
Vuosi 2016 
 
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden mielenosoitus 11.3. 
Kutsu 3.3.2016 
 
Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta viisi vuotta! 
  
Fukushiman hiljainen muistotilaisuus Kolmen Sepän patsaalla perjantaina 11.3. kello 16.00 - 17.00. 
Muistamme samalla kaikkien ydinvoimaonnettomuksien uhreja. 
  
Ympäri maailmaa järjestetään mielenilmauksia Fukushiman viisivuotispäivänä. Fukushima on 
katastrofi vailla loppua ja mittakaavaltaan suurin ja tuhoisin ihmisen aikaansaannoksista. Tilanne 
voimala-alueella ei ole edelleenkään miltään osin hallinnassa ja oleellinen tieto reaktorien ytimien 
sijainnista puuttuu. Tyyni valtameri, maaperä, pohjavedet ja ilma saastuvat taukoamatta. 
Radioaktiivisia aineita ei voi puhdistaa ympäristöstä koskaan. 
  
Pukeudu mustiin tai tummiin vaatteisiin. Halukkaat saavat valkoisen naamarin ja/tai Itkijänaisten 
suruharson. 
  
Toivomme, että meitä olisi runsaasti paikalla. Kutsu ystäväsi, sukulaisesi ja tuttavasi mukaan. Jos 
jokainen saa yhden kaverin mukaan meitä on jo monta. 
  
 Tervetuloa! 
  
Järjestävät: 
Naiset Rauhan Puolesta 
Naiset Atomivoimaa Vastaan ja 
Itkijänaiset 
 
 
 
Fukushima ikuisesti, Pirkko Lindbergin kirjan julkistamistilaisuus 11.3.2016 
 
Pirkko Lindbergin Fukushima ikuisesti -teoksen julkistamistilaisuus pidetään pe 11.3.2016 klo 14.00 
Kirjasto 10, Helsingissä, 
 
Maaliskuun 11. päivä Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta tulee kuluneeksi viisi vuotta.  
 
Vuoden 2013 lopulla Pirkko Lindberg matkusti Fukushimaan ottamaan selvää katastrofin 
vaikutuksista japanilaisten elämään ja yhteiskuntaan. Hän kiersi ympäri Japania haastattelemassa 
ihmisiä, joiden elämän onnettomuus oli muuttanut. 
 
Fukushima on katastrofi vailla loppua ja mittakaavaltaan suurin ja tuhoisin ihmisen 
aikaansaannoksista. Tilanne voimala-alueella ei ole edelleenkään miltään osin hallinnassa ja 
oleellinen tieto reaktorien ytimien sijainnista puuttuu. Tyyni valtameri, maaperä, pohjavedet ja ilma 
saastuvat taukoamatta. Radioaktiivisia aineita ei voi puhdistaa ympäristöstä koskaan. Oheinen Global 
News lehden artikkeli on vain yksi lähes päivittäin julkaistusta tiedotuksista, joita Japanista saapuu. 
Miksi suomalainen media vakenee jatkuvasti? 
 
Julkistamistilaisuudessa Pirkko Lindberg kertoo matkastaan ja esittää omaa kuvamateriaaliaan.  
 



Alkuteos Fukushima för evigt julkaistiin 2015 PQR-kustantamosta ja  
ilmestyy nyt Pentti Saaritsan suomennoksena Savukeidas Kustannuksen julkaisemana. 
 
Järjestää: Naiset Rauhan Puolesta -liike ja Savukeidas Kustannus 
 
 

 
Stop Fennovoima-toimintaviikon tukitapahtuma Rauhanasemalla 12.3.2016. 
 
Aseistakieltäytyjäliitto ja Stop Fennovoima-verkosto järjestävät  
keskustelutilaisuuden ydinvoimasta, ydinaseista ja Fennovoimasta.  
Tapahtumassa on tarjolla herkullista vegaanista ruokaa suositushinnalla  
3-5 euroa. Annosten tuotto menee Pyhäjoella 22.4.-1.5. järjestettävän  
ydinvoiman vastaisen toimintaviikon kulujen kattamiseen. 
 

Tapahtuma Facebookissa:  
https://www.facebook.com/events/1548084368853521/ 
 
Aikataulu: 
 
16:00-18:30 Ruokaa tarjolla 
16:30 Ulla Klötzer: Suomi atomiaseteollisuuden renkinä 
17:15 AKL kertoo tulevasta ydinasetehtaan blokkausmatkastaan  
Burghfieldiin 
17:30 Maarit Laihonen: Poliittinen peli Fennovoiman takana 
18:00 Reclaim the Cape -toimintaviikon esittely 
18:15 Hanhikiven haamut esiintyy https://soundcloud.com/stopfennovoima 
 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Rauhanasema on esteellinen rakennus, jonka  
saliin pääsee ramppia pitkin pyörätuolilla, oviaukossa on kynnys.  
Tilassa ei ole invavessaa, mutta ovia lähimpänä olevaan vessaan mahtuu  
pyörätuolilla. 
 

Kello 19:30 alkaen AKL:n ja Stop Fennovoiman tukikeikka:  
https://www.facebook.com/events/1548084368853521/ 

____________________________________________ 

 

Pidetään Rauha, puhe Lea Launokari 6.4.2016 
 
Pidetään Rauha tapahtuma Rauhanpatsaalla, Kaivopuistossa, Helsingissä. 

Hyvät osallistujat! 

Eilen (5.4.2016) julkistettiin Tukholman rauhantutkimusinstituutti SIPRI:n vuoden 2015 maailman 
sotilasmenot. Tietojen mukaan sotilasmenot kääntyivät kasvuun ollen 1.700 miljardia dollaria. 
Asevarustelu lisääntyi etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhdysvallat, Kiina, Saudi-Arabia ja Venäjä 
kuluttivat eniten armeijoihin ja asevarusteluun maailmassa. 



Suomessa armeijan menoja kasvatetaan vaikka meidän hallitus leikkaa koulutuksesta, 
terveydenhuollosta, humanitaarista avustustyötä tekeviltä järjestöiltä ja rauhanjärjestöiltä. 
 

Keinoja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi on olemassa. Esime. vain runsaalla prosentilla 
maailman sotilasmenoista katettaisiin koko maailman humanitaarisen avustustyön rahoituksen tarve 
eli 20,1 miljardia dollaria 

Suomen ei olisi pitänyt allekirjoittaa Naton isäntämaasopimusta syksyllä 2014. Nyt meillä on edessä 
Yhdysvaltain sotavoimien Oregonin lentosotalaivueen, maihinnousujoukkojen, maavoimien 
joukkojen ja laivaston tulo Suomeen harjoittelemaan sotaa. Näiden harjoitusten taustalla on 
amerikkalaisten sotilaiden ja turvallisuuspoliitikkojen huoli siitä, että Venäjä käyttäisi Baltian 
sotilaallista haavoittuvuutta osoittaakseen koko Naton haavoittuvuuden. 

Tämä päätös ei ole Suomen kannalta lainkaan hyvä. Tämä päätös on ristiriidassa Suomen 
aikaisemman ulko- ja turvallisuuspoliitikan kanssa. Tämä päätös on selvä USA:n vastareaktio Venäjää 
vastaan Ukrainan kriisin takia. Tämä päätös luo epävarmuutta koko Itämeren alueelle.  

Suomi on aikaisemmin ollut sotilaallisesti puolueeton ja liittoutumaton, sitä emme ole enää. 

Suomen on kiellettävä Yhdysvaltojen sotavoimien tulo Suomeen ja peruttava suunnitellut 
sotaharjoitukset. Suomen on aloitettava Itämeren alueella neuvottelut yhteisistä 
turvallisuuspoliittisista asioista. 

Rauhantyön rahoista ei saa leikata vaan puolustusmärärahoista on siirrettävä osa huomanitaariseen- 
ja rauhantyöhön. 

Ja nyt kun olemme täällä tämän hienon Rauhanpatsaan juurella, tämän naisfiguurin edessä, haluan 
että naiset kautta maan ottavat yhteyttä omiin kansanedustajiinsa keskustellaakseen heidän 
kanssaan miten pystyisimme edistämään rauhankulttuuria ja vaatimaan myös rauhantekoja. 
 
Haluamme leipää ja hyvinvointipalveluita, haluamme maan, joka profiloituu rauhan ja diplomatian 
edistäjänä. Emme halua NATO:a, kuten tapahtumakutsun lopussa sanottiin. 
 
 

30 vuotta Tshernobylin onnettomuudesta Lehdistötiedote 26.4.2016 
 
30 vuotta sitten Tšhernobylin ydinvoimalaonnettomuus 26.4.1986 aiheutti säteilypitoisen laskeuman 
raskaimmin lähiympäristöönsä, mutta myös laajalle Euroopan maihin ja Pohjoismaissa erityisesti 
keskiseen Suomeen. Tämä vakava ympäristöonnettomuus oli laajin Euroopassa tapahtunut 
onnettomuus sitten toisen maailmansodan. 350 400 ihmistä joutui jättämään kotinsa lopullisesti, 
pahiten saastuneelle alueelle voi palata Ukrainan viranomaisten mukaan 20 000 vuoden kuluttua! 
Todellista uhrien määrä ei koskaan tulla saamaan tietoon, ei myöskään Suomessa sairastuneiden 
määrää. 
 
Vuosikymmeniä on tuhoutuneen reaktorin ympärille yritetty rakentaa pysyvää sarkofagia kuitenkaan 
onnistumatta. Toisaalta rakennushanke on kallis ja toisaalta tuhoituneen reaktorin alusta on vielä 
niin kuuma että materiaalin saaminen pois on äärimmäisen vaikeaa. Euroopan Unionikin on 
myöntänyt rahoja uuden sarkofagin rakentamiseen. 
 
Vuonna 2014 professori Yuri Bandazhevsky sanoi: ”Tshernobylin onnettomuuden vuosipäivänä 
haluan muistuttaa maailmaa siitä, että yhdessäkään elävässä olennossa ei kuulu olla cesiumia eikä 



kysymystä sen ajallisista tai hyväksyttävistä raja-arvoista tulisi edes esittää. Säteily on nykypäivän 
hiljainen murhaaja ja kaikki säteilyannokset ovat yliannoksia.” 
 
Ydinvoiman riskeistä huolimatta Suomessa rakennetaan yhä Eurjaoen Olkiluotoon uutta 
ydinreaktoria. Lisäksi Fennovoima havittelee venäläisen ydinase- ja ydinvoimakonsortio Rosatomin 
rahoittamaa ja rakentamaa ydinvoimalaa Pyhäjoen Hanhikivenniemelle.  
Suomen on sanouduttava irti ydinvoimasta! 
 
Haluamme muistaa Tshernobylin ja muiden ydinvoimalaonnettomuuksien uhreja ja osoittaa 
solidaarisuutta onnettomuuksista kärsineille, kärsiville ja tuleville sukupolville.  
 
Olemme pyytäneet suomessa olevien teattereiden ja/tai ryhmien näyttelijöitä lukemaan ääneen 
näkyvällä paikalla (teatterin rappusilla, torilla, rautatie- tai bussiasemalla jne.) valittuja kohtia Nobel-
palkitun Svetlana Aleksijevitšin teoksesta Tšernobylista nousee rukous Tshernobylin 30-
vuotismuistopäivänä kello 12.00. 
 
Helsingissä kunnioitamme Tshernobylin ydinonnettomuuden uhreja hiljaisella 
mielenosoituksella, Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla 26.4. klo 16-30-17.30. Tekstien lukijoina 
näyttelijät Arja Pekurinen ja Jussi Lehtonen. Yhteistyössä PAND Taiteilijat Rauhan Puolesta kanssa. 
 
Pyhäjoella, kirjastossa järjestämme seminaarin: Tshernobyl - ettemme unohtaisi! 
30 -vuotta onnettomuudesta. Ohjelmassa Maryann DeLeon Tshernobyl Heart dokumenttielokuva,  
joka voitti Oscarin parhaan lyhytdokumenttielokuvan palkinnon vuonna 2004, esitetään otteita 
Tshernobylistä nousee rukous ja kuullaan Tshernobylin onnettomuudesta ja vaikutuksista 
tiedottaminen Suomessa sekä sen arviointia. 
  
Naiset Rauhan Puolesta 
Naiset Atomivoimaa Vastaan 
 
Lisätietoja: Lea Launokari, lea.launokari(at)nettilinja.fi, puh: 050-5522330 
Varpu Kinnunen-Saaritsa, puh: 044-073 5316  
Kikka Rytkönen, puh: 040-827 8712 

 

Tshernobyl - ettemme unohtaisi! Kutsu 26.4.2016 
 

30 –vuotta Tshernobylin onnettomuudesta 
Pyhäjoen kirjasto tiistai 26.4.2016 kello 11.00 ja 18.00 

Prof. Yuri Bandazhevsky: ”Thernobylin onnettomuuden vuosipäivänä haluan 
muistuttaa maailmaa siitä, että yhdessäkään elävässä olennossa ei kuulu olla caesiumia 
eikä kysymystä sen ajallisista tai hyväksyttävistä raja-arvoista tulisi edes esittää. Säteily 
on nykypäivän hiljainen murhaaja ja kaikki säteilyannokset ovat yliannoksia.” 
 
Haluamme muistaa Tshernobylin ja muiden ydinvoimalaonnettomuuksien uhreja ja osoittaa 
solidaarisuutta onnettomuuksista kärsineille, kärsiville ja tuleville sukupolville.  
 
Ydinvoiman riskeistä huolimatta Suomessa rakennetaan yhä Eurjaoen Olkiluotoon uutta 
ydinreaktoria. Lisäksi Fennovoima havittelee venäläisen ydinase- ja ydinvoimakonsortio Rosatomin 
rahoittamaa ja rakentamaa ydinvoimalaa Pyhäjoen Hanhikivenniemelle.  



Suomen on sanouduttava irti ydinvoimasta! 
 
OHJELMA 
 
Maryann DeLeon Tshernobyl Heart dokumenttielokuva, kesto 39 min. 
Elokuva voitti Oscarin parhaan lyhytdokumenttielokuvan palkinnon vuonna 2004. 
Elokuva keskittyy Tshernobylin ydinkatastrofin aiheuttamiin lasten terveysongelmiin. Pahimpien 
laskeuma-alueiden lapsilla on havaittu sydänsairaus, jota kutsutaan nimellä Tshernobylin sydä. 
Lisäksi lapsilla esiintyy monia muita vakavia säteilysairauksia. 
 

Esitetään otteita Svetlana Aleksijevitshin teoksesta Tshernobylistä nousee rukous. Kirjailija 
sai vuoden 2015 kirjallisuuden Nobel-palkinnon. 
 
Tshernobylin onnettomuudesta ja vaikutuksista tiedottaminen Suomessa sekä sen arviointia. 
 
Pirkko Lindbergin dia-esitys Fukushimaan ja Japaniin suunnatusta matkasta, jonka pohjalta syntyi 
kirja Fukushima ikuisesti.  
 
Keskustelua 
 
Järjestäjänä: Naiset Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa Vastaan –liikkeet 

 

 

Pyhäjoen tapahtumat Lehdistötiedote 28.4.2016  
  
Naiset Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa Vastaan eivät hyväksy tänään sattunutta 
Pyhäjoen/Fennovoiman/Rosatomin atomivoimalaa vastustavien leiriläisten ikävää poliisiauton 
polttamista. Irtisanoudumme kaikista väkivaltaisista toimista. 
 

Haluamme kuitenkin, pitkäaikaisina kansan etuja ajavina liikkeinä, korostaa, että tämä on seuraus 
sille, että hallitus ja muut päättäjät eivät välitä kansan mielipiteistä. Useat mielipidetutkimukset ovat 
osoittaneet, että Suomen kansa suhtautuu kriittisesti uusiin atomivoimaloihin.  
 

Hälyttävää on, että Suomen hallituksen ministereiden joukosta löytyy sellaisia henkilöitä, jotka ovat 
pettäneet kansalle antamiansa lupauksia. Näin sanoi Olli Rehn, nykyinen elinkeinoministeri, 
blogissaan europarlamentaarikkona syyskuussa 2014: Fennovoimasta uhkaa tulla teollisuuspolitiikan 
"uusi pohjakosketus"… "Uuteen venäläiseen ydinvoimaan tehtävä, taloudellisesti epävarma ja 
poliittisesti rujo investointi, tulee myös syrjäyttämään vuosikausiksi tarpeelliset investoinnit 
uusiutuvaan, vihreään energiaan"… "Tätä menoa Suomesta uhkaa tulla epäonnistuneiden 
ydinvoimahankkeiden ulkomuseo, joka samalla putoaa kelkasta vihreän talouden kehittämisen 
saralla." 
 

