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• Fennovoima = ursprungligen E.ON 34 % + lokala 
energiproducenter + Rautaruukki, Outokumpu, 
KESKO, SOK, Myllyn Paras, Atria .... 
 

• E.ON lämnade Fennovoima i oktober 2012 
 

• Ryska statsägda Rosatom, grundat av Vladimir Putin 
2007, övertog 2013 EON:s andelar, pris 4-6 
miljarder euro.  

    75 % externt kapital behövs  

    Det har Rosatom lovat skaffa fram 

     

 



• Ryska Välfärdsfondens bidrag = 2,4 miljarder 

• Ca 4 miljoner ryska pensionärer lever idag under 
fattigdomsgränsen p.g.a. låga pensioner 

• Det motsvarar ¾ av Finlands befolkning 

 

 



STINKANDE SAMBAND 
 
• 3.12.2012 pensionerades  

Jukka Laaksonen från 
tjänsten som gen.dir. för 
STUK 
(Strålsäkerhetscentralen) 
och anställdes som  
direktör för Rosatom 
Overseas 

 

• 5.12.2014 riksdagen 

röstade för Rosatom  

     115 – 74 

 



• RAOS – Finskt dotterbolga till ROSATOM 
    - största enskilda andelsägare  
    - bygger, levererar bränsle, bedriver, ansvarar  
      för service/upprätthållande  
    - står för en stor del av finansieringen 
 
• Driftstid: minst 60 år 

 
• Mankala-Princip = El för produktionspris till 

ägarna  
 

 



• Licensieringsprocessen skulle vara avslutad 
2018   

    Rosatom kunde inte leverera de nödvändiga 
dokumenten i tid 

    Enligt Rosatom levereras de felande 
dokumenten innan slutet av 2021 

 
• STUK har enligt 3. kvartalsrapporten fått 

endast 10 % av alla dokument 
 
• STUK har flera gånger kritiserat projektets  

säkerhetskultur   

 



AVFALLSFRÅGAN ÄR INTE LÖST 
 
• Onkalo som snart tas i bruk i Olkiluoto är endast  

för Olkiluoto (3 reaktorer) och  Lovisa (2 
reaktorer) 
 

• ort för Fennovoima slutlagret väljs på 2040-talet 
 
• Pyhäjoki-kommunförvaltning vill inte ha ett 

slutlager i Pyhäjoki/Hanhikivi 
 
• Lapin Kansa 22.4.2010, Jukka Laaksonen: 
   "I nästan varje kommun i Finland finns det en 

lämplig ort för kärnavfall“  

 

 



HANHIKIVI-UDDEN – Norra Österbottens miljöcentral 11/2009 
  
“Utforskningen av naturtyperna i Hanhikivi visar  
 att området är särklassigt mångsidigt när det  
gäller hotade naturtyper. Praktiskt taget hela  
udden är täckt av sådana naturtyper. Hela udden är  
också representativ för hotade successionskedjor i  
skogar vid landhöjningskuster.”  

 

FN:S BIODIVERISTETSKONFERENS, EGYPTEN 2018 
 
Bottniska viken klassificerades som ett av nio  
ekologiskt och biologiskt signifikanta marina  
områden i Östersjön. 

 

 



HANHIKIVI NATURSKYDDSOMRÅDE 

 
• Gula stjärnor: 
   skogslagen – skyddat område 

 
• Röda stjärnor: 
   METSO ympäristötukikohteet  
   (frivilligt skogsbiodiversitetsprogram) 
    
• mörk-gröna områden: 
   Natura 2000 områden (EU  
   nätverk för att skydda biodiversitet) 
 
• ljus-gröna områden: 
  Habitat –typ  som täcks av  
  naturkyddslagen   
 
•  breda linjer: 
   Nationellt värdefulla  bergområden 
 
•  Täta blå linjer: 
    Finiba-område; fågelområden  
    underkastade speciellt 
    internationellt ansvar  

    

 

 



• Över 250 växtarter 
 

• Över 200 observerade fågelarter. Hanhikivi udde 
är en huvudanhalt för flyttfåglar och udden får 
besök av exceptionellt stora fågelskaror.  

 
• Successionsserier av skogar vid landhöjnings-

kusten hör till de mest hotade i Finland och i hela 
Europa. 
 

• Hanhikivi udde hör till Finlands 
landhöjningskusters viktigaste biotopområden. 
 

