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- TVO Yhteiskuntavastuuraportti 2008 sensuroitiin SUPO toimesta. Eikä uusia laskelmia siitä, paljonko 
ydinjätettä TVO syytää ja kiehuttaa luontoomme ei enää uskalleta edes laskea. Tämä viimeisin silkailunne, 
jossa näkemällä tappavat ydinjätteet  vaan sijoitetaan 12m korkeitten avoimien aumojen sisään. Piilossa 
VAIN katseilta kertoo kaiken. Jokainen Suomalainen reaktori kaasuunnuttaa, vuotaa neutronivuota, Pu-239 
ionikaasuja ja tappavia jalokaasusarjoja Englantilaisen alan professorin tietojen mukaan 3 000kg/ vuosi! Eli 
koko sisältönsä vain 50 vuodessa.  
Siitä riippumatta, miten se on kulloinmkin yritetty peitellä. 
 
- Kyllä nyt TVO esittämä häikäilemätön avoaumaus, ilman minkäänlaista kattoa kertookin kansalaisille 
suoraan missä mennään. Aiotte aivan avoimen härskisti jatkossa vain kaasuttaa kaikki tyyni ihmisten 
hengitysilmaan, avo-ojissa meriin ja ympäristöömme kansaamme tappamaan.  
Vielä jonakin päivänne kohtaatte rikostenne karmivat seuraamukset ja jäämme odottelemaan tukevia 
tuomioitanne siitä. 
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- Haluatte selkeästi tehdä laitonta bisnestä myös tuomalla maahamme pitkin Eurooppaa tuotettuja 
ydinjätteitä. Missä vaiheessa TEM, TVO aiotte ydinrikollisina kertoa näistä myös tuhoon tuiomitsemallenne 
kansalle? 
 
- Suomessa on tällä hetkellä yli 200 ydinasetta. Ja TVO, Posivat on selkeästi valjastettu niitä jatkuvilla 
plutoniumin polton tuotannoillaan ylläpitämään. Milloin aiotte kertoa myös näistä totuuksia kansan kuulla? 
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Olette jälleen kerran onnistuneet alittamaan kaikki aiemmat korruptoidut riman alitukset ydinvoimassa, 
onnittelut siitä sekoilustanne. 
 
Todella taitavasti olette onnistuneet myös piilottamaan, miten tekeleestänne huolestunut rivikansalainen 
voi tehdä virallisen kantelun.  
Onnittelut myös siitä sekoilustanne. 
 
Mutta itse asiaan kuitenkin, kaikesta huolimatta. 
 
- Olenkin jo jonkin aikaa odottanut, milloin aletaan Suomessa siirtyä aivan avoimeen ja peittelemättömään 
ydinteollisuuden tekemään kansanmurhaan. Tämä hanke, jossa asetatte kaasuuntuvat ja suoraan ilmaan 
ionisoituvat ydinsaasteet surutta avotaivaan alle, pressukaton alle.  
Tarkoittaa sitä, että ette enää hevonpaskaa välitä edes peitellä aikeitanne saastuttaa koko Pohjola 
ydinvoimaloitten näkemällä tappavilla saastoilla. 
 
- Hallitus antoi vuoden vaihteessa jälleen kerran TVO käyttöön verovaroistamme 550 miljoonan massiiviset 
tulkiaiset. Kenenkään kertomatta, mitä varten? Onko venäjän maassamme ylläpitämä ydinaseitten 
tuotanto tehnyt noin mielettömät tappiorahat vuosittain? Vai meneekö tästäkin rahasta suurin osa suoraan 
lahjuksiin ja korruptionne käyttöön? 
 

 
 



Lähettäjä:
Vastaanottaja: Kirjaamo TEM
Aihe: Ympäristövaikutusten arviointohjelma hyvin matala-aktiivisten ydinjätteen loppusijoituksdesta Olkiluodon

ydinvoimalaitosalueella
Päivämäärä: lauantai 29. elokuuta 2020 1.27.37

Ympäristövaikutusten arviointohjelma hyvin matala-aktiivisten
ydinjätteen loppusijoituksdesta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella

29.08.2020

Suomessa toimivalle laittomalle ydinaseitten tuoitantoyksiköillenne
lähetän varottavia, salaamistanne faktoja myös tunnetusti videoitten
muodossa. Koska totuus ei näytä teille muuten uppoavan
hallitsemattomista ongelmistanne ydinvoimaloissa myös.

254 Olkiluoto-3 taas

https://www.youtube.com/watch?v=CvY6go8z_Ew&feature=youtu.be
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1. 
 