Moskovasta palattuaan puheiden sävy muuttui täysin. Nuoret ovat menettäneet uskonsa 
kansanvaltaan. Se on erittäin hälyttävää yhteiskunnassa, jolla on maailmalla vahva maine 
demokraattisena valtiona. 
 
Ne nuoret ihmiset, joiden pinna paloi tänään Pyhäjoella, ovat samaa mieltä europarlamentaarikko 
Olli Rehnin kanssa, he tukevat järkevää energiapolitiikkaa, jossa taloudellisuus, ekologisuus ja 
kansanvalta ovat etusijalla. Tämä ei olet toteutunut OL 3:n, eikä Pyhäjoen/Fennovoiman/Rosatomin 
suhteen. Mitta on täyttynyt! 
 



Hyvä vastustustoiminta on nyt päättynyt ikävällä tavalla sekä leiriläisten että heidän tukijoidensa, 
suhteen.  
Naiset Rauhan Puolesta sekä Naiset Atomivoimaa Vastaan -liikkeet ovat väkivallattomia, 
rauhanomaisin keinoin aktiviteetteja tukevia toimijoita. Irtisanoudumme kaikista niistä väkivaltaisista 
toimista joita leirillä ja Pyhäjoella on nyt tapahtunut, mutta vetoamme hallitukseen ja muihin 
päättäjiin – kuunnelkaa kansaa! 
 
Naiset Rauhan Puolesta, Lea Launokari, 050-5522330 
Naiset Atomivoimaa Vastaan, Ulla Klötzer, 050-5690967 

 

 

 

 

Våldsmentaliteten ökar när demokratin är satt ur function Pressmedelande 
30.4.2016 
 
Rörelserna Kvinnor Mot Atomkraft och Kvinnor för Fred, som understött lägerverksamheten mot 
byggandet av Fennovoimas Rosatom reaktor i Pyhäjoki, accepterar inte aktivisternas våldsamheter 
på byggområdet. Vår verksamhet har alltid omfattat Gandhis icke-vålds principer. 
 

Som rörelser som under tiotals år aktivt har drivit frågor som är grundläggande för medborgarnas 
välfärd - både vad beträffar ekonomi, hälsa och miljö - vill vi dock framhäva att det i ett samhälle där 
de demokratiska påverkningsinstrumenten är satta ur bruk föreligger stor risk för att antingen 
våldsmentaliteten eller den samhälleliga apatin ökar. Båda är förkastliga i ett land som länge utgjort 
en rätt god förebild för nordisk öppenhet och demokrati.  
 

Flera galluppar har visat att en avsevärd del av finländarna motsätter sig en utbyggnad av 
atomkraften. Trots det har det aldrig anordnats en folkomröstning, varken lokalt eller nationellt om 
detta. Det har aldrig förts en öppen, jämställd och holistisk samhällelig debatt om atomkraftens hela 
produktionscykel och dess risker för både dagens och kommande generationer. Detsamma gäller 
byggandet av avfallslager för högaktivt radioaktivt avfall. Våra politiker, bl.a. näringsminister Olli 
Rhen, f.d. statsminister Mari Kiviniemi, f.d. miljöminister Paula Lehtomäki och en lång rad 
riksdagsledamöter utgör sorgliga och skrämmande exempel på kappvändarskap för vilket en 
medveten medborgare endast kan känna djupt förakt.  
 

Olli Rhen förespråkade, innan han blev näringsminister, och innan han besökte president Putin i 
Moskva, förnybar energi framom Fennovoimas atomkraftverk som han ansåg vara en både 
ekonomiskt och politiskt vanskapt investering. Denna åsikt omfattas av alla dem som nu har gripits 
för våldsamma aktiviteter i Pyhäjoki, och av många, många andra finländare.   
Det är fullt förståeligt att alla dessa medborgare nu ställer frågan: Vems intressen driver våra 
politiker? 
 

Det är också skrämmande att Finlands regering och riksdag inte bryr sig om den djupa oro som 
tusentals medborgare, och ett tiotal kommuner och städer i norra Bottenviken i Sverige, har uttryckt 
över Fennovoimas atomkraftverksprojekt. På lägret i Pyhäjoki arresterades även svenska 
medborgare som är upprörda över de finska ledarskiktens arrogans. Att polisen i sin iver att banka 
vett i mestadels unga människor som inte längre – med full rätt – tror på demokratin, dessutom 
arresterade helt oskyldiga belgiska ungdomar som fungerade som kockar på lägret är ingen fjäder i 
hatten för myndigheterna.     
 



I principbesluten för utbyggnad av atomkraften i Finland motiveras utbyggnaden med att den 
främjar samhällets helhetsintresse. Listan över att detta kriterium inte uppfylls beträffande 
atomkraften är mycket lång. Nedan endast några exempel:   
- OL 3 vars kostnader nu ligger kring 10 miljarder istället för 3,2 och är 10 år försenat  
- atomkraften producerar avfall som är farligt för människa och miljö i hundratusentals år 
- Fennovoimas bygglovsansökan omfattar inte en plan för omhändertagande av högaktivt avfall 
- OL 3 har sysselsatt mestadels utländsk arbetskraft från över 40 olika länder. 
Kommunikationssvårigheterna utgör en riskfaktor för atomkraftverkets säkerhet  
- Fennovoimas projekt är planerat att byggas av ryska entrepenörer och sannolikt huvudsakligen av 
utländsk arbetskraft  
- Fennovoimas atomkraftverk gör Finland ännu mera beroende av rysk energi istället för att 
pengarna skulle användas för förnybar, inhemsk energiproduktion    
 

Det är inte acceptabelt att aktivisterna tillgrep stenkastning, även om polisen attackerade dem med 
gummikulor. Det är inte heller acceptabelt att sätta eld på en polisbil, fastän vår regering och riksdag 
accepterar att Finlands och andra länders befolkning utsätts för atomkraftens risker. Vi vädjar dock 
till landets regering, riksdag och andra beslutsfattande myndigheter – LYSSNA TILL FOLKET! Detta är 
det enda demokratiska instrument vi har tillgång till!  
 

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft 
Lea Launokari, Kvinnor för Fred 
_____________________________________________ 
 
 
Oikaisuvaatimus YLE Oulun uutisointiin 7.5.2016 
 
Hyvä Atte Jääskeläinen! 
 
toivon että vihdoin pääsemme asiaan ja otat huomioon, että Kati Jurkon artikkelissa on perustavaa 
laatua oleva virhe, joka on saanut alkunsa Yle Oulun aiemmasta poliisioperaatiota käsitelleestä 
uutisoinnista, mutta jonka Jurkko toistaa lainkaan tarkistamatta asiaa: 
 
Jurkko kirjoittaa omassa jutussaan, josta olemme keskustelleet:  
'Torstaina Pyhäjoen mielenosoitus karkasi väkivaltaisuuksiksi, kun poliisiauto sytytettiin palamaan ja 
poliiseja kivitettiin nyrkin kokoisilla kivillä.' 
Tämä on se virhe/valhe, jota yritän sinulle selittää ja muita virheitä/ valheita ovat ne asiat, jotka Yle 
Oulu on jättänyt kertomatta tai välittänyt vain yksipuolista kuulopuhetta.  
 
Asiat, joita Yle ei ole kertonut uutisissaan: 
 
1) yksikään Pyhäjoen leiriin liiittynyt mielenosoitus tai blokkaus ei ollut väkivaltainen 
2) poliisi oli ilmoittanut toimintaviikkoa koskevissa omissa tiedonannoissaan, että se puuttuu vain 
väkivaltaiseen toimintaan ja vahingontekoon 
3) torstaina 28.4. poliisi oli irrottamassa yhdystien blokkauksessa olevia henkilöitä ja tilanne oli täysin 
rauhallinen; TÄSTÄ BLOKKAUKSESTA POLIISI PIDÄTTI 11 HENKILÖÄ, heidän joukossaan ruotsalaisen 
journalistin, jonka epäiltiin väärentäneen lupansa ja kun hänen toimeksiantajalleen soitettiin, poliisi 
epäili puhelun aitoutta (kukaan ei siis ollut turvassa, ei journalistikaan!) 
4) äkkiä poliisi poistui ja suunnisti lisäjoukkojen kanssa kohti leiriä, jossa myös oli täysin rauhallista 
5) poliisi teki väkivaltaisen hyökkäyksen leiriin projektiiliasein, massiivisella mellakkavarusteistolla ja 
poliisimäärällä, kahdella koiralla ja Rajavartiolaitoksen avustuksella 
6) poliisi ei ilmoittanut sanallisesti, megafonilla tai kirjallisesti aikeistaan, vaikka leiriväki puolestaan 
kysyi megafonilla mistä on kyse; kun poliisi hyökkäsi, jotkut leiriläiset vastasivat väkivaltaan 



heittämällä kiviä SEN JÄLKEEN KUN POLIISI OLI KÄYTTÄNYT PROJEKTIILIASETTA AKTIVISTIEN 
YLÄVARTALOITA KOHDEN 
7) poliisin voimankäyttö ja projektiiliaseiden käyttö alkoivat välittömästi ja toiminnan edetessä 
ihmisiä vahingoitettiin kohtuuttomasti; 
jälleen kaksi journalistia pidätettiin! 
8) poliisi repi teltat ja sotki leirialueen, ihmisten tavarat tutkittiin ja rikottiin, paljon sitä katosi alkaen 
videokameroista ja muistikorteista  
9) illalla poliisi palasi leiriin kirjallisen luvan kanssa, tyhjensi alueen ja tällöin kaikki tapahtui ilman 
välikohtauksia; aikaa poistumiseen ei annettu paljoakaan ja monelta jäivät henkilökohtaiset tavarat 
saamatta mukaan; poliisi ei kertonut selvästi kauanko aikaa poistumiseen on, vaan huusi yht'äkkiä, 
että aika loppuu ja sitten oli poistuttava; TÄLLÖIN SUURI OSA AKTIVISTEISTA OLI VIELÄ RAAHESSA 
PUTKASSA JA VAIN MUUTAMA HENKILÖ YRITTI PIKAISESTI PAKATA TAVAROITA 
10) aktivisteja kiellettiin menemästä enää alueelle pidättämisen uhalla, mutta nyt Oulun poliisi 
toivoo Ylen uutisissa, että aktivistit itse siivoaisivat leirialueet;  
mahdoton toteutta joutumatta pidätetyksi!  
 
Kun tilanne on esitetyn kaltainen ja Yle Oulun uutisointi sisällöltään se minkä me kumpikin 
tuiedämme, on tosi rohkeaa mennä esittämään, että 'toimituksella on oikeus valita näkökulmansa 
uutiseen'.  
Minkälaisen todellisuudenkuvan media ympärillemme luo, jos sillä on oikeus pimittää tietoa, ja 
paljastaa se vasta kun on pakko?  
 
Fenno-Rosatomin vastustajat ovat astuneet todella suurille varpaille, eikä Ylessä ilmeisesti 
ymmärretä pelin todellisia panoksia. Aktivisteille asia on puolestaan tullut erittäin selväksi. 
 
Jatkamme varsinaisen asian käsittelyä Sisäministeriön ja Poliisihallituksen kanssa, 
mutta pyydän että vastaat saaneesi sinulle välittämäni tiedon Pyhäjoen väkivaltaisen 
poliisioperaation tapahtumien kulusta.  
 
Terveisin,  
 
Naiset Rauhan Puolesta  
Varpu Kinnunen-Saaritsa   

_____________________________________________ 

 
Rajat auki rauhalle! Kutsu 14.5.2016 
 
Rauhanjärjestöt kutsuvat koolle Rajat auki rauhalle! -mielenosoituksen 14.5. Helsingissä. Tule 
kertomaan kanssamme Suomelle, että haluamme rauhanpolitiikkaa emmekä yhteiskunnan 
militarisoimista!  
 
Mielenosoituskulkue kokoontuu Senaatintorilla kello 13 ja matkaa 13.30 alkaen Pohjois-
Esplanadin ja Mannerheimintien kautta Kansalaistorille. Kulkueeseen ei toivota puoluepoliittisia 
tunnuksia. Tapahtumassa ei hyväksytä väkivaltaisuutta tai mitään siihen yllyttävää. 
 
Kulkue saapuu Kansalaistorille kello 14 vaatimaan suunnanmuutosta sotaisalle politiikalle ja 
muistuttamaan rauhanomaisten vaihtoehtojen olemassaolosta. Kansalaisjärjestöt kertovat 
teltoissaan, mitä kaikkea nykyaikainen arjen rauhantyö pitää sisällään. Ohjelmalavalle nousee 
muusikoita ja puhujia. 
 
*Mielenosoituksen teemat* 



 
– Puretaan jännitteitä, ei luoda niitä! 
Suomen tulee olla aloitteellinen liennytyksen ja vuoropuhelun edistäjänä. Sotaharjoitusten sijaan 
tarvitsemme neuvotteluyhteyttä. Sotilaallinen liittoutumattomuus antaa uskottavuutta Suomen 
roolille konfliktien sovittelijana. 
 
– Turvaa kaikille! 
Inhimillinen pakolaispoliitiikka tarkoittaa ihmisarvon tunnustamista YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 
ensimmäisen artiklan mukaisesti: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden 
hengessä.” Meidän tulee kohdella sotia pakenevia ihmisiä yksilöinä ja annettava turvaa heille, jotka 
sitä tarvitsevat. 
 
– Asevarustelun sijaan varoja kestäviin ratkaisuihin! 
Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveydenhuollosta, kehitysyhteistyövaroista, koulutuksesta ja 
köyhimpien tuista. Samaan aikaan hallitus on kasvattanut sotilasmenoja ja suunnittelee jätti-
investointia uusiin hävittäjiin. Todelliset globaalit uhat, kuten ilmastonmuutos eivät näytä 
heijastuvan hallituksen politiikkaan millään tavoin. Tähän on tultava muutos. Maailmasta tulee 
parempi paikka kaikille elää, kun resursseja suunnataan ilmastonmuutoksen, köyhyyden ja epätasa-
arvoistumisen torjuntaan. Hyvinvoiva ekosysteemi ja sellainen ihmiskunta, jossa kaikkien ihmisarvoa 
kunnioitetaan, on meidän kaikkien etu. 
 
– Suomen pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella! 
Kansalaisten enemmistö vastustaa Natoon liittymistä. Se ei näytä heijastuvan ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan millään tavoin. Voidaankin puhua demokratian kriisistä, jossa poliittisia 
ratkaisuja tehdään pienessä piirissä ilman syvällistä keskustelua turvallisuuspolitiikan suuntaviivoista. 
Tarvitsemme vision siitä, miltä aktiivinen rauhaa edistävä ulko- ja turvallisuuspolitiikka sotilaallisesti 
liittoutumattomana tarkoittaa, ja miten sitä voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
 
Tapahtuman järjestävät Rauhanpuolustajat, Rauhanliitto ja Aseistakieltäytyjäliitto yhdessä muiden 
suomalaisten rauhanjärjestöjen, muun muassa ICAHD Finlandin, Changemakerin ja 
Rauhankasvatusinstituutin, kanssa. 
 
*Osallistu ja levitä viestiä* 
Kutsu kaverit ja jaa tapahtumaa! 
 
Käytä sosiaalisessa mediassa tunnistetta #RajatAukiRauhalle 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kränkraft vid Bottenviken? Konferens i Skellefteå Program 21-22.5.2016 
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Vad är det som händer i Pyhäjoki? Inlägg i Skellefteå Lea Launokari 21.5.2016 
 
 
Planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki 
 
Miljö och människor mår illa 

Förutom de stora ändringarna i naturen, infrastrukturen och eventuellt i näringslivet händer det mycket på 
personliga nivån I Pyhäjoki och Parhalahti invånarna. 

- människorna I den lilla byn vill inte tala med varandra om Fennovoima projektet 
- människorna är rädda att komma ut med sin åsikt om projektet 
- försäljningen av sommarstugor har splittrat familjer 
- en del av familjer och familjemedlemmar mår dåligt 
- hur har kommunen planerat stödåtgärder för dem som behöver t.ex psykologisk hjälp? 
- finns det några förgripande åtgärder? 