• Udden ligger till största delen endast 1,5 meter 
över havsytan  

 



Hanhikivi-udden 



• 2008 falsk information från Fennovoima om 
markägande och projektpåverkan 
 

• Det första hotet om expropriation 2014 som 
senare  genomfördes,  200 stugägare och deras 
familjer fick lämna allt på Hanhikivi udden 
 

• Pyhäjoki  är tudelat. Familjer separerades på 
grund av Fennovoima-aktiviteter 
 

• mentala och sociala problem, människor 
traumatiserade 
 

 

 



En idyll förstörs 









MOTSTÅNDET AKTIVERAS 
 

• 2015-2016, kärnkraftsmotståndare har läger i 
Pyhäjoki, demonstrationer i Pyhäjoki och närliggande 
kommuner 
 

• Våren 2016 ett internationellt läger nära Hanhikivi 
byggnadsområde - Reclaim the Cape 
 

• 2016 våldsamt polisbeteende, polisen förstörde 
båda lägren, jagade bort alla icke-Pyhäjokibor från 
orten, arresterade flere tiotal 
 

• familjerna ännu mer tudelade i kärnkraftsfrågan 
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    ANDELSLAGET HÄXLÅS/NOIDANLUKKO 
 
• grundades i slutet av 2017. Informationscentret 

Hanhikivi öppnades i januari 2018 
 

• För att fylla ett gap i kärnkraftsaktivism efter 
polisoperationen 
 

• enligt modell från Frankrike; ett hus för 
motståndare till en kärnavfallsanläggning i Büre, 
där lokalbefolkningen är involverad 
 

• finansiering för att köpa ett hus från Grassroots 
foundation, Tyskland 
 

• husets driftskostnader finansieras genom att 
sälja andelslagets aktier 

 



Låsbräken/noidanlukko - en hotad växt 



beskyddare är skådespelerskan Karoliina Kudjoi  
och skådespelaren Martti Suosalo 

 



SYFTET MED VERKSAMHETEN 
 
• bygga nätverk med lokalbefolkningen, experter,  

    beslutsfattare, konstnärer, journalister,forskare 
 
• gräva fram kritisk information om kärnkraft,  

energiproduktion i allmänhet 
 

• skapa ett utrymme där människor kan träffas och 
diskutera kärnkraft 
 

• ge lokalbefolkningen ett forum för att bli aktiva i 
motståndet mot en destruktiv energiproduktion 
 

• erbjuda konstnärer och forskare en plattform och 
utrymmen för arbete 
 

• försöka läka den traumatiserade gemenskapen 

 









MEDLEMMAR OCH/ELLER STÖDGRUPPER 
 
• mindre än 40 medlemmar,  

    8 stödgrupper/personer runt om i landet 
 
• Jordens vänner, Finland 

 
• Finlands naturskyddsförbund, Nylands-

distriktet 
 

• Hittills har cirka 200 personer varit med och 
hjälpt till med projektet på ett eller annat sätt  

 



• Nätverket 
Kärnkraftsfritt 
Bottenviken i norra 
Sverige stöder 
arbetet, är inte 
medlem 

 

• 21 kommuner i 
norra Sverige 
motsätter sig 
projektet 

 

 



SVÅRIGHETER 
 
• aktiva människor flyttar från området 

 
• människor är rädda för att öppet motsätta sig 

Fennovoima  
 

• det tar tid att vinna ortsbornas förtroende 
 

• bara ett fåtal organisationer har anslutit sig till 
Häxlås/Noidanlukko - inga utländska 
 

• för få människor arbetar aktivt med verksamheten  
 

• alla arbetar frivilligt, förra året skrev tre personer 6 
ansökningar om finansiering för olika projekt, bara ett 
projekt fick finansiering 
 

• verksamheten  behöver många fler aktiva och  
    frivilliga människor från området 

 



VARFÖR HÄNDER INGENTING ? 
 

• Fennovoima har inte lämnat in något material 
under det senaste året 

• Fennovoima har lovat att lämna in de 
nödvändiga dokumenten till STUK 
(Strålsäkerhetscentralen) våren 2021 

• nästan ingenting händer på Hanhikiviudden 

• lokala företagare och fastighetsägare vågar inte 
investera 

• markpriserna sjunker i väntan på byggnads-
beslutet  



UTMANINGAR 
 
• Utmaningarna är mindre för andelslaget när 

alla parter väntar på vad som skall hända och 
när  

 
• ökat misstroende mot Fennovoima-projektet 

 
• Investeringsplanen för anläggningen är också 

ofullständig 
 

• Slutförvaret är ännu oklart 
 
• kommundirektören i Pyhäjoki: Kärnavfall 

kommer inte att läggas ned i kommunen 

 







ALTERNATIV FÖR HANHIKIVI UDDEN 
 
• bioenergi, solenergi och vindkraft (Goda 

exempel:  Simo och Ii kommuner) 
 

• lokal produktion för lokala konsumenter 
 

• produktion för en hållbar utveckling på 
Hanhikivi, i grannområdena och på andra orter 
i Finland 

 
• växthus, odlingsaktiviteter, återställning till 

ett rekreationsområde 
 

 


