäminen lähialueen olosuhteiden ja
kytkettyjen vuorovaikutusprosessien tutkimiseen voisi kuulua KYT-ohjelmaan.

Loppusijoituskapselin pitkäaikaiskäyttäytymisen kokonaisvaltainen state-of-the-
art katsaus sopisi KYT-ohjelmaan, vaikka kapselien tekninen tuotekehittely
kuuluukin Posivan omaan T&K-ohjelmaan. Tämä johtuu osaltaan loppusijoitus-
kapselin keskeisestä merkityksestä vapautumisesteenä. Kunnollisen yleiskartoi-
tuksen pohjalta on helpompi arvioida jatkotutkimusten tarvetta.

Käytetyn polttoaineen sisältämien radionuklidien liukenemisnopeus riippuu
osaltaan pohjaveden ja käytetyn polttoaineen reagoivasta pinta-alasta. Käytetyn
polttoaineen rapautuminen (esim. pohjavesikemian ja säteilyn vaikutuksesta)
lisää merkittävästi reagoivaa pintaa, jolloin nuklidien liukeneminen voi myös
nopeutua. 

Puristetun bentoniitin kytkettyä termo-hydro-mekaanista käyttäytymistä ei
tunneta vielä yksityiskohtaisesti. Lyhyellä aikavälillä eli vettymisvaiheessa
kytketty käyttäytyminen riippuu esim. bentoniitin paisuntaominaisuuksista,
joihin puolestaan liittyy epävarmuuksia. Pitkällä aikavälillä kytketyn käyttäy-
tymisen tarkka selvittäminen edellyttää bentoniitin materiaalimallin ja sen
tarvitsemien parametrien luotettavuuden arvioimista. Luonnonanalogiatutki-
muksia voidaan ainakin osin hyödyntää tukena bentoniitin pitkäaikaiskäyttäy-
tymistä arvioitaessa. Suunnitelma siitä, missä määrin ja miten kansallista
analysointivalmiutta tulisi lisätä, voisi kuulua KYT-ohjelman piiriin. 

Kapselien ympärillä oleva bentoniitti suodattaa mikrobit ja kolloidit, mutta
radionuklidien kulkeutumiseen loppusijoitustilan lähialueelta kaukoalueelle ne
voivat vaikuttaa. Mikrobien vaikutusta loppusijoituksen turvallisuuden kannalta
pidetään lähinnä myönteisenä, koska ne aineenvaihduntansa seurauksena
pyrkivät muuttamaan elinympäristönsä kemialliset olosuhteet pelkistävään
suuntaan, mikä puolestaan rajoittaa radionuklidien leviämistä. Kolloidien
merkitys radionuklidien kantajana nykyisin vallitsevissa olosuhteissa suomalai-
sessa syvässä kalliopohjavedessä arvioidaan vähäiseksi. Sen sijaan jääkausi-
vaikutus voi muuttaa tilannetta, jolloin esim. hapekas ja makea jäätikön
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sulamisvesi voisi loppusijoitustilaan päästessään synnyttää kolloideja. Tämän
lyhytkestoisen sulamisvesi- ja kolloiditransientin merkitys loppusijoituksen
turvallisuudelle riippuu olennaisesti teknisten vapautumisesteiden toiminnasta.

3.2.3 Kallioperä ja pohjavesi

Paikkatutkimuksissa saatava tieto kallioperän rikkonaisuudesta on loppu-
sijoituksen turvallisuuden arvioimisen kannalta tärkeää, koska nimenomaan
rikkonaisuusvyöhykkeet (vettäjohtavat raot ja kallioruhjeet) toimivat pohjaveden
keskeisinä virtausreitteinä. Olkiluodon paikkatutkimukset ovat yksikäsitteisesti
Posivan vastuulla, mutta erityisesti rikkonaisuusvyöhykkeiden sisäisen rakenteen
ja heterogeenisuuden tutkimusmenetelmien kehitystä ja testausta voidaan tehdä
Olkiluotoa paremmin sellaisissa vastaavissa tutkimuspaikoissa, joissa voidaan
porata, tai on jo porattu, reikiä tiheämpään. Rikkonaisuustutkimus on kytköksissä
pohjaveden virtauksen ja kallioperän liikuntojen mallinnustyöhön.