Fennovoima har lovat arbete för människorna som bor på området. 

- kommunens arbetslöshetsgrad har inte under de tre senaste åren minskat. 
- tillsvidare har inte Pyhäjokiborna fått den stora massan av arbete som lovats 
- I april blev jag förvånad att den enda bensinsstation I Pyhäjoki har stängts, närmaste bensinstation 

finns I Brahestad 
- Detta tyder på att det inte går så bra för Pyhäjoki 

Människor som önskar besöka Hanhikivi stenen, som enligt lagen om fornminnen ska upprätthållas under 
alla omständigheter, kan inte besöka stenen för Fennovoima har inte byggt en väg till stenen. Stenen är 
en gränssten av 1323 års Pähkinäsaari fred. Första finska ötsgräns. (Sverige/Novogorod) 

Varje gång jag har vistat i Pyhäjoki (fem gånger de senste åtta månaderna) har jag träffat folk som är 
oerhört oroliga över den situation som har uppstått i Pyhäjoki efter det att Fennovoima projektet 
påbörjades. 

- komunen är splitrad. Är detta det vad beslutsfattarna ville? 

- om kommunen hade bestämt sig att bygga sol- vind- biomassa energiinrättningar skulle kommunen 
inte ha dessa problem. Dessutom skulle elektriciten redan strömma in i företagen. 

- Att forska i det sociala livet i Pyhäjoki skulle vara ett bra arbete för en social studerande. 

Varför protestera? 
Fennovoima projektet saknar medborgarnas stöd. Det råder ett stort demokratiunderskott i Finland, 
beslustsfattarna nonchalerar medborganas åsikter.   

- Rosatoms produktion omfattar både kärnvapen och kärnkraft. Nästan 40 procent av företagets 
anställda arbetar med kärnvapen,  

- I Finland, Europa och runt om i världen förhåller sig medborgarna synnerligen kritiskt till atomkraft, 
för att inte tala om atomvapen. 
 

- finansieringen av projektet är i höljt i skymning 
- Konsultföretaget Worley Parsons förfalskningar t.ex. i  Leningrad projektet 
- Reaktorn är en prototyp jämför Olkiluoto 3 
 

 
- Fennovoima har inte löst problemet med det högaktiva kärnavfallet. Det har framhävts att det vore 

bäst att bygga ett nytt slutförvar på den ort där kärnkraftverket placeras. Frågan är om Pyhäjokiborna 
vill ha slutförvaret här?  



 
I statsrådets principbeslut sager man att Fennovoima projektet främjar samhällets helhetsintresse. Listan 
över att detta kriterium inte uppfylls beträffande atomkraften är mycket lång 
.  
- OL 3 vars kostnader nu ligger kring 10 miljarder istället för 3,2 och är 10 år försenat  
- atomkraften producerar avfall som är farligt för människa och miljö i hundratusentals år 
- Fennovoimas bygglovsansökan omfattar inte en plan för omhändertagande av högaktivt avfall 
- OL 3 har sysselsatt mestadels utländsk arbetskraft från över 40 olika länder. Kommunikationssvårigheterna 
utgör en riskfaktor för atomkraftverkets säkerhet  
- Fennovoimas projekt är planerat att byggas av ryska entrepenörer och sannolikt huvudsakligen av utländsk 
arbetskraft  
- Fennovoimas atomkraftverk gör Finland ännu mera beroende av rysk energi istället för att pengarna skulle 
användas för förnybar, inhemsk energiproduktion   

- Det finns en otalig mängd av orsaker för att protestera denna projekt. 
- Fennovoima säger att de inte använder skattepengar. Detta är en stor lögn. Största delen av 

Fennovoimas ägare är små, fattiga kommuner eller energibolag som ägs av kommunerna. Man har 
byggt infrastruktur i Pyhäjoki 

 
Protestlägret 
Startade 21. april 2015 ute på Hanhikivi udden efter det att Fennovoima började fälla skog 

- Fennovoimamotsåndarna på udden lät aktivisterna bosätta sig i deras sommarstugor. 
- Det ordnades flere seminarier, föreläsningar också internationella happening 
- Icke våldsaktioner fortsatte hela sommaren och hösten 
- Fennovoima ämnar ta över området den 1 juni området genom ett tvivelaktigt tillstånd till 

förhandsbesittningstagande. 
- Det är egentligen flera månader kvar tills tvångsinlösningen vinner laga kraft, så för Fennovoimas 

projekt stiftades en lag, som också framöver ger bolag möjlighet att tvångsinlösa och beslagta 
markområden 

- Aktivisterna kunde hålla sin verksamhet på udden fram till mitten av september. 
 
- efter vräkningen i slutet av oktober fick lägret en plats i skogen närmare Pyhäjoki 
 
Aktionsveckan i slutet av april, 2016 
 
Aktivisterna hade många ickevåldsaktioner den största på Tjernobyldagen den 26.4., sedan en mindre den 
27.4. och 28.4. Under Tjernobyldagen ordnades det också en performance I Pyhäjoki centrum och två 
seminarier på biblioteket. 
Under Aktionsveckan Reclaim the Cape (22.4-1.5 2016) togs tiotals personer fast och 11 blev anhållna. Fem av 
dem blev släppta efter några dagar och  de sex hölls ännu inlåsta släpptes under förra veckan. En aktivist är 
ännu häktad.  
 
Alla dem som har gripits för våldsamma aktiviteter i Pyhäjoki frågar: Vems intressen driver våra politiker? 
 
Polisen har inte erbjudit lagliga anordningar för de inlåsta aktivisterna under deras tid där. Polisen menar att 
det inte har funnits resurser för att t.ex.  

- städa cellerna  
- under de första dagarna hade fångarna inte möjligheter att tvätta sig,  
- inget toapapper  
- ingen ordentlig mat. 
- Fångarna fick inte heller gå ut så mycket som de borde ha fått enligt lagen. 
- Inte fått alla de böcker som skickats till den häktade 
- En kvinlig häktad måste gå naken till duschen framför manliga vakter 
- Vakternas och polisens språk har varit brutalt : du har inga privilegier, svordomar etc. 

 



De fångar som inte talar finska har tvingats att prata engelska med sin familj, trots att de hade kunnat tala 
svenska. 

Måndagen den 16 maj skedde en interneringsrättegång och rätten bestämde att fortsätta hålla aktivisten i 
häktet. Enda förklaringen för detta var att aktivisten kanske undviker den kommande rättegången för fallet.  

Aktivisten är misstänkt för våldsamt upplopp samt våldsamt motstånd mot polisen. Hen är misstänkt för 
samma våld som de andra aktivisterna som redan blivit frisläppta.  

Det har också inträffat andra typer av repression.  

- Två läger blev vräkta 
- När polisen kom första gången på eftermiddagen till lägret sade de inget och hade inte heller något 

skriftligt papper 
- Senare på kvällen kom polisen med ett papper var de refererar till polislagen, kapitel 2 paragraferna 9 

och 10. 
- Polisen har förstört och lämnat lägren med en stor oreda efter dem. 
- Aktivisterna var tvungna att lämna området innan all utrustning och personliga föremål var packade, 

vilket har lett till att en massa saker nu saknas. 
- Polisen sa att alla saker finns att få via Pyhäjoki kommun (vi fick senare veta att det i 

praktiken var ett deponeringsområde) och Brahestads polisstation, där vi inte ännu har hittat 
något av de försvunna sakerna. 

-  Nu har det lägret städats av aktivisterna och det andra, sk vinterlägret städas i dessa dagar. 

Protestlägret fortsätter 
Lägerdeltagarna ger inte upp, utan samlar för tillfället ihop krafter och saker på en tillfällig lägerplats.  

Det finns både inhemskt och utländsk stöd för olika aktioner och för lägrets fortsatta arbete. 

Om vi vill att motståndsarbetet mot Fennovoima ska fortsätta på platsen där förstörelsen sker, är det 
nu dags att åka och hjälpa kärnkraftsmotståndarna! 
____________________________________________________ 
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Selvityspyyntö pidätetyn kohtelusta Raahessa ja Oulussa  
30.5.2016 
 
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 
Pääministeri Juha Sipilälle 
Oikeusministeri Jari Lindströmille 
Sisäministeri Petteri Orpolle 
Ulkoministeri Timo Soinille 
  
Me vaadimme selvityksen?  
  
Allekirjoittaneet järjestöt ja 27 osanottajaa Ydinvoimavapaa Perämeri? konferenssista, joka 
järjestettiin Skellefteåssa huhtikuun 21-22. päivinä ovat syvästi järkyttyneitä tavasta, jolla nuorta 
pidätettyä Ruotsin kansalaista on käsitelty Raahen poliisiasemalla 28.4.2016 – 16.5.2016. Pidätetty 
osallistui  ”Reclaim the Cape” leiriin Pyhäjoella Pohjois.Suomessa. (ks kirje, jonka pidätetyn äiti on 
lähettänyt yllämainituille henkilöille). 
  
Ne olosuhteet missä kyseistä nuorta ruotsalaista kansalaista on pidetty pidätettynä on häpeäksi 
ihmisoikeudelle, joka länsimaisessa demokratiassa oletetaan olevan. 
Pidätetty:  

-         ei ole päässyt päivittäin ulos 
-         ei ole saanut käydä suihkussa 
-         ei ole saanut WC-paperia 
-         ei ole saanut hänelle toimitettuja kirjoja jne., omaisilta ja ystäviltä. Joitakin toimitettu useiden 

päivien viiveellä. 
  
Se että tämä nuori Ruotsin kansalainen, on yhä edelleen pidätettynä, tällä hetkellä Oulun vankilassa, 
on anteeksiantamatonta. 
  
Skellefteån konferenssin järjestäjät ja allekirjoittaneet osanottajat vaativat, että pidätetty 
vapautetaan välittömästi ja vaativat täydellisen selvityksen ennen 1.7.2016 siitä: 

-         miksi tällaisia häpeällisiä ja epäinhimillisiä menetelmiä on käytetty? 
-         mikä viranomainen/mitkä viranomaiset ovat vastuussa tämän nuoren ruotsalaisen 

kansalaisen käsittelystä? 
  
Tämä pyytämämme selvitys on toimitettava allekirjoittaneille järjestöille. Yhteystiedot alla. 
  
Lisätietoja antaa Maria Eklund Heinonen, puhelin +4670 6700193, sähköposti 
Maria.Eklund(at)nordiska.uu.se 
  
Skellefteå 30.5.2016 
  
Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen (FMKK), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), 
Kvinnor för Fred, Ruotsi, Naiset Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa Vastaan liikkeet Suomessa. 
  
Yhteystiedot:  
Jan Strömdahl, pj., jfstromdahl@gmail.com, Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen (FMKK) 
Eva Linderoth, pj., eva.linderoth@telia.com, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS) 
Sylvia Rönn, sylviaronn@gmail.com, Kvinnor för Fred, Ruotsi, 
Lea Launokari, lea.launokari@nettilinja.fi, Naiset Rauhan Puolesta -liike 
Ulla Klötzer, ullaklotzer@yahoo.com, Naiset Atomivoimaa Vastaan -liike 
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Entrance to UK nuke factory blocked by protests for 4th day  
Press Release 9.6.2016 

 

Burghfield, 9.6.2016 

Entrance to UK nuke factory blocked by protests for 4th day 
 
Blockaders at AWE Burghfield, the UK’s nuclear weapons factory, are still in place on the 4th day of a 
planned month of protest. No traffic can access the Construction Gate entrance. The blockade has 
been joined by protesters frrom Yorkshire CND today, including former M.E.P Michael McGowen. It 
is the fourth blockade YCND have been involved in over the last two years 
Former Labour Euro-MP for Leeds Michael McGowan says 
“At a time when people in our city are depending on foodbanks, it is just abhorrent that we should 
consider spending such astronomical sums on a weapon that we could never use. Nuclear weapons 
are not just immoral but totally outdated and it’s time that we got in line with most countries in the 
world and disarmed.” 
Police have been removing protesters banners and notices from the fence and have given 2 
protesters notices of summons for breach of Byelaws in place at the factory. They are also 
photographing anti-trident lettering on the ground near the entrance, but no more arrests as yet. 
For info direct from the blockade phone Angie Zelter on 074-565-88943Pics available – 
see http://tridentploughshares.org/ 

Contact ktholcombe@aol.com or admin@tridentploughshares.org for his res images. 

Videos now on Youtube: https://youtu.be/a-h6fCNVEqI 
 
__________________________________________ 
 
 
Kesäretki ydinasetehtaan toiminnan estämiseksi Kikka Rytkönen ja Esa Noresvuo  
12.7.2016 

Aseistakieltäytyjäliitto on ollut mukana Trident Ploughshares -kampanjassa koko  
2000-luvun. 

Ydinaseista on päästävä eroon. Jos valtiot eivät siihen kykene, on kansalaisten toimittava itse. 
Trident -ydinasejärjestelmä perustuu siihen, että sukellusveneet partioivat maailman meriä valmiina 
laukaisemaan ydinohjuksensa milloin tahansa ja missä tahansa kun käsky käy.  

Torstaina 2.6. Rauhanasemalta lähti kahdeksan aktivistia vastustamaan Englannin 
ydinasejärjestelmän, Tridentin, uusimista. Burghfieldin Atomic Weapons Establishment  
(AWE) -tehtaassa ylläpidetään ja kootaan taistelukärkiä. Uusia, tarkempia ja tuhovoimaltaan entistä 
suurempia ydinkärkiä valmistellaan jo, vaikka järjestelmän  
uusimisesta ei ole parlamentin päätöstä. 

Kolmen päivän ajomatkan jälkeen saimme tietää olevamme maanantaiaamun harhautus-
mielenosoituksessa, jonka ansiosta muut aktivistit saivat blokattua tehtaan  
huoltoportin. Tehtaan sisäpuolelle tunkeutuminen on mahdotonta, sillä korkeiden sähköaitojen 
sisällä on voimassa terroristilaki. 



Levittäydyimme pääsisäänkäynnille neonpunaisissa haalareissa, käsissämme sateenvarjot, joista 
muodostui teksti STOP TRIDENT. Punaisen värin ajatus oli yhdistää  
Pariisin ilmastokokouksen jälkeinen ekologinen maailman pelastamisen vaatimus ydinaseiden ja -
voiman vastaiseen liikkeeseen. Maailman tila on saavuttanut punaisen  
linjan, jonka yli emme voi enää astua. 

Avointa ja päättäväistä toimintaa 

Varhain tiistaiaamuna hyppäsimme parhaat päivänsä nähneen koslan kyytiin. Ehdimme harjoitella 
muutaman kerran nopeaa metalliputkiin lukittautumista. Auto kaarsi tehtaan pääportille, 
nappasimme takakontista putken ja heittäydyimme asfaltille poliisien ehtimättä reagoida. Samaan 
aikaan kaksi kollegaa kytkeytyi auton sisällä olevaan putkeen ja istuutui auton sivuille. 

Huoltoportin blokkauksen jatkuessa toista päivää, koko tehtaan sisäänkäynnit oli nyt suljettu 2,5 
tunnin ajan. Tunnin käsiraudoissa ”muilutuksen” jälkeen saavuimme  
Newburyn poiliisiasemalle. Yhdeksän tunnin putkassa istumisen aikana saimme syödäksemme yhdet 
35 gramman hedelmämyslipatukat. Poliisi viivytti lakitukiryhmän  
meille suositteleman oikeusavustajan saapumista.  

Saimme syytteen ajotien tukkimisesta ja oleskelukiellon rikkomisesta AWE:n tehtaiden alueilla. 

Tätä kirjoitettaessa huoltoportin blokkaus on jatkunut taukoamatta viikon. Trident Ploughsharesin 
tavoitteena on kuukauden kestoinen asevalmistuksen estäminen.  
Samaan aikaan Britannian eri kaupungeissa järjestetään Tridentin vastaista toimintaa. Burghfieldissä 
oli meidän ja englantilaisten lisäksi samaan aikaan aktivisteja Belgiasta, 
Ranskasta, Saksasta, Skotlannista ja Walesista. Peukutuksia ohikulkijoilta tuli enemmän kuin 
muutamia Get a job -tyyppisiä huudahduksia. Suomalaisten toiminta  
sai jälleen kiitosta järjestäjiltä. 
 

