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Keskustelutilaisuus uraanihankkeista sunnuntaina 2.12.2007
klo 18.00 Louhiojan koululla Enossa
Suomen ja Pohjois-Karjalan tilanne, opastusta mielipiteiden
esittämiseen kauppa- ja teollisuusministeriölle valtaushakemuksista
Järjestäjät: Enon luonnonystävät, ry Kontiolahden luonnonystävät ry
ja Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike
Uutisia lyhyesti
27.11. AREVA Resources Finland Oy jätti 27.11. valtaushakemuksen Rumavuoman alueelle
(n.13 km2) Yli-Tornion ja Rovaniemen rajalla.
14.11. KTM on käynnistänyt 9.10. maanomistajien ja muiden asianomaisten kuulemiskierroksen Agricola Resources Plc Enon Ylä-Paukkajan ja Höllärinvaaran valtaushakemuksesta. Mielipiteitä voivat esittää ne, joiden oikeutta tai velvollisuutta asia koskee,
sekä muut, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava
vaikutus. Mielipiteet tulee jättää viimeistään 12.12.2007.
18.10. AREVA Resources Finland Oy ilmoitti varanneensa 16 aluetta Lapista. Saamelaisalueet
on kuitenkin rajattu varausten ulkopuolelle.
Kuva:
Heidi Lahtinen
12.10. KTM on käynnisti 9.10. maanomistajien ja muiden asianomaisten
kuulemiskierroksen
Karelian Resource Services Oy:n Enon Paukkajanvaaran alueen valtaushakemuksesta.
Enon kunnanhallitus antoi oman kielteisen lausuntonsa 5.11. kokouksessa.
Namura Finland Oy on jättänyt valtaushakemuksen 3.10. Kuhmon ja Sotkamon rajalle
Vepsän alueelle ja 8.10. Kuopion Puutosmäkeen. Mawson Energi AB on jättänyt 4.10.
valtaushakemuksen Nilsiän Saramäkeen
24.9. Namura Finland Oy on jättänyt Kuhmon Kapustan alueen valtaushakemuksen
täydennykseksi viereiset Hepo2 (Hepovaara) ja Lotto 1-2 (Löttövaara).
21.9. AREVA Resources Finland Oy ilmoitti tiedotustilaisuudessaan Kuusojan kankailla
haluavansa jatkaa tarkempia uraanin etsintöjä Eno - Kontiolahden tutkimusalueella. Yhtiön
ranskalainen emoyhtiö on hyväksynyt malminetsinnän rahoituksen jatkamisen.
Yhtiö on tänään julkistanut viime kesänä tehtyjen ensimmäisten kenttätutkimusten tuloksia.
Geologien suorittamat kartoitukset sekä ilmasta että maanpinnalta tehdyt mittaukset antavat
viitteitä siitä, että alueella on uraanimalmin muodostusta. Seuraavaksi yhtiö haluaa aloittaa
kairaukset. Esteenä ovat valtaspäätöksestä tehdyt valitukset. Yhtiö uskoo valitusten
hylkäämiseen ja kansalaisliike valtauspäätöksen menemiseen uuteen käsittelyyn.
12.9. Kanadalainen Cooper Minerals Inc on ilmoittanut varanneensa 26 aluetta suomalaisen
tytäryhtiönsä Namura Finland Oy:n nimissä Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Itä-Suomen
varaukset sijaitsevat Joensuun Kiihtelysvaarassa (Eronlampi Huhtilammella), Kuopiossa
(Puutosmäki), Siilinjärvellä (Vironniemi, Toso, Kuivasteenmäki), Iisalmessa (Savijärvi,
Huutsaari, Pyylehto) ja Pielavedellä (Uiveronlahti).
11.9. Namura Finland Oy jättänyt noin 17 km2 valtaushakemuksen Kärsämäen kuntaan.
15.6. Namura Finland Oy jättänyt n. 90 km2 valtaushakemuksen Enon la Kontiolahden
pohjoisosiin..
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Kaivamaton uraani ei ole haitta
Pielisjokiseutu 19.11.2007

Ranskalainen ydinfyysikko Bruno Chareyron, radioaktiivisuutta tutkivan
riippumattoman laboratorion (CRIIRAD) johtaja vieraili Enossa ja Kontiolahdella
maanantaina 12.11. uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen aloitteesta. Edellisenä
viikonloppuna hän osallistui eurooppalaiseen atomivoimakriittiseen konferenssiin
Helsingissä.
hosten ympäristöissä. Mittari näytti hälyttäviä lukemia.

Ympäristökeskuksen rakennusmestari Eero
Liimatta luovuttaa ottamansa Palokankaan
pohjavesinäytteet CRIIRAD laboratorion
johtaja Bruno Chareyronille tarkemmin
tutkittavaksi. Pohjavesikaivosta pumpattu vesi
todettiin kyllä aistinvaraisesti erinomaiseksi.

CRIIRAD on tutkinut ydinvoimateollisuuden,
uraanikaivosten ja ydinkokeiden vaikutusta
mm. Ranskassa ja Afrikassa sekä Tshernobylin onnettomuuden ja Ranskan Tyynenmeren ydinkokeiden radioaktiivisia
päästöjä.
Tutkimusmatka alkoi aamuhämärissä
näytteen otolla Arevan valtausalueella
olevalla Kuusojan vedenottamon tulevalla
pohjavesikaivolla. Näytteille tehdään
Ranskassa
laboratoriotutkimukset
radioaktiivisuuden määrittämiseksi.
Uraanikaivosten vastainen kansalaisliike
uskoo, että näytteet ovat puhtaat. Toinen
juttu on sitten, jos uraani ryhdytään
kaivamaan.
Aamupäivän aikana mitattiin ympäristön
radioaktiivisuutta vanhojen 1950-60- lukujen
vaihteen ja 1980 –lukujen Riutan koelou-

Paukkajanvaaran vanhalla uraanikaivoksella
arvioitiin ennallistamisen onnistumista. Parin
metrin maakerroksen alle peitetyn varsinaisen kaivosalueen päältä mitattiin lähes
normaaleja säteilyarvoja, mutta kaivoksen
portilla ja lastausalueilla arvot olivat selvät
normaalia korkeampia. Aika ja kansalaisliikkeen olemattomat rahat eivät riittäneet
alueen läpi virtaavien vesistöjen pohjasedimenttien ja veden tämän hetkisen
säteilytason tutkimiseen.
Pakollisen Kolilla nautitun hätäisen lounaan
jälkeen vuorossa oli yhteistyöhenkinen
tapaaminen ympäristökeskuksen johdon
kanssa. Päivän mittaustuloksista tullaan
toimittamaan havainnointiraportti ympäristökeskuksen käyttöön
Illalla Bruno Chareyron tapasi paikkakuntalaisia Jakokoskella Kontiovaaran
vanhalla koululla. Aluksi Tuomo Tormulainen
kertoi uraanikaivoshankkeiden nykytilasta
Pohjois-Karjalassa, Suomessa ja muualla
maailmassa.
Chareyron näytti esimerkkejä Arevan toiminnasta Ranskassa ja Afrikassa. Hän
kertoi myös, että Ranskassa kunnat ja
kansalaisjärjestöt ovat saaneet kamppailla
vuosikausia Arevan kanssa kaivosten jälkien
peittämisessä.
Enon Luonnonystävät ry on hankkinut yhteiseen käyttöön geiger-mittarin. Lopuksi
Bruno Chareyron opetti mittarin käyttöä
paikalla olleille.