Kiteinen kallio deformoituu kuormituksen alaisena ajan myötä. Ilmiö ei ole vielä
kokonaan tunnettu, vaan tutkimukset jatkuvat mm. loppusijoitustilan lähiympä-
ristön kytketyn termo-hydro-mekaanisen käyttäytymisen osalta. Tässä metodo-
logisessa tutkimuksessa on syytä edelleen olla mukana. 

Tärkeä metodologinen tutkimuskohde on pohjaveden geokemiallisen tulkinnan ja
virtausmallinnuksen antamien tulosten integrointi yhtenäiseksi, sisäisesti risti-
riidattomaksi kokonaistulkinnaksi kohteena olevasta tutkimuspaikasta. Tämän
menetelmän kehitystyö pääsi hyvään vauhtiin JYT2001-tutkimusohjelmassa,
jossa Palmotun analogiatutkimusten yhteydessä voitiin yksityiskohtaisella
integroidulla tulkinnalla perustella tutkimuspaikan hydrogeologisen mallin
revidointia (Rasilainen 2002). 

Paleohydrogeologinen tutkimus on tärkeää, koska kallioperä-pohjavesi -
systeemin tulevaisuudessa tapahtuvan käyttäytymisen ennakoimiseksi on hyvä
tuntea saman järjestelmän jo tapahtunut käyttäytyminen menneisyydessä.
Jääkausivaikutusten arvioiminen kuuluu nykyisin turvallisuusanalyysien perus-
vaatimuksiin. Näin ollen esim. kallioperän liikuntojen, hapekkaan sulamisveden
sisältämän liuenneen hapen tunkeutumissyvyyden, ikiroudan tunkeutumis-
syvyyden, tai suolaisen ja makean veden rajapinnan liikkumisen tunteminen
suuruusluokalleen edellisissä jääkausikierroissa on olennaista. Metodologista
kehitystyötä on järkevintä harjoittaa sellaisilla tutkimuspaikoilla, joissa jääkausi-
vaikutukset ovat parhaiten nähtävissä.
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3.2.4 Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä

Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä riippuu pohjaveden virtauskentästä
ja pohjavesikemiasta. Näin ollen kulkeutumistarkasteluissa on sekä mallinnuksen
että lähtötietojen kannalta tiivis kytkentä aiemmin kosketeltuun kallioperä ja
pohjavesi -kokonaisuuteen. 

Kaikki kiteiselle kallioperälle Suomessa tehdyt turvallisuusanalyysit ovat
kulkeutumismallinnuksen osalta perustuneet advektio-dispersio-matriisidiffuusio
-malliin, jossa matriisidiffuusiossa otetaan huomioon myös sorptio. Nykyiset
kokeelliset tutkimukset kattavat olennaisesti tämän mallin lähtötietotarpeen.
Mallia on kuitenkin kritisoitu liiasta "fysikaalisuudesta", koska se yksinkertaistaa
merkittävästi radionuklidien geokemiallista käyttäytymistä. 

Geokemiallisesti todenmukaisempaa mallinnusta, ns. kytkettyä mallinnusta on
Suomessa hyödynnetty rajoitetusti turvallisuusanalyyseissa. Kytketyn mallinnuk-
sen käytännön valmiuksien kehittämiseen liittyy elimellisesti geokemiallisten
mallien tarvitseman termodynaamisen tietokannan (TDB) tarkennukset. Kytket-
tyyn mallinnukseen liittyy uusi mahdollinen kytkentä THMCB (thermal,
hydrologic, mechanical, chemical, biological), missä B viittaa esim. mikrobi-
toimintaan.

Radionuklidien kulkeutumistarkasteluilla on katettava erittäin pitkiä ajanjaksoja
ja näin ollen on luultavaa, että mallinnuksen lähtötiedot vaihtelevat ajan
funktiona. Geokemialle herkät kulkeutumisparametrit muuttuvat erityisesti
jääkauden eri vaiheiden vaikutuksesta. 