Trident Ploughsharesin väkivallattomat toimintamuodot ovat hioutuneet esimerkillisiksi. 
 
”We can ́t afford medica on 
or proper education, 
but we will pay 
six million a day 
so that Britain can disappear.” 
-lainaus matkalla opitusta Tridentin vastaisesta laulusta 
  
___________________________________________ 
 
 

Arbetet mot NATOmedlemskap i Finland Inlägg i Degerfors på Fredsmötet                                   
Kerstin Tuomala 12.8.2016 
 
Finland har en 1300 km lång landgräns med stormakten Ryssland. Det är en realitet som våra 
efterkrigstida presidenter Paasikivi och Kekkonen förstod att respektera. Eftersom vi inte kan ändra 
på det måste vi leva med det, konstaterade de. Det inledde en era av diplomati och fredligt 
samarbete. 



 
Finland förband sig också att inte låta tredje makt anfalla eller hota Sovjetunionen genom sitt 
territorium. 

President Kekkonen sammanfattade Finlands utrikespolitik. ”I frågor om krig och fred tar vi alltid 
parti för freden. I konfliktsituationer tar vi läkarens roll, inte domarens.” 
 
1990 i samband med Bush d.ä. s anfall av Irak, frångick Finland denna linje när vi var medlemmar i 
FNs säkerhetsråd och backade upp för ett angrepp. Många europeiska länder var då för en 
diplomatisk lösning. I samma veva hade fredsrörelsen krympt. Många stämplade den som en 
täckorganisation för kommunisterna och med den stämpeln lever vi ännu idag. Ändå har vi högt till 
tak och välkomnar alla som vill arbeta för freden. 
 
1992 beställde Finland 64 Hornet-plan från USA och inledde så ett militärt samarbete med USA. 
Detta har påpekats i år när USA har haft bilaterala krigsövningar med USA på finskt territorium till 
land och i luften. ”Ett intensivt samarbete inleddes redan i samband med Hornet-affären och detta 
är en logisk uppföljning”, informerade försvarsmakten.  

På 1990-talet började man också trycka på lagen om fredsbevarande verksamhet som hade tillåtit 
våld endast i yttersta självförsvar. Finska FN soldater var gott ansedda i världen dittills och blev inte 
heller själva utsatta för våld. Nu började man tala om att ändra lagen så att finska soldater skulle 
kunna delta i fredsframtvingande verksamhet. ”Det är ju detsamma som att kriga” sade en gammal 
kvinna som hela sitt liv hade arbetat för freden. 

2006 var EUs försvarsministrar i Lappland och uttryckte då sitt intresse för Europas största skjutfält 
Rovajärvi mellan Rovaniemi och Kemijärvi. Efter detta började området utvidgas och där har också 
Natoländer övat med finska armèen. Den lokala befokningen har protesterat mot att det har skjutits 
skarpt över deras hus och mot att de har svårt att få byggnadstillstånd på grund av utvidgningen. De 
vill inte att fredskämparna blandar sig i, de har sin egen intresseorganisation Pro Rovajärvi som är 
aktiv i deras sak.  

I samband med skjutfältet har Sagems och Safrans dotterbolag Robonic hyrt in sig på flygfältet i 
Kemijärvi för att låta sina kunder testa drönare på ett 12 000 km2 stort luftrum som sträcker sig till 
ryska gränsen följande denna på 30 kms avstånd hundra kilometer med utgångspunkt från Kemijärvi 
flygfält. Det har förut använts av sportflygarna. Robonic har inte haft många kunder och allt är 
mycket konfidentiellt.  

I Lappland har vi dåliga erferanheter av vapenbröder från främmande länder. Efter 
vapenstilleståndet hösten 1944 blev de tyska soldaterna kvar i sina förläggningar i Lappland och 
Sovjetunionen krävde att de skulle bort. Finska arméen måste köra bort dem. Kriget i Lappland 
pågick från hösten 1944 till våren 1945 mot Hitlers soldater, de tidigare vapenbröderna. Folk 
evakuerades till Sverige. Tyskarna for inte godvilligt utan stred, brände och minerade stora delar av 
Lappland. När mänskorna kom tillbaks kunde det hända att deras hem var brända eller de kunde 
flyga i luften på sina egna gårdar efter att ha trampat på en mina. Också därför vill vi inte ha 
främmande soldater på vårt territorium.  

Vi protesterade på Levi 2006 under försvarsministrarnas möte, men det kom ingen från andra delar 
av landet trots inbjudning, så vi var bara ett tjugotal och hade 300 poliser emot oss.  

2008 eller 2009 alarmerade svenska fredsrörelsen oss till Luleå. Det var första gången en strikt 
Natoövning hölls på svenskt territorium utan att saken tagits upp i Sveriges riksdag och där också 



finska och svenska soldater och flyg deltog. Efter detta har dylika övningar upprepats både på svensk 
och norsk mark med deltagande från våra ”neutrala” länder. Det har meddelats att dessa övningar är 
nödvändiga för att kunna kriga i Afganistan tillsammans med Natoländer. Den svenska fredsrörelsen 
gjorde oss uppmärksamma på att frågan gäller en kapplöpning om naturtillgångarna i det smältande 
Arktis. Detta har också NATO uttryckt. Vi i Lappland har haft svårt att få fredskämparna i söder med i 
kampen mot detta. Vi har deltagit över riksgränsen i protesterna och också försökt aktivera folk 
bland annat genom att gå ut på gatorna med flygblad.  

2014 skrev försvarsmaktens kommendör på uppdrag av regeringen värdlandsavtalet med NATO. 
Redan i början av 2015 kom det en handfull marinsoldater för att öva vinterkrig i Lappland. 2015 
företogs också NATOs största flygövning Arctic Challenge Exercise (ACE) förutom över en tredjedel av 
Sverige också över finska Lappland och NATOflyg använde sig av finska flygfält. Då var vi bara en 
handfull demonstranter i Rovaniemi och Torneå-Haparanda, medan det i Luleå var större 
demonstrationer. Vi fick flygblad från Sverige som Fredskämparnas byrå i Helsingfors översatte till 
finska och skickade printade till oss så att vi kunde vi kunde dela ut på gator och torg. Trots att själva 
demonstrationerna var små, var detta arbete face to face mycket givande och viktigt med alla 
diskussioner som uppstod. I år har Finland haft bilaterala övningar med USA till luft och land på vårt 
territorium. Nu hölls protester över hela landet. Med 200 demonstranter i Helsingfors. Positivt var 
att flera fredsorganisationer samarbetade. I samband med Baltopsövningarna, tränade NATO 
landstigning i Finland och också mot dessa övningar hölls demonstrationer i södra Finland med som 
mest 100 deltagare.  

2015 har Finland anslutit sig till NATOs strategiska kommunikationscenter i Lettland. 
Demoniseringen av Ryssland och i synnerhet av Putin har tagit fart i media och press efter detta. I 
samband med protesterna mot krigsövningarna med USA och NATO samlade vi in namn på en 
petition för att hålla oss utanför stormakternas maktspel. Det var många som hade blivit 
skräckslagna av kvällstidningarnas fiendebilder och skenarier om hur Ryssland håller på att anfalla 
oss. Vi konstaterade att det är viktigt att gå ut på gator och torg och samtala med folk. Enligt vår 
uppfattning har spänningen ökat på vårt område för att vi låtit USA och NATO komma på vår mark 
för att öva krig. Genom det dras vi in i konflikterna mellan stormakterna. Eftersom Ryssland inte kan 
flytta sitt land är enda möjligheten till avspänning att USA och NATO drar sig tillbaka. I vår petition 
bad vi våra politiker att arbeta för detta. Avspänning och fred är förutsättningar för vårt välmående, 
framhöll vi.  
I detta läge är det viktigt att gå ut bland folk och samtala samt att utveckla samarbetet med alla 
andra fredsorganisationer så att vi kan bilda stark opinion för freden. 
 
Kerstin Tuomala 
Fredskämparna i Finland, Lapplands distriktsorganisation och Kvinnor för Fred 
 
______________________________________ 
 
 
Vahvistetaan rauhaa sotaan varustautumisen sijaan  
Julkilausuma 3.9.2016 
 
 
Vahvistetaan rauhaa sotaan varustautumisen sijaan - Rauhanjärjestöt mukana Joukkovoima-
mielenosoituksessa 3.9.2016 
 

Syyriassa soditaan viidettä vuotta, Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti uhkaa laajentua, Euroopassa 
jännitteet ovat kasvaneet, terrori-iskut yleistyneet ja puheet sodan uhkasta sekä siihen 
varustautuminen ovat yleistyneet. 



 

Sotaan valmistautumisen ja varustelun sijaan tarvitaan rauhan lujittamista, luottamuksen sekä 
kansainvälisen yhteistyön lisäämistä kaikilla tasoilla valtioista kansalaisyhteiskuntiin. Sodan lietsonta 
ja varustautuminen vain lisää aseellisen konfliktin todennäköisyyttä, ei vähennä sitä. Rauha on 
helppo rikkoa, mutta vaikea palauttaa ja rakentaa uudelleen. 
 

Käynnissä olevien sotien ja konfliktien seuraukset näkyvät myös Suomeen kohdistuvana 
pakolaisuutena. Suomen on osaltaan kannettava vastuunsa pakolaisuudesta ja panostettava nykyistä 
enemmän rauhanvälitykseen, konfliktien ehkäisemiseen, humanitaariseen avustustyöhön sekä 
kehitysyhteistyöhön. Parasta mahdollista pakolaispolitiikkaa on konfliktien ja sotien estäminen, ei 
Suomesta turvapaikkaa hakevien pakolaisten oikeuksien polkeminen tai rajojen sulkeminen. 
 

Suomen on kannettava vastuunsa aseellisten konfliktien jatkumisesta lopettamalla asekaupat sotaa 
käyvien maiden kanssa. Suomi ostaa aseita muun muassa Israelista, ja Suomen asevienti on kasvanut 
merkittävästi muun muassa Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan, jonka johtama liittouma sotii 
Jemenissä. Emme halua suomalaisia aseita taistelukentille. 
 

Julkisuudessa Suomelle on tarjottu ratkaisuksi heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen liittymistä 
Natoon. Sotilasliiton jäsenenä Suomi olisi kuitenkin osapuoli kaikissa Nato-maahan kohdistuvissa tai 
Nato-maan suorittamissa hyökkäyksissä. Sotilaallinen liittoutumattomuus sen sijaan antaa 
merkittävästi paremman mahdollisuuden pysyttäytyä konfliktien ulkopuolella sekä toimia niiden 
estämiseksi. 
 

Ei leikata rauhantyöstä! 
 
Suomen hallitus suunnittelee leikkaavansa rauhantyön määrärahoja kolmatta vuotta peräkkäin. 
Esityksessä on ollut jopa koko rauhantyön avustuksen poistaminen valtionavun piiristä. Ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen selontekoesityksen mukaan hallituksen tavoitteena on "edistää 
keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa". Näiden tavoitteiden uskottavuus on kuitenkin kyseenalainen, 
kun tiedetään tehdyt leikkaukset kehitysyhteistyöhön sekä rauhan- ja ihmisoikeustyön rahoituksen 
epävarmuus. 
 

Leikkausten varjossa valmistellaan Suomen kalleinta yksittäistä asekauppaa, Hornet-hävittäjien 
korvaamista. Julkisuudessa on puhuttu 5-10 miljardista, mutta uusien hävittäjien käyttökustannukset 
huomioon otettuna lopullinen lasku veronmaksajille voi olla jopa nelinkertainen. Hävittäjien lisäksi 
valmistellaan useiden miljardien arvoista laivaston alushankintaa. 
 

Ensi vuonna sotilaalliseen puolustukseen aiotaan käyttää runsaat 2,4 miljardia euroa, noin 440 euroa 
asukasta kohden. Mikäli edes yksi tuhannesosa näistä varoista suunnattaisiin rauhantyöhön, se 
moninkertaistaisi rauhanjärjestöjen toimintamahdollisuudet Suomessa. Rauhanjärjestöt ovat 
merkittävä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja kanavoivat toiminnallaan tuhansien 
kansalaisten osaamisen rauhankulttuurin vahvistamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. 
Rauhanjärjestöt kehittävät moraalista ja sosiaalista vastuuta, ja kasvattavat uusia sukupolvia 
yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävään ymmärrykseen ja konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun. 
 

Aseistakieltäytyjäliitto 
Lääkärin sosiaalinen vastuu 
Naiset Rauhan Puolesta 
PAND – Taiteilijat Rauhan Puolesta 
Rauhankasvatusinstituutti 
Sadankomitea 



Suomen Rauhanliitto 
Suomen Rauhanpuolustajat 
Tekniikka elämää palvelemaan 
WILPF 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
TIEDOTE 6.9.2016 
vapaa julkaistavaksi heti 
Fennovoima aloitti vesirakentamista – vastuu ympäristö- ja talousvahingoista vyöryy 
muille 
Fennovoima on tiedottanut monikansallisen Boskalis-yhtiön tytäryhtiön Terramaren aloittaneen  
merkittäviä luontoa vahingoittavia vesirakennustöitä Pyhäjoella. Rosatom-Fennovoima suunnittelee 
rakentavansa ydinvoimalaa Pyhäjoelle, mutta sillä ei ole edes rakentamislupaa, ympäristölupa on  
valituskäsittelyssä ja lupatilanne on epämääräinen. Toiminnasta seuraa korvaamattomia vahinkoja  
uhanalaisille kaloille ja muille eliöille. Fennovoima antaa väärää ja harhaanjohtavaa tietoa  
ympäristökysymyksistä. 
 
Boskalis-Terramare on nyt samassa tilanteessa kuin Stora Enso keväällä 2015: Stora Enso kieltäytyi 
hakkaamasta Hanhikivenniemen metsiä ja hävittämästä uhanalaisia eliöitä kyseenalaisessa  
lupatilanteessa. Yhteistoiminta epästabiilin Fennovoiman kanssa on merkittävä taloudellinen riski.  
Huomioiden Fennovoiman talouden ja ympäristöosaamisen heikkoudet, Boskalis ottaa riskin, että  
se joutuu kantamaan myöhemmin liiketoiminnallisesti vastuuta ympäristövahingoista ja ympäristön  
ennallistamisesta. Jotkut vahingot voivat olla korvaamattomia - uhanalaista kalakantaa ei pysty  
palauttamaan, kun se on hävitetty.  
 
Rosatom-Fennovoima on myös poliittisesti erittäin arveluttava yhteistyökumppani, jonka lyhyt  
historia on täynnä kansainvälisen luokan skandaaleja. Voimalan rakentajan Rosatomin  
”referensseihin” kuuluvat Tshernobyl ja Venäjän ydinaseet. Tshernobylin onnettomuuden cesium  
saastuttaa Suomen sekä Pohjois- ja Keski-Euroopan luontoa vielä tänäänkin niin, että monin  
paikoin kalat ja luonnonantimet ylittävät jopa moninkertaisesti EUn myyntirajan 600 Bq/kg. 
Vaadimme töiden välitöntä lopettamista ja vahinkojen korjaamista. 
 
Maan ystävät ry., ydinvoimaryhmä 
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. 
Naiset Rauhan Puolesta 
Naiset Atomivoimaa Vastaan 
Amandamaji ry. 
 
Yhteyshenkilöt: 
Jari Natunen, biokemisti, Vesiluonnon puolesta ry:n puheenjohtaja, +358 40 77 13 781  
njarit@yahoo.com 
Lea Launokari, Naiset Rauhan Puolesta 
Ulla Klötzer, Naiset Atomivoimaa Vastaan 
Marika Lohi, Amandamaji ry. 
 
