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- Oli todella raskasta nähdä kuinka Suomen eduskunta tänään äänesti Fennovoiman 
periaatepäätöksen puolesta, minkä johdosta se voi jatkaa uuden venäläisen reaktorin 
suunnittelemista Perämeren rannalle. On surullista, että suomalaiset ovat kiipeämässä 
ydinvoimajunaan, joka kulkee takaperin kohti tulevaisuutta, huokaa Per Holmqvist, jäsen 
Kärnkraftsfritt Bottenviken -verkoston (Ydinvoimavapaa Perämeri –verkosto) Piteån ryhmässä.
- Koko maailma huutaa uusiutuvien energiamuotojen perään, jotka sekä luovat enemmän 
työpaikkoja että antavat halvempaa sähköä. Näiden haasteiden edessä Suomi päätti kuitenkin 
satsata useita kymmeniä miljardeja vanhaan tekniikkaan. He eivät edes ole onnistuneet 
rakentamaan valmiiksi Olkiluoto 3 -reaktoriakaan, josta on tullut jo kolme kertaa suunniteltua 
kalliimpi ja joka on jo 9 vuotta aikataulustaan jäljessä. Rakentakaa ensin se valmiiksi ja osoittakaa 
pätevyytenne, ennen kuin tuhoatte koko Perämeren herkän vesistön Pyhäjoen reaktorilla, vaatii Per 
Holmqvist.

- Tämä on surullista, vaikkakin odotettavissa. Mutta reaktoria ei vielä ole rakennettu. Vielä pitää 
monen palapelin palasen loksahtaa paikalleen ennen kuin Fennovoima voi alkaa tuottamaan sähköä, 
sanoo Robertsforsista kotoisin oleva Elisabeth Holmström, joka on juuri palannut matkalta Helsingin 
vallan ytimeen.
- Me tapasimme STUK:n ja TEM:n väkeä sekä eduskuntapuolueiden edustajia ja kerroimme heille, 
ettei Perämeren rannalle mitään ydinvoimalaa saa rakentaa - näin se on, sanoo Elisabeth ja jatkaa:
- Vaikkei se kaikkein pahin ydinonnettomuuden muodossa tapahtuisikaan, olisi myös erittäin 
vahingollista, jos voimalan vuodot ja suuret lauhdevesimäärät häiritsisivät Perämeren herkkää 
meribiologista ympäristöä, hän sanoo.

Verkoston yhteyshenkilö Morjärveltä, Lena Lagerstam, on sitä mieltä että tämänpäiväinen Suomen 
eduskunnan päätös oli raskas. 
- Olimme toivoneet että eduskunta olisi osoittanut vähän tervettä järkeä ja olisi tehnyt "oikean" 
päätöksen. Nyt joudumme jatkamaan taistelua.  Mutta periksi emme anna. Olemme ehkä muutaman 
päivän ajan surullisia mutta sitten jatkamme työtämme. Lopuksi me tulemme voittamaan tämän. Jo 
nyt olemme keskustelleet boikotista valtion puoliksi omistamaa Fortumia vastaan, koska se ilmoitti 
tiistaina ostavansa 15 %:n osuuden Fennovoimasta. Tulemme myös työskentelemään sen puolesta 
että muut omistajat, kuten SSAB, vetäytyvät hankkeesta. Lisäksi tulemme yhdessä Pro Hanhikiven 
kanssa tutkimaan kaikki asiakirjat koskien lupaprosessia, rakennuslupaa, ympäristövaikutusten 
arviointia sekä väliaikais- ja loppusijoitusta. Heidän tulee tietää että me tulemme tutkimaan kaiken 
pohjia myöten, sanoo Lena ja näkee että työ tulee viemään hänen kaiken aikansa tulevana keväänä. 
- 1.7.2015 on seuraava kriittinen päivämäärä. Jos Fennovoima ei ole ennättänyt hankkia kaikkia lupia 
siihen mennessä, tulee koko projekti kaatumaan, toteaa Lena.
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