Sorption tuntemuksen lisääminen on tärkeä käytetyn polttoaineen
loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Tätä varten on syytä
yhdistää kokeellinen ja teoreettinen tutkimus aiempaa tiiviimmin. Sorptio-
tutkimusten yhteydessä on luotava selkeä metodologia siitä, miten erityyppisiä
kokeellisia tutkimuksia voidaan järjestelmällisesti edeten käyttää tukemaan
toisiaan ja viime kädessä turvallisuusanalyysia. 

Radionuklidien kulkeutumismekanismit kallioperässä tunnetaan nykyisellään jo
pääpiirteittäin, esim. matriisidiffuusio voidaan mallintaa vakiintuneista mittauk-
sista saatavin lähtötiedoin suuruusluokalleen. Tällä asiantuntemuksella voidaan
tukea paleohydrogeologista tutkimusta, esim. jääkausivaikutuksen selvittä-
miseksi.
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3.2.5 Biosfääritutkimukset

Biosfäärimallinnus on menettely, jolla radionuklidien päästönopeudet (Bq/a)
muutetaan annosnopeuksiksi (Sv/a). Sitä tarvitaan, koska turvallisuuskriteerit
ovat annosnopeuspohjaisia. Uudessa YVL 8.4 ohjeessa (STUK 2001) STUK on
määritellyt pidemmän aikavälin tarkasteluille nuklidikohtaiset päästönopeusrajat,
mutta annosrajat pysyvät edelleen mukana parhaiten ennustettavissa olevan
muutaman tuhannen vuoden tarkastelujakson kriteereissä. Turvallisuuskriteerien
asettaminen on Suomessa STUK:n vastuulla ja KYT-tutkimusohjelmalla on hyvä
mahdollisuus tukea kriteerien kehitystyötä.

Vaikka 1980-luvun turvallisuusanalyyseissa biosfäärikulkeutumista ja eri annos-
reittejä käsiteltiin monipuolisesti, viimeisimmissä suomalaisissa turvallisuus-
analyyseissa (esim. TILA-99) biosfäärimallinnus on perustunut yksinomaan
juomavesikaivoskenaarioon. Esimerkiksi STUKin kansainvälinen asiantuntija-
raati kritisoi tätä PAP-lausunnossaan. 

Biosfäärimallinnuksessa biosfäärin ja geosfäärin välinen rajapinta on jäänyt
kaikissa maissa vähälle huomiolle. Kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä on
viime vuosina keskusteltu muidenkin eliöiden kuin ihmisen säteilysuojelusta;
aihepiirin ympärille on myös käynnistetty tutkimushankkeita, esim. Fasset, johon
Suomesta osallistuu STUK.

3.3 Tulosten hyödyntäminen

Eri laitosten yhteistyönä toteutetut kokeellis-teoreettiset pitempikestoiset
hankkeet ovat keskeinen tavoite KYT-ohjelmassa, koska aiemmissa julkisen
tahon tutkimusohjelmissa ne osoittautuivat hyödyllisimmiksi. Eniten lisäarvoa
tutkimuksista tulee loppusijoituksen turvallisuusanalyysivalmiudelle, kun
turvallisuusanalyysin tarpeet otetaan huomioon alusta alkaen jo kokeellisia tai
mallinnushankkeita suunniteltaessa.

Tutkimushankkeiden tulokset ovat julkisia ja kaikkien osallistujien käytettävissä.
Tekesin rahoittamissa hankkeissa tulosten hyödynnettävyyden tulee olla
mahdollisimman laajaa, ulottuen mielellään myös ydinvoimateollisuuden
ulkopuolelle. Tutkimuksen tuloksilla on oltava kaupallista potentiaalia. Tällöin
tulosten hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi yritykset ja kunnat. 
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Sellaiset hankkeet, jotka suoraan liittyvät ydinjätelaitosten luvanhakuun tai
lupahakemuksen viranomaiskäsittelyyn rajataan KYT-tutkimusohjelman
ulkopuolelle. Tällä pyritään siihen, että tutkimusohjelmalla ei vaaranneta
tutkimushankkeiden riippumattomuusodotuksia.