Fennovoiman luvitukset: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=939836  
 



Poliittinen tilanne:  
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/selvitys-pyhajoen-ydinvoimala-putinin-kasiohjauksessa--- 
suomen-varauduttava-venajan- vaikutusyrityksiin/bWDiCNah  
https://www.hbl.fi/artikel/um-oroat-over-fennovoima/  
Olli Ainola: http://www.iltalehti.fi/talous/2015091720365175_ta.shtml  
Unto Hämäläinen: http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1457073613452  
Alpo Rusi: http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/rusi%20nord%20stream-54420  
Ulkoministeriö: http://tem.fi/documents/1410877/2616019/Ulkoministeri%C3%B6n+lausunto.pdf  
 
Seuraa myös: https://www.facebook.com/Boycott-Boskalis-Terramare-destroys-sea-nature-for- 
Rosatom-in-Pyhäjoki- 173946696371548/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rosatom-Fennovoima’s water construction work threatens the Baltic Sea 
environment  
Press Release, 6th September 2016 
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Kauko-ohjatut hävittäjät eivät ole lennokkeja  
Kutsu 5.10.2016 
 
Lokakuun ensimmäisellä viikolla vietetään kansainvälistä kauko-ohjatun sodankäynnin vastaista 
viikkoa.  
 
Kolmen sepän patsaalla Helsingissä järjestetään perjantaina 7.10. klo 12.00 tapahtuma, jossa 
jaetaan julkaisua Kauko-ohjattu sota - tappamista etätyönä ja keskustellaan aiheesta kiinnostuneiden 
kanssa. Järjestäjinä on eri rauhanjärjestöjen edustajia. 
 

Kauko-ohjattavista tiedustelu- ja hävittäjälentokoneista on lyhyessä ajassa tullut suuri, pääasiallisesti 
valtioiden kustantama teollisuudenala. Kauko-ohjattavat hävittäjät ovat ilma-aluksia, joita ohjataan 
maasta käsin satelliittivälitteisesti, mutta tulevaisuudessa ollaan siirtymässä yhä enemmän 
autonomisiin asejärjestelmiin, jotka pystyvät omatoimisesti valitsemaan kohteensa ja tuhoamaan 
sen ilman vuorovaikutusta ihmisen kanssa.  
 
Kauko-ohjattujen hävittäjien käyttöä perustellaan edullisuudella sotilaslentokoneisiin verrattuna. 
Poliitikoilla ja sotilasjohdolla on ilmeinen tarve uskoa, että kauko-ohjaustekniikalla voi nähdä, tietää 
ja ymmärtää mitä toisella puolella maapalloa olevassa kohteessa todella tapahtuu. Luulo on 
kuitenkin väärä, koska siviiliuhrien - lasten, naisten, vanhusten, avustustyöntekijöiden ja 
satunnaisten paikalla olleiden - määrä pysyy vuosittain sadoissa kuolleissa esim. Afganistanissa ja 
Pakistanissa. 
Toinen kysymys on se, että kauko-ohjattu sota on sodankäyntiä ilman sotaa ja että se itsessään 
muistuttaa terrorismia. Herää myös kysymys, millä oikeutuksella näitä kauko-ohjattuja sotia silloin 
käydään, kun kärsimään joutuvia ovat ne, joita hyökkääjä väittää puolustavansa. 
 
Tällainen suuntaus nostattaa huolen sodankäynnin kynnyksen madaltumisesta uuden teknologian 
myötä. Hitaiden ja vaikeiden poliittisten ja diplomaattisten neuvottelujen sijaan on liian helppoa 
valita 'kliininen ja nopea' miehittämättömän järjestelmän käyttö.  
 
Järjestää 
Naiset Rauhan Puolesta 
 
Mukana 
AKL, Aseistakieltäytyjäliitto 
PAND, Taiteilijat rauhan puolesta ry 
Rauhanliitto 
Rauhanpuolustajat 
Rauhankasvatusinstittuutti 
Lisätietoa kansainvälisesta kauko-ohjatun sodankäynnin vastaisesta viikosta: 
http://us2.campaign-archive2.com/?u=f4b7a7e4e1dc9a526bdcef140&id=e2894767de&e=95a2d8f628 
ja http://space4peace.org/.  
 
______________________________________________ 
 
 
Vetoomus Ei Euroopan unionin rahoja aseteollisuudelle ja puolustustutkimukselle!  
17.10.2016 
 
- Allekirjoita vetoomus= https://act.wemove.eu/campaigns/EU-dont-invest-in-weapons 
- Jaa vetoomusta ja tietoa 
- Lähetä sähköpostia tai twiittaa Euroopan parlamentaarikoille, kansanedustajille ja hallitukselle ja 



vaadi että he kieltävät EU rahojen käytön aseteollisuudelle 
Kaikki  http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/full-list.html ja suomalaiset 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/search.html?country=FI 
- lähesty ystäviäsi, tuttujasi, sukulaisiasi 
- seuraa kampanjaa facebookissa "noEUmoney4arms" 
- toimi ennen 26.10.2016. Parlamentti käsittelee asiaa ensimmäistä kertaa silloin. 

Ei Euroopan unionin rahaa aseteollisuudelle  
Kirjoittaja: Anni Lahtinen/Sadankomitea 
http://www.pax.fi/node/25592 

Eurooppalainen asekaupan vastainen verkosto (ENAAT) on aloittanut kampanjoinnin, jotta 
puolustustutkimusta ei sisällytettäisi EU:n budjettiin. Kampanjassaan verkosto ja sen jäsenet 
pyytävät Europarlamentin edustajia hylkäämään puolustustutkimusta koskevan niin kutsutun 
valmistelutoimen, jonka komissio haluaa sisällyttää uuteen budjettikohtaan. Kampanjassa 
muistutetaan, että Euroopan tulee edistää rauhaa eikä lisävarustelua ja aseteollisuuden 
kasvattamista. 

On hyvin lähellä, että Euroopan unioni alkaa rahoittaa aseteollista tutkimusta julkisilla varoilla. 
Tätä linjausta ovat tukeneet osa jäsenmaista ja parlamentaarikoista, mutta erityisesti asiaa ovat 
edistäneet pitkään aseteollisuuden etujärjestöt. Puolustustutkimusta koskeva esitys on sisällytetty 
vuoden 2017 budjettiesitykseen. Komissio on jo hyväksynyt valmistelutoimen ja nyt siihen tarvitaan 
enää Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden hyväksyntä. 

Esityksen on laatinut korkean tason monikansallinen työryhmä, joka koostui poliitikoista sekä 
tutkimusmaailman ja teollisuuden edustajista. Työryhmän toimintaa johti sisämarkkinoista ja 
teollisuudesta vastaavan komissaari Elżbieta Bieńkowska.  Suomesta ryhmään osallistui 
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, joka on kommentoinut työryhmän esitystä 
merkittäväksi askeleeksi EU:n yhteisen puolustuspolitiikan kehityksessä. Huomattavaa on, että yli 
puolet työryhmän jäsenistä edusti aseteollisuutta. Aseteollisuus siis kehottaa Euroopan Unionia 
tukemaan itseään. 

Aseita ja sotatarviketuotteita ei ole tähän mennessä sisällytetty Unionin budjettiin. Nyt tämä on 
kuitenkin vaarassa muuttua. Muutos on vasta alkua, sillä pitkän tähtäimen tavoite on käynnistää 
Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvä tutkimusohjelma, jolle on korvamerkitty 3,5 
miljardia euroa vuosille 2021–2027. Käytännössä tämä tarkoittaisi ennen kaikkea aseteollisen 
tutkimuksen tukea. 

EU:n budjetti on rajallinen, joten puolustustutkimuksen tukeminen tässä mittakaavassa tarkoittaa 
leikkauksia muualta. EU-tukiaisten myötä ja alan kilpailukyvyn säilyttämisen nimissä halutaan 
edistää kansainvälistä asekauppaa, muun muassa sellaisten maiden kanssa kuten Saudi-Arabia, 
joka on osallisena aseellisissa konflikteissa. Niin tehdessään EU ei rakenna rauhaa vaan 
mahdollistaa ja lisää epävakautta maailmalla. 

Suomalaisista rauhanjärjestöistä ENAAT:n kampanjassa ovat aktiivisesti olleet mukana Sadankomitea 
ja Rauhanliitto. Järjestöt ovat vedonneet suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin sekä 
kansanedustajiin, jotta puolustustutkimusta ei sisällytettäisi EU:n budjettiin. 

 
Kampanjan pääviesti on, että EU:n yhteisiä varoja ei tule käyttää ase-ja sotatarviketeollisuuden 
tukemiseen. Sen sijaan EU:n tutkimukseen tarkoitetuilla rahoilla pitäisi tukea projekteja, joissa 
edistetään yhteistyövaraisen turvallisuuden innovaatioita ja kehitetään väkivallattomia keinoja estää 



ja ratkaista konflikteja, ja jotka pureutuvat epävakauden perimmäisiin syihin, kuten esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen. 
_______________________________________ 

 

 

Kannanotto: Syyrian sota lopetettava  

24.10.2016 

Rauhanjärjestöjen kannanotto YK:n päivänä 24.10.2016  

Syyriassa on sodittu lähes viisi vuotta ja noin puolet sen asukkaista on paennut taisteluja joko 
muualle Syyriaan, sen naapurimaihin tai Eurooppaan – myös Suomeen. Pakolaisuuden lisäksi 
sotiminen on aiheuttanut mittavat aineelliset tuhot ja kaikki osapuolet ovat rikkoneet sodan 
oikeussääntöjä sekä loukanneet ihmisoikeuksia. 

Viisi vuotta sotaa riittää – nyt on aika lopettaa sotiminen. Se edellyttää ensisijaisesti Yhdysvaltojen ja 
Venäjän yksimielisyyttä neuvotteluratkaisusta. Rauhanjärjestöt toivovat, että suomalaiset järjestöt ja 
yksittäiset kansalaiset mahdollisimman laajasti yhtyisivät vetoomukseemme sodan lopettamiseksi 
sekä osallistuisivat Helsingissä YK:n päivänä 24.10. järjestettävään Save Syria -mielenosoitukseen.  

Yhdysvallat ja Venäjä eivät kuitenkaan yksin voi ratkaista Syyrian sotaa, mutta niiden mukanaolo on 
välttämätön. Neuvotteluratkaisuun tarvitaan myös YK, Euroopan unioni, Syyrian hallitus, Syyrian 
kansalaisyhteiskunta – erityisesti naiset ja nuoret, Syyrian kansallisneuvosto ja muut oppositioryhmät 
sekä niitä tukevat valtiot.  

Sotiminen pitää lopettaa neuvottelemalla rauhansopimus, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. 
Sopimuksen on annettava oikeutta sodan uhreille ja saattaa kaikki sotarikoksiin syyllistyneet 
vastuuseen teoistaan.  

Suomen kannettava oma vastuunsa  

Syyrian sodan lopettaminen koskettaa myös Suomea. Hallituksen ja ulkopoliittisen johdon on omilla 
toimillaan edistettävä neuvotteluratkaisua. Samoin Suomen on kannettava vastuunsa Syyrian 
pakolaisista esimerkiksi ottamalla vastaan enemmän kiintiöpakolaisia.  

Sotimiseen tarvitaan aseita ja ammuksia. Suomesta on asevientiä useisiin maihin, jotka sotivat 
Syyriassa ja tukevat sotivia ryhmiä, ainakin Arabiemiraatteihin, Israeliin, Saudi-Arabiaan ja Turkkiin. 
Vaikka suomalaisia aseita ei käytettäisi Syyriassa, asekaupat autoritääristen ja ihmisoikeuksia 
loukkaavien maiden kanssa tukevat niitä ja vaikuttavat osaltaan Syyrian sodan jatkumiseen.  

YK:n asemaa vahvistettava  

Syyria ei valitettavasti ole ainoa konflikti vaan sotiminen jatkuu muun muassa Jemenissä (ellei 
tulitauko jatku), Etelä-Sudanissa, Irakissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Afganistanin 
tilanne on edelleen kireä ja monet muut, kuten esimerkiksi Länsi-Sahara sekä Israelin ja Palestiinan 
konflikti, odottavat ratkaisua.  

YK:n mahdollisuudet rauhan ja turvallisuuden ylläpitoon riippuvat viime kädessä siitä, kuinka 
vahvasti sen jäsenvaltiot maailmanjärjestöön sitoutuvat. Suurin vastuu YK:n 



toimintamahdollisuuksista on turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla. Uuden pääsihteerin 
toimikauden kynnyksellä niillä on nyt oivallinen tilaisuus etsiä yhteistä linjaa YK:n vahvistamiseksi 
toimintakykyiseksi maailmanjärjestöksi.  

Sotien ja konfliktien ohella olennaisia YK:n tehtäviä ovat ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen, 
väestönkasvun hillitseminen, tuloerojen kaventaminen ja aseidenriisunnan edistäminen. On 
järjetöntä tuhlausta käyttää 1700 miljardia dollaria sotilasmenoihin samaan aikaan kun kaikilla ei ole 
esimerkiksi puhdasta vettä.  

Amdandamaji, Aseistakieltäytyjäliitto, ICAHD Finland, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Naiset Rauhan 
Puolesta -liike, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Kristillinen 
Rauhanliike, Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund, Suomen Rauhanpuolustajat sekä Suomen 
Sadankomitea 
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Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma (YVA-ohjelma) 
 
Mielipide arviointiohjelmasta, lähettäjä Naiset Rauhan Puolesta –liike. 
 
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike esittää, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on minimoitava 
vuosituhansia säteilevän korkea-aktiivisen jätteen aiheuttamia riskejä. On moraalisesti ja eettisesti 
tuomittavaa siirtää tuleville sukupolville taloudellista ja teknistä vastuuta energiamuodosta, joka ei 
ole tuottanut heille mitään hyötyä ja jonka käytöstä he eivät ole olleet päättämässä. Jotta tappavaa 
korkea-aktiivista ydinjätetaakkaa ei kasvatettaisi vielä raskaammaksi tuleville sukupolville on 
atomivoiman tuotanto ja korkea-aktiivisten jätteiden tuottaminen lopetettava kokonaan. 
Naiset Rauhan Puolesta –liike vaatii että Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa huomioon kaikki ne laajat 
atomivoimaan liittyvät välittömät ja välilliset ihmiskuntaa ja luontoa vaurioittavat miljooniksi 
vuosiksi jäävät riskit. 
 
Jätehuolto 
Fennovoima Oy:n (jäljempänä yhtiö) käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa sanotaan, että ainoa vaihtoehto käytetyn 
ydinpolttoaineen huollon ratkaisuksi Suomessa on geologinen loppusijoitus Suomen kallioperään. 
Kyseessä on ns KBS-3-konseptiin perustuva ratkaisu. YVA-ohjelmassa sanotaan virheellisesti, että 
konsepti soveltuu ...”Suomeen ja sen valinta mahdollistaa yhteistyön muiden samaa konseptia 
käyttävien pohjoismaisten ydinjätehuoltoyhtiöiden kanssa.” 



Mitään tällaisia pohjoismaisia ydinjätehuoltoyhtiöitä ei ole olemassa, ja on väärin väittää sellaista. 
Missään päin maailmaa ei vielä ole lopullisesti ratkaistu käytetyn polttoaineen ongelmaa.  
Myöhemmin ruotsalaisten kritiikkiä KBS-3- konseptia kohtaan. 
 
Yhtiön mukaan laitospaikalle suunnitellaan myös matala- ja keskiaktiivisen jätteen  
sijoitusta maanalaisiin luoliin. Hanhikiven alue on kapea niemi, joka käytännössä tuhoutuisi  
kokonaan jos laitos ja jätteen sijoitus sinne sallittaisiin.  
 
YVA –ohjelman mukaan yhtiö käynnistää alustavat paikkatutkimukset loppusijoitukseen liittyen 
Pyhäjoen Sydännevalla, joka rajoittuu Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan kuntiin.Toisena 
paikkakuntana on osoitettu Eurajoen koko kunnan alue yleispiiteisesti,  tutkimusalueen sijainnin 
tarkennukset esitetään YVA:n selostusvaiheessa. 
 
On edesvastuutonta antaa Eurajoen kunnan asukkaiden olla epävarmassa tilanteessa vuosikausia 
odottaen mille alueelle yhtiö mahdollisesti aikoo tehdä paikkatutkimuksia. Tällainen epävarma 
tilanne aiheuttaa mm. kiinteistöjen arvon laskua. Tämä on huomattu useilla kaivospaikkakunnilla 
Pohjois-Suomessa. 
 

KBS-3-konsepti ja loppusijoitusmenetelmät 

USA:n tiedeakatemian sekä Saksan hallituksen mukaan käytetty reaktoripolttoaine on pidettävä 
eristettynä ihmisistä ja ympäristöstä jopa miljoona vuotta. 
 
