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Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin huomioita Terrafamen uraaniluvan käsitellstä
Sotkamon kunnanvaltuustossa äänestetin 26.2.2018 kunnan kannasta Terrafamen uraanin
talteenotooankkeeseen. Ennen valtuuston kokousta valtuutetut kuulivat asiantuntjaesitykset TEM:n ylik
insinööri Jorma Aurelalta, STUK:n Ylitarkastaja Jarkko Kyllöseltä ja Kainuun Ely:n Ympäristövastuuyksikön
päällikkö Sari Myllyojalta. Pidämme outona tässä TEM:n roolia. Ministeriön ratkaistessa asian poliitsest,
oanketa arvioivien virkamiesten tulee puolueetomast selvitää, onko Terrafamen oakemus
ydinenergialain mukainen sekä yotön soveltuvuus oakemuksen mukaiseen toimintaan.
Yleisötlaisuuksissa ministeriön edustajat ovat puoltaneet oanketa. Saman voidaan oletaa tapaotuneen
Sotkamon kunnanvaltuustossa. TEM:n ylikinsinööri Jorma Aurela ja teollisuusneuvos Liisa Heikinoeimo
näytävät asetuneen Terrafamen oakemuksen kannalle jo ennen asian käsitelyä. Vooidaan perustellust
kysyä onko tällainen menetely virkamiesten oyvän oallintotavan mukaista?
Aioeesta käyty yoteiskunnallinen keskustelu Kainuussa on ollut laimeaa. Yleisimmin käytety argument
oankkeen puolesta on ollut, etä uraani kannataa otaa talteen. Samalla tavoin voisimme ajatella monista
uusistakin kaivosoankkeista Soklissa, Kuusamon Juomasuolla, Rovaniemen ja Ylitornion Rompaksessa,
Suoangossa jne. Näiden kaikkien kallioperässä on monin verroin Terrafamen pitoisuuksia suurempia määriä
uraania.
Uraani on kuitenkin käsiteltävä yoteiskunnallisena ja ympäristökysymyksenä aina erillisest. Kaivosta
luvitetaessa uraani täytyy otaa esille jo ympäristövaikutusten arviointmenetelyssä. Voain siten voidaan
arvioida uraanin vaikutukset kaivostoimintaan ja sen ympäristövaikutukset. Kainuussa toteutetun mallin
mukaan perustetaan ensin kaivos, uraanin tuotanto luvitetaan jälkikäteen ja poliitsest asiaa käsitellään
siten, etä toiminnanoarjoitaja ilmoitaa suunnitelmansa aloitaa uraanin tuotanto ja keoitävänsä näin
Terrafamen kaivoksesta uraanikaivoksen. Täoän on vastatu Sotkamossa ja Kajaanissa, etä uraani
kannataa otaa talteen.
Käsityksemme mukaan Terrafame ei täytä ydinenergialain mukaisia vaatmuksia oaetuun toimintaan ja
koko oanke tulisi toteutuessaan olemaan Sotkamon kunnalle ja koko Kainuun imagolle oaitallinen ja
sisältäisi maodollisest riskejä alkutuotannolle ja muille luontoa oyödyntäville elinkeinoille. Emme myöskään
puolla ydinvoiman käytön lisäämistä ja Euroopan suurimman uraania tuotavan kaivoksen perustamista
Kainuuseen. Kukaan ei voi myöskään antaa takuuta kainuulaisen uraanin päätymisestä vain rauoanomaisiin
tarkoituksiin. Tämä on maodollinen alkusysäys Suomen maaperän varaamisesta monin paikoin
kansainväliselle uraanintuotannolle.
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