Ohjelma pyrkii auttamaan uuden asiantuntijapolven perehdyttämisessä ydinjäte-
huollon aihepiiriin konkreettisissa ja ajankohtaisissa hankkeissa. Koulutus-
näkökohta liittyy tieto-taito-työryhmän (2000) kirjaamaan asiantuntijoiden
ikääntymiseen ja siitä seuraavaan huoleen asiantuntemuksen jatkuvuudesta.
Koulutustavoitteen saavuttamiseksi tutkimusohjelmassa on kuitenkin oltava
riittävästi haasteellisia tutkimuskohteita.
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4 KYT-ohjelman raportointi ja tiedonvälitys

Tämä raportti on KYT-ohjelman puiteohjelma kaudelle 2002-2005. Raportissa
esitetään tutkimusohjelman lähtökohdat, perustavoitteet ja esitetään kuvaus
ohjelman organisoinnista. Tutkimusohjelman lähtökohdat johdetaan Suomen
ydinjätehuollon tulevaisuuden haasteista, nykytilanteesta ja aiemmasta tutkimus-
ohjelmahistoriasta.

Puiteohjelma ei sisällä yksityiskohtaista tutkimussuunnitelmaa, joka tehdään
vuosittain. Johtuen tutkimusohjelman myöhäisestä käynnistymisestä, ensim-
mäinen yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma tehtiin vuoden 2002 loppu-
puolella vuosille 2002-2003. 

Vuosittain laaditaan yhteenvetoraportti kyseisen vuoden tutkimussuunnitelman
toteutumisesta ja keskeisistä tuloksista. Raportissa käydään läpi myös hanke-
kohtaisten tavoitteiden toteutuminen. Tutkimussuunnitelman toteutumisraportti
toimii tärkeänä pohja-aineistona johtoryhmän pohtiessa tutkimushankkeiden
jatkoa seuraavana vuonna, tai kenties uusien hankkeiden käynnistämistä. 

Tutkimusohjelman sisäistä tiedonvaihtoa varten järjestetään temaattisia
workshoppeja eri aiheista. Niissä on tarkoitus valottaa teemaan liittyviä
näkökohtia sekä tutkimuslaitosten että tutkimusten tilaajien ja tulosten käyttäjien
näkökulmasta. Workshop keskittyy vain harvoihin aiheisiin kerrallaan, jotta ne
voidaan käsitellä mahdollisimman perusteellisesti.

Varsinaisten tutkimustulosten julkaisemista kansainvälisissä alan konferensseissa
ja korkeatasoisissa lehdissä kannustetaan. Kansainvälinen julkaiseminen on
tärkeää yksittäisen tutkijan kehittymisen kannalta, koska Suomessa tutkija on
usein yksin aihe-piirinsä asiantuntija eikä asiantuntevaa palautetta tutkimus-
tuloksista ole aina helppo saada kotimaasta. Hyvä tutkimustyö kannattaa julkaista
kansainvälisesti myös tutkimuksen rahoittajan kannalta, paitsi julkaisemiseen
liittyvän laadunvarmistuksen vuoksi, myös sen takia, että alan tiedeyhteisö pysyy
ajan tasalla suomalaisesta tutkimuksesta.

Kansainvälinen tiedeyhteisö on syytä pitää ajan tasalla tilanteestamme jo senkin
takia, että maamme ydinjätehuollon suunnitelmien arvioimiseen tarvitaan
ajoittain kansainvälisen huippututkimuksen piiristä tulevia asiantuntijoita.
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Tutkimusohjelmalle perustetaan verkkosivut, jonne ja josta on linkit
johtoryhmässä edustettujen organisaatioiden kotisivuilta ja myös tutkimus-
laitosten asianomaisilta sivuilta. Verkkosivut toimivat yhtenä tiedonvälitys-
pisteenä paitsi tutkimusohjelman sisällä myös tutkimusohjelman ja
ulkomaailman välillä. Verkkosivuista tehdään myös englanninkielinen versio.

KYT-tutkimusohjelma pyrkii toimimaan kansallisena tiedonsiirron foorumina
ydinjätehuollon tutkimusverkostojen välillä. Yhtenä uutena tiedonsiirron
komponenttina ovat tutkimusohjelman tiedotteet aina johtoryhmän kokouksen
jälkeen ja muulloinkin, kun on erityistä tiedotettavaa.
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