Atomivoimaloiden käytetty reaktoripolttoaine on ympäristön ja terveyden kannalta vaarallisinta 
ihmisen toiminnan aiheuttamaa ainetta. Missään päin maailmaa ei vielä ole keksitty ratkaisua 
käytetyn polttoaineen ongelmaan. USA:n tiedeakatemian mukaan käytetty reaktoripolttoaine on 
pidettävä eristettynä ihmisistä ja ympäristöstä 300.000 – 1.000.000 vuotta. Saksan hallitus 
puolestaan vaatii, että reaktoripolttoaine on sijoitettava turvallisesti suolamuodostumiin, 
savikerroksiin tai graniittiin miljoonaksi vuodeksi vuodesta 2035 lähtien.  
 
Ruotsissa ja Suomessa loppusijoitushankkeet perustuvat KBS-3 -malliin, joka lähtee siitä, että 
loppusijoituksen tulee toimia turvallisesti ainakin 100.000 vuotta, mikä on huomattavasti lyhyempi 
aika kuin yllä mainitun USA:n tiedeakatemian ja Saksan hallituksen suosittelema. 
 
Ruotsissa käydään vilkasta, ja suhteellisen avointa ja demokraattista keskustelua KBS 3 
menetelmästä, johon myös ONKALO- projekti perustuu. Käsittely jatkunee vielä vuoteen 2019 asti. 
Niin kutsutun ”samrådsprocessin” aikana on ilmennyt vakavaa kritiikkiä mentelmää kohtaan; 
kuparikapseleiden korroosio-riski, bentoniittisaven ominaisuudesta yms. Svenska Dagbladetissa, 
9.11.2013, kerrottiin Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH) tutkijoista, jotka ovat jättäneet Uppsala 
yliopiston referenssiryhmän, jonka tehtävä on seurata yliopistolla tekeillä olevia kuparikapselikokeita 
jotka tehdään SKB:n (Ruotsin Posivan) toimeksiannosta. 
Tutkijat sanovat etteivät voi allekirjoittaa kokeita sillä tehdyt virheet ovat aivan liian vakavia. 
 
KBS-3- menetelmää kohtaan on alusta  alkaen arvosteltu epävarmuustekijöitä kuparin korrosiosta 
pohjavedessä. Silloinen korroosioviranomainen KTH, professori Gösta 
Wranglén varoitti, että kuparikapselin 20 cm seinämän paksuus ei ole riittävä, nykyinen 
kuparikapselin paksuus on vain 5 cm. 
 
Kolme professoria ja tekniikan tohtori (Tekn. Dr. Peter Szakálos Prof. Anders Rosengren 



Prof. em. Seshadri Seetharaman Prof. em. Christofer Leygraf) ovat kuluvan vuoden huhtikuussa 
Nackan käräjäoikeudelle lähettämässään lausunnossa KBS-3- menetelmää kohtaan lausuneet mm. 
seuraavaa: 
- Korroosiotiedekunnan sisällä on nyt hyväksytty totuus, että kupari reagoi itsestään 

vesimolekyylien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdotonta arvioida kuparin 
korroosiota loppusijoituksessa yksinkertaisella sulfiddiffusiomenetelmällä. 
SKB kieltäytyy huomioimasta näitä tosiasioita, mikä tarkoittaa, että turvallisuusanalyysi ja 
siten koko loppusijoituksen menetelmä, KBS-3 ei perustu vankkaan tieteelliseen 
tutkimukseen. 
 

- Näihin korroosioteknisiin puutteisiin nämä neljä tiedemiestä arvioivat, että KBS-3 
menetelmän kuparikapselit hajoavat jo 1000 vuoden kuluttua. (14) 

 
-  Näitä tutkimuksia tukevat ja vahvistavat myös  G. Hultquistin tutkimusraportti, 

viimeaikaisimmat Tieteellisten julkaisujen KTH yhdessä kansalliset sekä kansainväliset 
tutkimusryhmät ja myös Studsvik AB ja Säteilysuojainstituutti (SSM). (3-10) 

 
Ruotsissa on vaadittu, että SKB:n tulee esittää KBS-3-menetelmälle vaihtoehtoja; kallioperän 
kuivavarastointi (DRD, Dry Rock Deposit), jossa jäte on suojattuna mutta edelleen saavutettavissa 
hätätilanteessa, tulevaisuuden uusia teknologioita varten, syviä porareikiä jne. 
 
Suomen viranomaisten on otettava Ruotsin kokemukset vakavasti ja avattava keskustelu korkea-
aktiivisten jätteiden loppusijoituksesta uudestaan. 
 
Maailmalla tutkitaan nykyään vilkkaasti neljännen sukupolven reaktoreiden suunnittelua. 
Tavoitteena on parantaa ydinturvallisuutta ja G. Wranglén mukaan myös huolehtia vastuullisesti 
jätteistä. Olisiko syytä odottaa mitä tuloksia tutkimuksista saadaan? 

Jääkausi 

Nykyinen Suomen alue vapautui jääkauden jäästä noin 9.000 vuotta sitten. KBS-3 
loppusijoitusmenetelmää on kehitetty viimeisten 30 vuoden ajan antamatta kuitenkaan vastausta 
siihen, miten se kestäisi uuden jääkauden. Jääkauden aikana esiintyvä jääkerros saattaa olla jopa 
kolme kilometriä paksu. Jään paino painaa kallioperää alas ja lisää kapseleihin kohdistuvaa rasitusta. 
Mannerjään vetäytyessä sulava vesi, jolla on korkea happipitoisuus saattaa tunkeutua 
loppusijoitustunneleihin vahingoittaen kuparikapseleita korroosiolla. Tulee tapahtumaan monta 
suurta maanjäristystä, kun maa jääkauden aikana painautuu alas ja nousee jälleen. Tämä saattaa 
vahingoittaa kalliota ja kuparikapseleita. Lisäksi pohjavesi, jolla on korkea suolapitoisuus, saattaa 
joko jääkauden tai jonkin muun häiriön johdosta tunkeutua loppusijoitustunneleihin vahingoittaen 
kuparikapseleita suojavaa bentoniitti savea.  
 
Naiset Rauhan Puolesta  –liike katsoo, että viimeisintä tutkimustietoa tarvitaan alueiden 
seismisyydestä.  
Naiset Rauhan Puolesta -liike vaatii, että koska vastuu jätteistä Suomen ydinenergialain (990/1987) 
pykälän 34 mukaan loppujen lopuksi jää valtiolle, eli Suomen kansalaisille, Suomen olisi syytä 
odottaa mihin lopputulokseen KBS-3-menetelmän alkuperäiset, ruotsalaiset suunnittelijat päätyvät. 
Yhtiöllä ei vielä ole ydinvoimalan rakentamislupaa ja siksi sen on jäädytettävä kaikki hankkeet 
loppusijoituksesta. 
 
Helsinki 7. marraskuuta 2016 
 
Kunnioittavasti 
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Lausunto koskien Fennovoima Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen YVA-selostusta 
 

Maailmassa on tuotettu korkea-aktiivista ydinjätettä jo yli 50 vuoden ajan, mutta edelleen lopullinen 
ratkaisu näiden jätteiden sijoituksesta on jäänyt illuusioksi kaikissa muissa atomivoimaa käyttävissä 
maissa paitsi Suomessa ja Ruotsissa.  
 

Saksan Ympäristöasioiden asiantuntijaneuvosto (Sachverständigenrat für Umweltfragen) totesi 
vuonna 2000, ettei tähän asti ole keksitty minkäänlaista luonnontieteellisesti kiistatonta ratkaisua 
korkea-aktiivisen jätteen turvalliselle loppusijoitukselle. Neuvosto piti tuhansia vuosia kattavan 
takuun antamista turvallisuudelle “lähes pois suljettuna”. 
USA:n tiedeakatemian mukaan käytetty reaktoripolttoaine on pidettävä eristettynä ihmisistä ja 
ympäristöstä 300.000 – 1.000.000 vuotta. USA:ssa on vuosikymmeniä kiistelty käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituksesta.  
Saksan hallitus vaatii, että reaktoripolttoaine on sijoitettava turvallisesti miljoonaksi vuodeksi 
suolamuodostumiin, savikerroksiin tai graniittiin vuodesta 2035 lähtien. Saksassa 
loppusijoitusongelmaa ei ole läheskään ratkaistu ja Fukushiman kohtalokkaan 
atomivoimalaonnettomuuden jälkeen maa päätti luopua atomivoimasta.   
Suomesta ja Ruotsista löytyy kuitenkin ”asiantuntijoita” ja poliittisia päättäjiä, jotka eivät välitä 
atomivoiman vaaroista ja taloudellisista riskeistä, ja jotka uskovat löytäneensä ratkaisun ihmisen 
tuottamalle, lähes ikuisesti säteilevälle ydinjätteelle, jonka radioaktiivinen ja myrkyllinen elinikä 
ylittää miljoona vuotta (esim. 15.7 miljoona vuotta jodi-129, 2.2 miljoona vuotta neptunium-237).  
Ruotsissa ja Suomessa loppusijoitushankkeet perustuvat KBS-3 -menetelmään, joka lähtee siitä, että 
loppusijoituksen tulee toimia turvallisesti ainakin 100.000 vuotta, mikä on huomattavasti lyhyempi 
aika kuin yllä mainitun USA:n tiedeakatemian ja Saksan hallituksen suosittelema.  
 

FENNOVOIMAN YDINJÄTESUUNNITELMA – KBS-3 
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelma rakentuu yhteistyöhön 
suomalaisen ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy:n sekä sen tytäryhtiön Posiva Solutions Oy:n kanssa. 
Solmitulla palvelusopimuksella varmistetaan Posiva Oy:n hankkeen myötä alalle lähes 40 vuoden 
aikana kehittyneen osaamisen hyödyntäminen Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksessa. 
Posivan TVO:lle ja Fortumille tehty Onkalo-ratkaisu Olkiluodossa on lähes identtinen Ruotsin SKB:n 
esittämän ratkaisun kanssa. Loppusijoitushankkeet Suomessa ja Ruotsissa perustuvat yhteistyössä 
kehitettyyn KBS-3 menetelmään. 
 

Tämä KBS-3 menetelmä on viimeisen viiden vuoden aikana Ruotsissa käynyt läpi perusteellisen 
arvioinnin, johon ovat osallistuneet kaikki atomivoimaan liittyvät viralliset tahot mutta myös 
kansalaisjärjestöt. Myös julkista keskustelua on käyty eri medioissa. Arviointiprosessi on edelleen 
käynnissä ja saadaan päätökseen aikaisintaan vuonna 2017.  
Suomessa sen sijaan minkäänlaista demokraattista prosessia KBS-3 menetelmästä ei ole käyty. Tämä 
on häpeäksi valtiolle joka väittää olevansa läntinen oikeusvaltio. Yhteiskunnan kokonaisedun 
mukaista olisi ollut, että Suomessa viranomaiset ja päättäjät olisivat järjestäneet samankaltaisen 
arviointiprosessin Suomessa kuin Ruotsissa. Sitä ei kuitenkaan tehty, eikä päätöksiä Onkalon 
rakentamisesta edes siirretty kunnes Ruotsin arvovaltainen arviointiprosessi on saatettu loppuun, 
vaikka kyse on samasta loppusijoitusmallista kuin Suomessa.  
Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista olisi nyt tässä tilanteessa, että Suomen viranomaiset ja 
poliittiset päättäjät ottaisivat Ruotsin arviointiprosessissa esitetty kritiikki KBS-3 menetelmää 
kohtaan vakavasti. Kritiikkiä on esitetty sekä ruotsalaisten että kansainvälisten asiantuntijoiden 
taholta. 
Varteenotettavaa on, että Ruotsin SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) Mark- och miljödomstolenille 
antamassa lausunnossaan 29.6.2016 toteaa, että KBS-3 menetelmä vaatii kehittämistyötä mitä tulee 
teknisiin ja geologisiin suojaesteisiin, siis mitä tulee KBS-3 menetelmään perustuviin 



kuparikapseleihin, bentoniittisaveen ja ympäröivään kallioon. 
   
Tähän liittyen on huomioitava, että jo vuonna 2009 Kungliga tekniska högskolanin 12 tutkijaa kiinnitti 
huomiota kuparikapseleiden korroosioriskeihin. Tutkijoiden mukaan 5 cm kuparikapseli ei ole 
riittävä. Jokaisen kapselin kuparikerroksen olisi oltava metrin paksuinen jotta se olisi jotensakin 
turvallinen 100.000 vuotta. Asiantuntijat kritisoivat myös bentoniittisaven sopivuutta eristäjänä. 
Vuonna 2009 nostettiin eri tahoilta keskusteluun myös 
- ilmastomuutoksen aiheuttamat vaikutukset loppusijoitukseen sekä erityisesti pohjaveteen 
- että ei ole tutkittu loppusijoitusvaihtoehtoa sisämaassa herkän rannikkoalueen sijaan 
- että muita vaihtoehtoja kun KBS-3 ei ole tutkittu ja esitetty, kuten esim. 3-5 km syvät porareiät tai 
Dry Rock Deposit  
Vuonna 2011 OECD:n ydinenergiatoimisto NEA:n asettama asiantuntijaryhmä arvioi Ruotsin SKB:n 
loppusijoitushakemusta. Asiantuntijaryhmä totesi mm 
- että SKB:n malleissa siitä, miten pohjavesi liikkuu kallioperässä, esiintyy epävarmuuksia 
- että ryhmä ei ole tyytyväinen kriteereihin joiden perusteella SKB on valinnut niitä paikoja joihin 
kupariskapselit sijoitetaan, ottaen huomioon halkeamia ja epäsäännöllisyyksiä kalliossa 
- että on olemassa epäselvyyksiä siitä, miten SKB turvaa kaiken sen tekniikan ja 
valmistusmenetelmien laadun jotka tarvitaan loppusijoitusluolan rakentamiseksi 
- että kuparikapseleiden korroosion kohdalla esiintyy vielä kysymysmerkkejä  
On täysin selvää, että sekä Suomessa (Olkiluoto, Pyhäjoki) että Ruotsissa (Forsmark) 
loppusijoituspaikkakunnan valinta ei ole tapahtunut parhaan mahdollisen vaihtoehdon perusteella 
vaan paikkakunnan atomivoimamyönteisyyden perusteella, mikä on täysin yhteiskunnan 
kokonaisedun vastaista.   
Naiset Atomivoimaa Vastaan liike edellyttää, että ennen kuin Fennovoimalle myönnetään 
minkäänlaisia loppusijoitusprojektin etenemislupia, Suomessa käydään avointa, julkista, 
demokraattista keskustelua kaikista yllä olevista KBS-3 menetelmän kritiikkikohdista sekä muista 
loppusijoitusvaihtoehdoista, mm syvät porareiät, joista käydään keskustelua eri foorumeissa 
maailmalla.   
 

MAANJÄRISTYKSET PERÄMERELLÄ – UUSI JÄÄKAUSI 
Ydinvoimateollisuus on itsepintaisesti ja kategorisesti pitänyt kiinni vanhentuneesta käsityksestä, 
jonka mukaan Suomi ja Ruotsi edustavat aluetta, jolla tapahtuu vähän ja pieniä maanjäristyksiä. On 
myös väitetty, että tulevien 100.000 vuoden aikana voimme olettaa tapahtuvan vain 0,1 
maanjäristystä voimakkuudeltaan 7, yksi voimakkuudeltaan 6, sekä kymmenkunta maanjäristystä 
voimakkuudeltaan 5 richteriä. Tähän merkilliseen ennusteeseen, joka ei ole mitenkään ankkuroitu 
moderneihin geologisiin edistysaskeliin, perustuu ydinvoimateollisuuden konsepti korkea-aktiivisen 
ydinjätteen loppusijoitukseksi turvallisesti kallioperään 100.000 vuodeksi eteenpäin.  
Pohjanmeri on korkeaseisminen alue. Jos mennään 5000 vuotta ajassa taaksepäin, on tapahtunut 11 
muinais-maanjäristystä, joiden rekisteröidyt, arvioidut voimakkuudet nousevat 7 richteriin. Jos 
palataan jääkauden loppuun noin 10.000 – 12.000 vuotta sitten, niin löytyy 68 rekisteröityä 
maanjäristystä aina 8 richteriin asti.  
Pohjanmaalla tapahtui vuonna 1626 maanjäristys, jonka voimakkuus oli välillä 4–5 Richterin 
asteikolla.  
Voimakkain ”lähiajan” tiedossa oleva maanjäristys Suomen alueella tapahtui kesäkuussa 1882 
Perämeren alueella. Magnitudiksi arvioitiin noin 5 richteriä. 
  
