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Ydinvoima Perämerellä? 
 
Tervetuloa suureen kansainväliseen ydinvoima konferenssiin, jossa on osallistujia useista maista. 
Konferenssi pidetään Medleforsin kansankorkeakoulussa, Skellefteåssa toukokuun 21-22. päivinä. 
Konferenssiin osallistuu yli 100 henkilöä. Järjestäjät näkevät uusiutuvan energian vaihtoehtona 
ydinvoimalan rakentamiselle Pyhäjoelle. 
 
Konferenssilla on kolme pääteemaa: 
 - Mitä tapahtuu Pyhäjoella, jossa Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalan ja mitkä ovat sen riskit 
ja vaikutukset Perämerelle? 
 - Vastaamaton ja polttavan ajankohtainen kysymys sekä Ruotsissa että Suomessa on, miten 
ydinjätehuolto hoidetaan? 
 - Keskustelua niistä suurista saatavilla olevista energiahuollon mahdollisuuksista tulevaisuudessa 
mm. energiatehokkuuden parantamisella ja 100% uusiutuvalla energialla. 
 
- Emme missään tapauksessa ole antaneet periksi kamppailuamme, sanoo Kärnkraftsfritt 
Bottenviken verkoston koordinaattori Lena Lagerstam, Morajärveltä. 
- Odotan konferenssia, joka on erittäin tärkeä. Fennovoiman suunnitelmat rakentaa venäläinen 
ydinvoimala Perämerelle on estettävä ja silloin on kansainvälisellä yhteistyöllä suuri merkitys. 
Tästä tulee tärkeä tapahtuma tavata ihmisiä ja solmia uusia yhteyksiä.  
Elisabeth Holmström Robertsforsista on yksi näistä, joka on ollut mukana konferenssin 
suunnittelussa. 
- Perämeri on pieni, suljettu sisämeri, jossa on haavoittuva ekosysteemi, ja se soveltuu siksi erittäin 
huonosti ydinvoimalalle. Ne valtavat lämpimöiset jäähdytysvedet lisäisi ympäristön stressiä, 
mereen, johon odotetaan vakavia ilmastonmuutoksia. Monet tutkijat arvioivat, että riski on suuri, 
että jopa pienet määrät radioaktiivista ainetta voi kertyä Perämeren organismeihin, esimerkiksi 
kaloihin, sanoo Elizabeth Holmstrom. 
Mukana konferenssin suunnitteluryhmässä on myös Lea Launokari,  Naiset Rauhan Puolesta 
liikkeestä, Suomesta. 
- Fennovoima ei ole ratkaissut ydinjäteongelmaansa. On korostettu, että olisi parasta rakentaa uusi 
loppusijoituspaikka sinne, mihin uusi ydinvoimala sijoitetaan. Kyse on siitä, haluavatko 
pyhäjokelaiset myös loppusijoituksen kuntaansa? 
- On myös tärkeää muistaa, että Rosatomin tuotanto sisältää sekä ydinaseiden että ydinvoimaloiden 
tuotannon. Lähes 40 prosenttia yrityksen työntekijöistä työskentelee ydinasetuotannon kanssa, 
sanoo Lea Launokari. 
Konferenssissa on mukana useita luennoitsijoita yliopistoista, virastoista ja ympäristöjärjestöistä 
Ruotsista ja Suomesta. Puheenjohtajana viikonloppuna toimii kulttuuritoimija Stina Oscarson. 
Venäjältä saapuu Oleg Bodrov, Venäjän ympäristöjärjestön Green Worldin puheenjohtaja. 
Tilaisuudessa saa ensi-iltansa venäläinen dokumentti "Hanhikivi", joka kertoo Pyhäjoelle 
rakennettavasta venäläisestä ydinvoimalaitoksesta. 
Ohjelma sisältää luentojen ja keskustelujen lisäksi, musiikkia, elokuvan, diaesityksiä ja Ann Andrén 

 
Lauantain kulttuuri-ilta alkaa innostavalla musiikilla, jonka lomassa näytetään ajankohtaisia kuvia 

. Tämän jälkeen näytetään uusi 
dokumenttielokuva "Nuclear Neighbour", joka kertoo Fennovoiman vastaisesta kampanjoinnista. 
Sunnuntaina mm. Pirkko Lindberg, näyttää kuvia ja kertoo teoksestaan "Fukushima ikuisesti." 
 
 
Katso tarkemmat tiedot oheisesta ohjelmasta. 
Kärnkraftsfritt Bottenviken verkoston nettitisivuilla http://karnkraftsfritt.se/ 
Yhteyshenkilöt: 



Jan-Erik Engman, Skellefteå, + 46703-79 52 17 jan-erik.engman@telia.com 
Elisabeth Holmström, Robertsfors, + 4670-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait 
Lea Launokari, Helsinki, + 358-50 5533220 lea.launokari@nettilinja.fi 
Inger Rajakyläntie, Tukholma, 9909 + 4673-020 i.s.raaby@gmail.com 
Lena Lagerstam, Morajärv, + 4672-2352 567 lena.lagerstam@telia.com 
Järjestäjät:  
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft - Kärnvapen (FMKK), 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Naiset Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa 
Vastaan liikkeet Suomesta. 
Tuemme konferenssia:  
Skellefteån kunta, Luonnonsuojeluyhdistykset Norrbottenissa ja Västerbottenissa, Maan ystävät 
sekä Suomessa että Ruotsissa, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Stop Fennovoima 
verkosto jne. 