Maailmalla on jo toki olemassa toimivampia transmutaatiotekniikoita. 
 
Milloin Suomen rikollisesti toimiva ydinaseitten tehtailijat ydinvoimaloissaan alkavat käyttää viimeinkin 
tällaisia OIKEITA keinoja hoitaa näkemällä tappavat plutoniumjätteensä turvalliseen tilaan? 
 
Ettekä vaan vailla moraalin häivää paisko Saatanallisia jätteitänne meidän Suomen kansan silmille 
avoaumoihinne. 
 
Onko tosiaan mitään järkeä, kun Sannamarinmin hallitus alkaa loppusijooittamaan näkemällä tappavaa 
ydinjätettä pintasoihin kiehumaan vapaasti taivaalle. 
 
Ihan varmasti kansaa kiinnostaa tietää tämä: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7GFFfmBGb5U&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D 
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2. 
 
Todella törkeä hanke ihmiskuntaa vastaan. Eli TVO ei mielestään vaivaudu laittamaan muutamia miljoonia 
lisää rahaa ydinturvalain määräämään aiempaan 100m syvyisiin loppusijoitushankkeisiinsa? 
 
Ja aikovat tuosta vaan vapauttaa viiveittä näkemällä tappavia ydinjätteitään leviämään kaikkialle 
ympäristöön. Eikö TOSIAAN Suomen ydinturvalain aiemmilla vaatimuksilla enää ole mitään merkitystä? 
 
Kun yhtäkkiä ydinjätteitä saa muka alkaa läjittämään surutta tuulien ja sateitten armoille pintasoihin. Onko 
TVO talous TOSIAANKIN niin kuralla, ettei kykene enää muka laittamaan muutamaa miljoonaa pikkuisen 
luolaston tekoon? 
 
Miten HITOSSA näin kannattamaton venäläisten ydinasetehtailut sitten luulottelee pärjäävänsä jatkossa 
vuosikymmenet 10- kertaa halvempaa tuulta, aurinkovoimaa ja geotermistä energiaa vastaan. Kun näinkin 
pieni investointi ei näköjään talouttaan kaatamatta enää heiltä onnistu. 
 
Miten hemmetissä tällaiset TVO loiset, jotka sai juuri kuitenkin hallitukselta verovarojamme 550miljoonaa 
tuosta vaan. Luulottelee edes taloudellisesti pärjäävänsä. Jos kerran ei malteta tuostakaan summasta 
laittavan muutaman prosentin asiallisempaan ydinjätehuoltoonsa. Kun näköjään KAIKKI rahat menee vaan 
epämääräisesti hallintojen lahjontaan ja korruptioon. 
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3. 
 
Suomessa lobataan nyt sumeilematta pienosreaktoreita, joissa ei enää edes Yritetä ydinvoimin tuottaa 
sähköä. Kuten IAEA ydinturvalaki velvoittaa. Koko hanke on siis systemaattisesti kansainvälisen lain 
vastainen. Ja paljastaa nyt suoraan, ettei ydinvoimaa enää 2008< jälkeen energianegatiivista sähkön 
tuotantoa edes Harkita, tai edes tarvita lumeena kansalle! 
 
Vaan koko ydinteollisuus paljastaa tässä olevansa olemassa vain ja ainoastaan tuottaakseen laitonta 
ydinaseitten Pu-239 tuotantoa mustille markkinoille myyntiin kovasta rahasta. Nyt aiemmin 
TVO/Posiva/TEM vedätetty väite, että ydinjäte on Muka tiiviisti suljettuna peruskallioon harhautus 
paljastetaan tällaisilla avautumisilla myös harkituksi valheeksi alusta alkaen. 
 
Onko Suomen ydinalan vastuullisilla viranomaisilla enää minkäänlaista moraalia tekemisistään kansaansa 
vastaan. 
 



Lähettäjä:
Vastaanottaja: Kirjaamo TEM
Aihe: Diaariaarinumero VN/16079/2020
Päivämäärä: lauantai 12. syyskuuta 2020 0.52.10

Diaariaarinumero VN/16079/2020

12.09.2020

4.

Ydinaseitten tuotanto Suomessa on silkkaa Saatanan palvonnan kulttia.

Josta eliittinä haalitte nyt käyttöönne toki isot mustat rahavirrat ja
Suomen heimon tuhon.

Vielä tosin tulee sekin aika, kun nämä teidät ydinrikoksenne pannaan
lopulliseen vastuuseen rikoksistanne ihmiskuntaa vastaan.