Oulun yliopiston seismologin Elena Kozovskayan mukaan Perämeren alueen seismisyydestä ei ole 
riittävästi tutkimustietoa atomivoimalan rakentamispäätöstä varten alueella. Hän vertaa aluetta 
Kaliningradiin, jossa tapahtui yllättäen kaksi maanjäristystä vuonna 2004. "Kaliningradin kallioperä 
on iältään yhtä vanhaa kuin Suomessa. Siellä on myös samantyyppinen vanha siirrosalue, joka kulkee 
myös Perämeren pohjalla. Kaliningradin aluetta pidettiin aikaisemmin hyvin stabiilina, koska 
seisminen aktiivisuus oli erittäin matala viimeisen sadan vuoden aikana. Kaikesta huolimatta siellä 



tapahtui kaksi voimakasta, noin yli viiden Richterin maanjäristystä." (Kaleva 21.7.2007, 
Maanjäristykset mahdollisia Perämerellä).  
Joulukuussa 2008 noin 4,7 richterin maanjäristys ravisteli Tanskaa ja Etelä-Ruotsia. 
Ruotsin rannikolla sattui maaliskuussa 2016 maanjäristys joka tuntui Suomessa saakka. Järistyksen 
magnitudi oli noin 4,1. Oululaiset kertoivat kuulleensa jyrinää ja tunteneensa tärinää. Järistys tuntui 
selvästi myös mm Kemissä. Järistys johtui ilmeisesti siitä, että Suomen ja Ruotsin välillä on 
maankuoressa vanha rikkoutumisvyöhyke. 
Naiset Atomivoimaa Vastaan –liike edellyttää Suomen viranomaisilta ja Fennovoimalta viimeisintä 
tutkimustietoa  alueen seismisyydestä loppusijoitusluolan kohdalla. Fennovoiman on esitettävä 
riippumattomien asiantuntijoiden tutkittavaksi tutkimusaineisto, jossa arvioidaan, miten KBS-3 
menetelmän mukaan sijoitettu korkea-aktiivinen jäte käyttäytyy voimakkaan maanjäristyksen 
sattuessa. 
 

Nykyinen Suomen alue vapautui jääkauden jäästä noin 9.000 vuotta sitten. KBS-3 
loppusijoitusmenetelmää on kehitetty viimeisten 40 vuoden ajan antamatta kuitenkaan vastausta 
siihen, miten menetelmä kestää uuden jääkauden. Jääkauden aikana esiintyvä jääkerros saattaa olla 
jopa kolme kilometriä paksu. Jään paino painaa kallioperää alas ja lisää kapseleihin kohdistuvaa 
rasitusta. Mannerjään vetäytyessä sulava vesi, jolla on korkea happipitoisuus, saattaa tunkeutua 
loppusijoitustunneleihin vahingoittaen kuparikapseleita korroosiolla. Tulee tapahtumaan monta 
suurta maanjäristystä, kun maa jääkauden aikana painautuu alas ja nousee jälleen. Tämä saattaa 
vahingoittaa kalliota ja kuparikapseleita. Lisäksi pohjavesi, jolla on korkea suolapitoisuus, saattaa 
joko jääkauden tai jonkin muun häiriön johdosta tunkeutua loppusijoitustunneleihin vahingoittaen 
kuparikapseleita suojaavaa bentoniittisavea.  
 

SKB:n julkaisussa ”Fakta om istiderna som kommer” vuodesta 1993 todetaan tulevaisuudessa 
tapahtuvista jääkausista: 
- 20.000 vuoden päästä tapahtuu uusi jääkausi. Jää kattaa SKB:n kartan mukaan Norjan, Ruotsin koko 
Pohjanmerelle asti ulottuvan alueen, sekä Suomen kokonaisuudessaan. Jää on paksuimmillaan 1.500 
m.  
- 60.000 vuoden päästä tapahtuu voimakkain jääkausi. Koko Skandinavia on silloin jään peitossa. 
Jäämassa on Tukholman kohdalla noin 2.500 m syvä. Tukholma vajoaa painon myötä 600 m. Kun jää 
vähitellen sulaa, meren pinta-ala nousee 100 m nykyisen pinta-alan yli.  
- 80 000 - 120 000 vuoden päästä ilmasto muuttuu jälleen kylmemmäksi. Jäämassa kattaa silloin 
koko Itämeren alueen.  
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelma rakentuu yhteistyöhön 
suomalaisen ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy:n kanssa. Turun yliopisto ilmoitti kesäkuussa 2015, että 
ikiroudan vaikutus Posivan Olkiluodon onkaloon on arvioitava uudestaan. Olkiluodossa korkea-
aktiiviset ydinjätteet pyritään sijoittamaan ikiroudan ulottumattomiin 420 metrin syvyyteen. 
Yliopiston mukaan uusien tutkimusten valossa tämä syvyys ei riittäisi. Tutkimukset viime 
jääkausisyklistä osoittavat, että viime jääkauden aikana, joka kesti noin satatuhatta vuotta, Etelä-
Suomi oli tundra-aluetta. Tämä on olennaisesti pidempi aika kuin aiemmin on luultu, ja siksi 
ikiroutakin on ulottunut syvemmälle kuin on luultu. Yliopisto katsoo, että Olkiluodon ydinjätteiden 
loppusijoittajat ovat joutuneet tukeutumaan puutteelliseen geologiseen aineistoon.   
 

Naiset Atomivoimaa Vastaan –liike edellyttää, että Fennovoima kaikista yllä olevista asioista esittää  
riippumattomien asiantuntijoiden tutkittavaksi tutkimusaineistoa, jossa arvioidaan, miten KBS-3 
menetelmä ja suunniteltu loppusijoituslaitos Pyhäjoella kestää uuden jääkauden/uusia jääkausia. 
 

ULKOMAILLA TUOTETUN KÄYTETYN POLTTOAINEEN SIJOITTAMINEN SUOMEN MAAPERÄÄN – 
ROSATOMIN OMISTAJUUS FENNOVOIMASSA 
Maailman noin 440 siviilireaktorista noin 20 % on poistettava iän takia käytöstä lähitulevaisuudessa. 
Näiden atomivoimaloiden käytetyn polttoaineen sijoittaminen tulee ainakin länsimaissa olemaan 



demokratian äärirajoja koetteleva tehtävä, puhumattakaan kaikkien yli 400 reaktorin käytetyn 
polttoaineen sijoittamisesta. Varsinkin länsimaat tulevat epätoivoisesti etsimään ratkaisuja 
ongelmiinsa. 
Sekä atomienergiajärjestö IAEA:ssa (Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle) että EU:n 
tasolla on mainittu muutamien yhteisten loppusijoituspaikkojen olevan ratkaisu kaikkien maiden 
jäteongelmiin.  
Saksalaisessa Capital-talouslehdessä esitettiin 4.10.2006 Olkiluotoa sopivana paikkana EU-alueen 
käytetylle reaktoripolttoaineelle sopivaa maksua vastaan. Kehuttiin atomivoimamyönteistä 
ilmapiiriä, vähäistä asukasmäärää Olkiluodon alueella ja muistutettiin alueen heikosta taloudellisesta 
tilanteesta. 
Syyskussa 2007 Euroopan neuvosto (Council of Europe, Parliamentary Assembly) esitti 
komitearaportin “Radioactive waste and protection of the environment” (Doc 11377,17 September 
2007), jonka sivulla 7 todetaan, että Tokion vuoden 2005 kansainvälinen konferenssi, koskien 
radioaktiivisten jätteiden turvallista sijoittamista totesi, että monella maalla on verrattain vähän 
radioaktiivista jätettä ja tulisi suhteettoman kalliiksi jos jokainen maa rakentaisi oman geologisen 
loppusijoitustilan.  
 

Kesäkuussa 2008 EU:n korkeantason työryhmä, joka käsittelee atomivoiman turvallisuutta ja 
jätehuoltoa julkaisi lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin 27 jäsenmaan ydinturvallisuusviranomaisten 
päässeen yhteisymmärrykseen lujittaakseen edelleen ydinturvallisuus- ja ydinjätehuollon yhteistyötä 
EU:ssa. 
Ruotsin televisiouutisissa todettiin heinäkuussa 2008, että tarve ratkaista kasvihuoneilmiö voi johtaa 
siihen, että Forsmark, joka on valittu Ruotsin loppusijoitus-paikkakunnaksi, saattaa tulevaisuudessa 
joutua vastaanottamaan käytettyä polttoainetta muista EU-maista. Lakialoitteesta koskien EU-
sääntöjä ydinturvallisuudelle ja jätteiden loppusijoitukselle on neuvoteltu jo vuosia Brysselissä. EU-
komission energia-asioiden puhemies kertoi Ruotsin Upplandin TV4-uutisille, että nimenomaan 
jätekysymyksissä on päästy lähemmäksi yhteistä ratkaisua kuin muissa atomivoimaa liittyvissä 
kysymyksissä. Uutiskanava korostaa, että Ruotsissa ja Suomessa on päästy pisimmälle 
loppusijoitussuunnitelmissa (nyhetskanalen.se, tisdagen den 22 juli, Utländska atomsopor).       
 

Suomen laki lähtee siitä, että vain suomalainen radioaktiivinen jäte voidaan varastoida ja 
loppusijoittaa Suomessa.  
 
Kansainvälisten sopimusten mukaan jäte luokitellaan kuitenkin resurssiksi, ja EU-lait puolestaan 
kieltävät jäsenmaita laatimasta lakeja, jotka rajoittavat tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista 
sisämarkkinoilla. 
 

Per Cramér, EU- ja kansainvälisen oikeuden professori Göteborgin kauppakorkeakoulusta, katsoo, 
että Ruotsi voidaan pakottaa ottamaan vastaan ydinjätettä EU:sta. Ruotsin EU-
jäsenyysneuvotteluissa vuonna 1994 laadittiin pöytäkirjajulistus, joka kieltää ulkomaisen ydinjätteen 
välivarastoinnin ja loppusijoituksen Ruotsiin. Suomi esitti vastaavanlaisen julistuksen. Cramér 
korostaa kuitenkin, että on lievästi sanoen naiivia uskoa, että julistuksella olisi jotain oikeudellista 
arvoa. Olisi diskriminoivaa kieltää kansallisten etujen vuoksi yksi EU:n pääperiaatteista, nimittäin 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuminen, hän toteaa. Cramérin mielestä olisi ruotsalaisten 
kannalta tärkeää selvittää tämä oikeudellinen ongelma perusteellisesti, jotta Ruotsi voisi saada edes 
poliittisen vahvistuksen julistuksen oikeudellisesta arvosta. 
 
Myös Göran Forsberg, Göteborgin yliopiston sosiologi kiinnitti kesäkuussa 2008 Ruotsin radion 
haastattelussa huomiota siihen, että EU:ssa keskustelu yhteistyöstä liittyen loppusijoitukseen on 
viime aikoina vilkastunut. Hän on seurannut loppusijoituskeskustelua jo viisitoista vuotta. Hänen 
tulkintansa on, että asiaa ei tulla hoitamaan direktiiveillä ja pakolla vaan vapaaehtoisyhteistyöllä.  
Sveriges Radio, P1-morgon ohjelmassa elokuussa 2015 todettiin, että tällä hetkellä Ruotsin laki 



kieltää ulkomailla syntyneen radioaktiivisen jätteen vastaanottamista mutta että lähitulevaisuudessa 
tilanne voi muuttua. Vuoden 2011 EU-direktiivin mukaan perusperiaate on, että jokainen maa 
huolehtii omista jätteistään. Mutta direktiivi avaa myös mahdollisuuden poiketa tästä jos kaksi 
maata päättää tehdä yhteistyötä ja solmia sopimuksen jätteiden viemisestä turvalliseen huoltoon 
toiseen maahan. Ruotsin ei, ei siis ole absoluuttinen ei. Eduskunta voi tehdä päätöksen erikoisluvasta 
jätteiden sijoittamisesta Ruotsin maaperään. Urban Strandberg, Göteborgin yliopiston luennoitsija, 
joka on osallistunut kansainväliseen tutkimusprojektiin jätehuollosta, toteaa ohjelmassa, että Ruotsi 
ja Suomi ovat ainoat maat koko Euroopassa, jotka tarjoavat geologisia loppusijoitusratkaisuja, jopa 
erinomaisia ratkaisuja sekä geologisesti että teknisesti ja poliittisesti katsottuna.  
 

Tilanteessa, jossa atomivoimaloiden rakentamiskustannukset ovat karkaamassa käsistä ja jossa ei ole 
kokonaiskuvaa loppusijoitusprojektin lopullisista kustannuksista, saattaa kiusaus olla suuri kattaa 
raha-aukkoja vastaanottamalla vapaaehtoisesti maksua vastaan korkea-aktiivisia jätteitä muualta.  
 

Tulevaisuudessa atomivoimayhtiöiden omistussuhteet saattavat myös helposti johtaa siihen, että on 
vaikeata määritellä, mikä on loppujen lopuksi suomalaista jätettä. Ulkomaiset energiayhtiöt 
saattavat tulevaisuudessa olla enemmistöosakkaina suomalaisissa atomivoimayhtiössä, ja 
suomalaiset yhtiöt puolestaan saattavat omistaa enemmistöosuuksia muiden maiden atomivoimaa 
tuottavissa energiayhtiöissä.  
 

Fennovoiman kohdalla tilanne on hyvin kyseenalainen. Rosatom, joka on Fennovoiman suurin 
osakas, rakentaa ja rahoittaa suurimman osan Pyhäjoelle suunnitellusta atomivoimalasta sekä tulee 
toimimaan polttoaineen tuottajana. Yritys operoi 31 atomivoimareaktoria Venäjällä sekä rakentaa 8 
uutta reaktoria Venäjällä ja 36 ulkomailla. Kuitenkin Rosatom ja Venäjän hallitus eivät ole 
toteuttaneet muuta ratkaisua käytetyille polttoainesauvoille kuin niiden sijoittaminen altaisiin 
atomivoimaloiden yhteydessä tai jätteiden viemistä Uralin taakse epämääräisiin, radioaktiivisesti 
järkyttävän pahasti saastuneisiin väliaikaissijoituslaitoksiin. 
Jos Rosatom rahoittaa merkittävän osan Pyhäjoelle suunnitellusta loppusijoituksesta sekä toimii sen 
merkittävänä osakkaana, herää kysymys kenen toimesta ja missä päätökset tehdään siitä minkä 
maan jätteitä Suomessa otetaan vastaan loppusijoitusta varten.      
 

 

Koska loppusijoitusasia on käsiteltävä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta sekä tulevien 
sukupolvien etuja ajatellen, on kansalaisten saatava tietää kuka kantaa lopullisen vastuun 
loppusijoituspäätöksestä; Suomen poliittiset päättäjät, EU, Venäjän presidentti vai energiayritysten 
hämärä harmaa eminenssi?    
 

Naiset Atomivoimaa Vastaan –liike vaatii, että koska vastuu jätteistä Suomen ydinenergialain 
(990/1987) pykälän 34 mukaan loppujen lopuksi jää valtiolle, eli Suomen kansalaisille, on 
viranomaisten perusteellisesti, ennen kun päätetään Fennovoiman loppusijoitusprojektista, 
selvitettävä voiko Suomi kaikissa olosuhteissa kieltää ulkomailla syntyneen radioaktiivisen jätteen 
varastoimisen tai loppusijoittamisen Suomen maaperään.  Tulos on saatettava laajasti kansalaisten 
tietoon ja arvioitavaksi. 
 

Helsingissä 7.11.2016 
 
Naiset Atomivoimaa Vastaan 
Ulla Klötzer, koordinaattori  
ullaklotzer(at)yahoo.com                                                          
 



 

Itkemme tulevien sukupolvien puolesta – ei nuorten militarisoinnille!  
Lehdistötiedote 14.11.2016  

Kutsuntatilaisuuksia pidetään Helsingissä lähes neljän viikon ajan 1.-24.11. Tiistaina 15.11. kello 7.15-
8 kutsuntapaikan edessä Helsinginkatu 26:ssa järjestetään mielenilmaus nuorten militarisointia 
vastaan. Mielenilmauksella halutaan kyseenalaistaa asepalveluksen suorittamisen normi ja kehottaa 
kaikkia asevelvollisia harkitsemaan tarkkaan kutsunnoissa tekemänsä valinta. Se on myös osoitus 
huolesta sitä sotaisaa tulevaisuutta kohtaan, joka on vääjäämätön, ellei militaristista 
turvallisuusajattelua onnistuta murtamaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tempaus on osa 
kansainvälistä nuorten militarisoinnin vastaista toimintaviikkoa. 

Vuosittain lähes 30000 juuri aikuistuneen suomalaisen on pakko osallistua armeijan ja kunnan 
järjestämään kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnoissa annetaan lähes yksinomaan tietoa 
varusmiespalveluksesta, samalla kun siviilipalvelusvaihtoehdosta annettava tieto on erittäin 
vajavaista. Siviilipalveluslain mukaan: ”Työ- ja elinkeinoministeriön, siviilipalveluskeskuksen ja 
puolustusvoimien on annettava kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua 
siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä.” Aseistakieltäytyjäliiton siviilipalveluskeskuksella 
tekemien kyselyiden mukaan suurin osa sivariin hakeutuneista ei ole saanut mielestään riittävästi 
tietoa siviilipalveluksesta kutsunnoissa. Tiedottaminen siviilipalveluksen, totaalikieltäytymisen ja 
palveluksesta vapauttamisen mahdollisuuksista jää vapaaehtoisten aktiivien ja puskaradion 
tehtäväksi. Aseistakieltäytyjäliitto jakaa syksyisin lukuisten vapaaehtoisten voimin 
aseistakieltäytymisestä kertovia infolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä eri paikkakunnilla. 

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä luo, ylläpitää ja normalisoi ajatusta väkivallasta turvallisuuden 
takaajana. Samoin se luo, ylläpitää ja normalisoi ajatusta kahdesta sukupuolesta, joista toinen on 
valmis opettelemaan ja toteuttamaan viime kädessä tappamiskäskyjä, ja joista toinen on suojelua 
tarvitseva kohde. Nämä, sekä ajatus valtiorajojen määrittämästä ihmisten erillisyydestä, ovat 
esteenä ratkaistaessa tulevaisuuden suurimpia ongelmia kuten ilmastonmuutoksen ja kasvavan 
epätasa-arvon synnyttämiä katastrofeja.  

Asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvo-ongelma ei ratkea ulottamalla naiset mukaan 
pakkojärjestelmään, vaan luopumalla kaikkien pakottamisesta sen piiriin. Yleisestä 
asevelvollisuusjärjestelmästä luopuminen on yksi etappi matkalla kohti oikeudenmukaista rauhaa ja 
todellista turvallisuutta. Työ väkivallattomuuden eteen jatkuu tietysti sen jälkeenkin. 

Amandamaji ry 
Aseistakieltäytyjäliitto 
Itkijänaiset 
Naiset Rauhan Puolesta 
PAND – Taiteilijat rauhan puolesta 
Lisätietoja:  
Esa Noresvuo, Aseistakieltäytyjäliitto, 040 668 6713 
Kaj Raninen, Aseistakieltäytyjäliitto, 040 836 2786 
 
___________________________________________ 
 
 
Inget slutförvar i Bure, Frankrike Lea Launokari och My Leffler  
15.11.2016 
 



Bure, Reclaim the Fields, Frankrike. Aktivisterna Lea Launokari från Finland och My Leffler från 
Sverige. 
 
Torsdag 10.11. 
Våra resor startade från Helsingfors respektive Hälsingland och vidare till Paris. Där inväntade vi 
varandra på Charles de Gaulle flygplats, där vi påtagligt märkte av Frankrikes förlängda undantags-
tillstånd. Militärpolis, vanligtvis tre och tre, tungt beväpnade både på flygplatsen och Gare de Nord, 
Paris stora tågstation. När vi fotograferade krävde de att vi tog bort bilderna och på vår förfrågan om 
deras närvaro här, sa de att det var ”för vår säkerhets skull”. Flera medpassagerare tyckte att deras 
närvaro kändes trygg om något skulle hända! Från Gare du Nord åkte vi vidare till Joinville och målet 
Bure (tre tågbyten och sista 17 kilometrarna med bil). Vi var framme  22.00 och välkomnades varmt i 
House of Resistance. 
     I Bure har motståndsrörelsen mot slutförvar köpt ett hus där ett kolletiv lever sedan 2005. Det 
kallas The House of Resistance och där bor cirka 25 – 30 personer mer eller mindre permanent. 
Motståndarna har två andra platser som baser för aktiviteter. Dels en gammal järnvägstation i 
Luméville, 8 km från Bure samt ett läger i skogen Bois Lejuc (2 km från Bure). Här bor tillsammans ca 
13 – 15 människor. 
 
Fredag 11.11. 
Efter frukosten fick vi bilskjuts till skogslägret, som ligger på det område var ANDRA skall bygga 
slutförvaret. Under skogen skall det byggas fem schakt för hissar, ventilation etc. Denna höst har 
ANDRA avverkat träd i skogen. 
 
Huset hade på dagen ett internationellt möte med bönder som motsätter sig slutförvaret av 
högaktivt kärnavfall. Vi deltog inte eftersom mötet pågick på franska. 
 
På kvällen var det diskussion om hur aktivisterna och den lokala befolkningen arbetar tillsammans. 
Närvarande var också några bönder och andra som stöder motståndet. Tillsammans var vi cirka 50 
personer. Motståndet har pågått i 20 år och hälften av befolkningen i trakten är med i 
motståndsarbetet. 
 
Lördag 12.11. 
På ett par kilometers avstånd från Bure har ANDRA, the National Radioactive Waste Mangement 
Agency ((ägs av EDF (Electricitie de France), Areva och CEA (French Atomic Energy Commission, 
Commissariat à l'énergie atomique )) byggt ett underjordiskt laboratorium, besöks central och ett 
geologiskt museum. Alldeles nära ligger också EDF:s arkiv som är en gigantisk byggnad omringad av 
vallgravar och metall stängsel. 
 
ANDRA är det nationella bolaget som har köpt 3000 ha mark för slutförvaret i Bure i Meuse/Haute-
Marne. ANDRA har nu 350 – 360 anställda av vilka ca hälften från närliggande orter. De har 40 
specialister, 100 ingengörer. 
Slutförvaret kommer att ske på 490 m djup med 1500 km av gångar.  
 
Vi besökte det Geologiska museet på lördagen och fick audience hos ANDRAs  kommunikations och 
PR direktör Marc-Antoine Martin på måndagen.  
Se frågor och svar som är sammanslagna av diskussionen med guiden på museet och besöket hos 
Martin på ANDRA två dagar senare.  
 
1. 
Vilken metod är använd, hur har använt bränsle behandlats före? 
Man använder Cigeo metoden som är reversibel geologisk slutförvaring. Metoden är djupa borrhål i 
lera. Man slutförvarar här all högaktiv och mellanaktiv avfall som transporteras till Bure från de olika 



lagren (La Hague, Marcoule, Cadarache och Bugey) men också från kränkraftverken och militären.. 
Kärnbränslet behandlas före det kommer till slutförvaringen, man återanvänder uranet och 
plutoniumet. 
 
2. 
Hur lång tid kan man lita på glas och ytterkapseln i rostfritt stål? 
Den första barriären är glas som sätts in i en kapsel av rostfritt stål. Avfallet har då en radioaktivitet 
på 3-4 %. Man utgår ifrån att det tar minst 500 – 1.000 år innan rostfritt stål (ca 10 cm tjock vägg) 
korroderar. 
I undersökningar har man kommit fram till att på 420 – 550 m djup skyddar leran det radioaktiva 
avfallet i minst 100.000 år. Leran är mycket poröst och innehåller 80 % vatten. 
 
3. 
Är den omgivande leran (clay rock) tillräcklig skydd? 
Se svaret ovan. 
 
4. 
Vilka radionuklider är  avfall och vilka resursser? 
Enligt franska kärnkraftsindustrins lag är uran och plutonium inte avfall, de är resurser. Man 
reprocessar dessa till ny kärnkraftsbränsle, MOX. De flesta franska kärnkraftverken i dag använder 
MOX.metoden. 
 
5. 
Vad använder regeringen uranet och plutoniumet till? Används DU för vapenindustrin? 
Kärnkraftverken använder det som bränsle (skall reprosessas före). 
Övrigt kunde inte Martin svara på, ”det inte var hans område”. 
 
6 
Undersöker man andra alternativa metoder pararellt? 
Nej inte mera. 
Man har genomgått tre olika kärnkraftslagar i denna process. 

1. År 1991 accepterades en lag var man undesökte tre olika metoder för högaktiva slutförvar. I 
geologiska undersökningar slopade man granit, den var inte bra, inte heller den tyska 
metoden. ANDRA föreslog då redan Meuse/Haute-Marne som en plats för djup förvaring. 

2. År 2006  godtogs  en lag om reversibel geologisk slutförvaring i Meuse/Haute-Marne. I 
debatten före beslutet diskuterades att det är vårt ansvar att se till att göra något med 
kärnavfallet. 
Martin sade, att han känner att man inte kan lämna denna fråga till kommande generationer. 

3. I år, 2016 har man skickat in en ansökan om en lag att acceptera Cigeo. Beslutet kommer 
2021. 
 

7. 
Vilka konsekvenser har en istid, permafrost eller jordbävning? 
Detta område är inte ett epicentriskt område. Det har gjorts undersökningar att om en jordbeväning 
skulle hända i bergen eller alperna skulle den inte har någon påverkan på detta leriga område. 
Permafrost eller istid kommer inte heller att ha någon påverkan. Istiden kan påverka på 40 meters 
djup inte lägre ner. Permafrost går till 200 m djup. 
 
8. 
Kommer ni att ta hand om andra länders avfall? 
Nej. Det är förbjudet i EU reglerna i dag. Varje land skall ta hand om sitt eget avfall. 



Martin: Fast personligen är jag av den åsikten att t.ex. små länder med några kärnkraftverk skulle 
kunna skicka sitt avfall till en större anläggning i ett annat land i stället för att bygga ett eget. 
 
9. 
När kommer det slutliga beslutet att göras om Cigeo? 
I år har man gjort en ansökan till regeringen som oberoende självständiga experter granskar. Arbetet 
borde vara färdigt 2021. På grundval av experternas uttalanden beslutar regeringen i ärendet. 
 
10. 
Vem tas beslutet? 
Beslutet tas av regeringen.  
Detta är det första pilot projektet på fem år.ANDRA skall göra olika undersökningar årligen, varefter 
man fortsätter med med pilot projektet fram till 2035.  
 
11. 
Har man en oberoende granskande grupp? 
Jo, såsom det framgår i svaret punkt 10. 
 
12. 
Ser ni några problem med denna metod? 
Nej, inte med metoden, kärnkraften är säker. Men, de stora problemen kan bli på grund av 
ekonomin och mänskliga faktorer.  
     Detta svar från PR-direktören var nog det sannaste. Och det mest skrämmande! 
 
ANDRA, hemsida: www.andra.fri/international 
 
Teknsika dokument: 
http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_5_2&recherche_thematique=9&global_id_item=387 
 
På lördag kväll höll vi, Lea, My och Manly (en finsk dam), en presentation om Fennovoima och 
Pyhäjoki lägren och situationen där. My hade med sig ett bildspel. Det blev diskussion och efteråt 
kom en man från Champagne Ardennes och ville göra ett radioprogram om Pyhäjoki. Salen var 
fullsatt och vi var omkring 70 personer. 
 
Söndag 13.11. 
Dagen började med att alla åkte till Luméville, järnvägstationen och vi började plantera träd och 
buskar runt de ockuperade fälten. Man sjöng, åt mat, drack varmt rödvin eller te och arbetade hela 
dagen. Vi var ca 100 människor; barn, unga, åldringar, hundar från närmaste byar men också från 
fjärran. En polishelikopter cirklade runt ett tag. 
På kvällen mat och musik i huset i Bure. 
     En spännande reflexion är att från att ha varit en småskalig jordbruksbygd med många odlare har 
området (liksom i hela västvärlden) blivit en storskalig, monoton jordbruksbygd med ett fåtal odlare. 
Här, i de många tomma husen har successivt människor med andra värderingar flyttat in för att leva 
ett annat liv med gemensam värdegrund med likasinnade.  
 
Måndag 14.11. och Tisdag 15.11. 
Besöket på ANDRA, se lördag. 
Kommunen Bure har byggt ett hotell med restaurang och kafe på fältet mittemot ANDRAs 
laboratorium. Vi gick dit efter diskussionen och summerade våra intryck. 
 
Efter dessa lärorika, omtumlande och inte minst djupa möten med varma och alternativt tänkande 
människor lämnade vi Bure med nya insikter. Vi lämnade ett område med starka nukleära förtecken 



(här finns ett antal mycket välbevakade kärnkraftverk och kärnvapenfabriker inom en tiomilaradie). 
Och vi lämnade en trakt där motstånd och alternativa tankegångar verkligen slagit rot och växer. Vi 
återkommer gärna. 
 
Tack Milkasgåvofond som gjort denna intressanta resa möjlig. 
 
 
Jakamattoman ihmisarvon puolesta 
Kutsu 6.12.2016 
 
TANSSIT JAKAMATTOMAN IHMISARVON PUOLESTA 
TIISTAINA 6. JOULUKUUTA ESPLANADIN PUISTOSSA KELLO 18.00-20.30 
 
 
Eikö tänäkään vuonna tullut kutsua Linnan juhliin? Harmittaako itsenäisyyspäivän synkkyys? Älä ahdistu kotona, 
vaan tule tansseihin kanssamme! 
 

Tanssit jakamattoman ihmisarvon puolesta -tapahtuman tarkoitus on synnyttää iloa, luottamusta ja yhteisyyttä yli 
rajojen. Juhla järjestetään itsenäisyyspäivän iltana Esplanadin puistossa kello 18.00–20.30. 
 

Tanssiaisissa kaikki ovat yhdenvertaisia, katsomatta sukupuoleen, kansalaisuuteen, etnisyyteen, toimintakykyyn, 
ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, ulkomuotoon tai varallisuuteen. Emme suostu alentamaan tai jakamaan 
kenenkään ihmisarvoa. Siksi sanomme ei rasismille ja fasismille! 
 

Samaan aikaan rauhanomaisen juhlamme kanssa Helsingin kaduilla marssii 612-kulkue, johon kerääntyy 
nationalistisia, rasistisia ja avoimen fasistisia voimia, jotka haluavat jakaa ihmiset keskenään eriarvoisiin asemiin. 
Äärioikeiston lisäksi Suomen valtaeliitti on luonut pelon ilmapiiriä ideologisilla ratkaisuillaan hyvinvointivaltion 
tuhoamiseksi. Eriarvoisuutta lisäämällä ihmiset on saatu näkemään lähimmäisensä vihollisina, ja kääntymään 
toinen toistaan vastaan. 
 
Haluamme toimia vastavoimana pelolle ja vihalle. Haluamme näyttää, ettemme suostu pitämään yhtäkään ihmistä 
toista vähempiarvoisena. Eriarvoistumisen pysäyttäminen on ainoa keino pysäyttää fasismin nousu. 
 
Kansanomaisen juhlan musiikkitarjonta koostuu monikulttuurisista rytmeistä. Tarjolla on lämmintä vegaanista 
ruokaa ja juomaa kaikille halukkaille. 
 
Tule kohtaamaan tavallisia ihmisiä, keskustelemaan ja nauttimaan itsenäisyyspäivän illasta. Ja halutessasi voit 
tanssia itsesi lämpimäksi juuri omalla tyylilläsi. 
 
Tapahtuman puhujat ja artistit julkaistaan pian. 
 
Tapahtuman järjestää joukko äärioikeiston noususta ja eriarvoistumisen kasvusta huolestuneita kansalaistoimijoita. 
 
Jakamattoman ihmisarvon puolesta: 
Toimimme vastavoimana pelolle ja vihalle. Emme suostu pitämään yhtäkään ihmistä toista 
vähempiarvoisena. 
 

Tietoja: fb: https://www.facebook.com/jakamatonihmisarvo/ 
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